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НАСОКИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ

ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ

В ИНТЕРНЕТ

Енергийният етикет информира потребителите относно 
енергийната ефективност и избрани експлоатационни 
характеристики на голям асортимент електроуреди.

Изисквания за разполагането на енергийните етикети има 
както за търговските обекти, така и за онлайн магазините.

От м. март 2021 г.  
с нови етикети се 
продават следните 
групи продукти:
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ДОСТАВЧИК ИДЕНТИФИКАТОР НА МОДЕЛА
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ХЛАДИЛНИЦИ,  
ФРИЗЕРИ И 

ОХЛАДИТЕЛИ 
ЗА ВИНО

ПЕРАЛНИ МАШИНИ И 
КОМБИНИРАНИ 

ПЕРАЛНИ СЪС СУШИЛНЯ

СЪДОМИЯЛНИ 
МАШИНИ

ТЕЛЕВИЗОРИ И 
ЕЛЕКТРОННИ 

ЕКРАНИ
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i
Актуалният енергиен етикет трябва да бъде разположен в близост до цената 
на продукта.

Размерът на етикета трябва да е такъв, че да бъде ясно видим и четим 
(подробности ще намерите в приложенията към делегираните регламенти) 

Етикетът трябва да се покаже след щракване с мишката, преминаване с 
курсора или посочване на изображението, или при разширяване на 
изображението върху сензорен екран.

Етикетът се показва чрез изскачащо изображение, нов раздел, нова страница 
или нов прозорец в съществуващия.

Функцията за сензорно увеличаване се използва за уголемяване на етикета 
върху сензорни екрани.

Показването на етикета се преустановява чрез избиране на вариант 
"затваряне" или друг стандартен начин на затваряне.

За случаи на незареждане на изображението на етикета, следва да се 
предвиди алтернативен текст, който да включва класа на енергийна 
ефективност на продукта с размер на шрифта, не по-малък от този, на който е 
изписана цената.

Ако търговецът използва вложено показване, той трябва да спазва следните 
правила за визуализиране на етикета:

Изображението (цветна стрелка, сочеща наляво/надясно) се показва на екрана 
близо до цената на продукта. 

Стрелката е с хипервръзка към "пълния" етикет на продукта. 

При използване на нов прозорец в съществуващия, етикетът трябва да се 
показва при първото щракване с мишката, посочване с мишката или 
разширяване на изображението върху сензорен екран. 

Стрелката трябва да бъде оцветена в цвета на класа на енергийна 
ефективност на продукта, посочен в неговия етикет, а буквата трябва да 
отговаря на класа на енергийна ефективност на модела.

Диапазонът на класовете на енергийна ефективност трябва да бъде в 100% 
черен цвят.

Стрелката може да сочи наляво или надясно, като нейният размер трябва да 
бъде такъв, че тя да бъде ясно видима и четима.

Буквата на класа на енергийна ефективност трябва да бъде разположена в 
центъра на правоъгълната част на стрелката, с видима рамка в 100% черен 
цвят, поставена около стрелката и буквата на класа на енергийна ефективност

Класът на енергийна ефективност на продукта трябва да бъде показан върху 
стрелката в 100% бял цвят и удебелен шрифт Calibri, с размер на шрифта не по-
малък от този на цената на продукта.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТЪРГОВЦИТЕ, КОИТО 
ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПО 
ИНТЕРНЕТ

ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ
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Търговско име

Търговско име

ABC 12345

ABC 12345

Търговско име ABC 12345

Търговско име ABC 12345

Търговско име ABC 12345

Търговско име  ABC 12345

699 лв.           

699 лв. 649 лв.

499 лв.

299 лв.

399 лв.

Продуктов 
информационен лист

690,–

i

i
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТЪРГОВЦИТЕ, КОИТО 
ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПО 
ИНТЕРНЕТ

ПРОДУКТОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Търговско име

ABC 12345

Перална машина

1600 об./мин

Търговско име

ABC 12345

Хладилник 225 литра
Фризер 95 литра

Без скреж 499 лв.

REMOVE ITEM

REMOVE ITEM

 549 лв.

1

ПРОДУКТОВИЯТ 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 
СЕ ПОКАЗВА В БЛИЗОСТ 
ДО ЦЕНАТА НА 
ПРОДУКТА

ЕНЕРГИЙНИЯТ ЕТИКЕТ 
ТРЯБВА ДА СЕ 
ВИЗУАЛИЗИРА СЛЕД 
ПЪРВОТО ЩРАКВАНЕ С 
МИШКАТА, ПРЕМИНАВАНЕ 
С КУРСОРА ИЛИ 
РАЗШИРЯВАНЕ ВЪРХУ 
СЕНЗОРНИЯ ЕКРАН

АКО НЯМА 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 

ПОКАЗВАНЕ НА ЦЕЛИЯ 
ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ, ТО 
СЕ ПОКАЗВА БУКВАТА 

НА ЕНЕРГИЙНИЯ КЛАС 
С ГОЛЕМИНА, КОЯТО Е 

НЕ ПО-МАЛКА ОТ 
РАЗМЕРА НА ЦЕНАТА

2

2

1
1
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Електронният продуктов информационен лист се показва чрез механизма за 
визуализиране в близост до цената на продукта. Размерът му трябва да бъде 
такъв, че информацията да бъде ясно видима и четима. 

Продуктовият информационен лист може да се визуализира чрез вложено 
показване или препратка към продуктовата база данни EPREL, като в този 
случай хипервръзката към него трябва ясно и четливо да указва "Продуктов 
информационен лист". 

Ако се използва вложено паказване, продуктовият информационен лист се 
появява при първото щракване с мишката върху хипервръзката, 
преминаване с курсора върху нея или разширяване върху сензорен екран.

Задължението за показване на енергийния етикет и информационния 
лист, поставени близо до цената и със съответния размер, се прилага не 
само за продуктовата страница, където даденият модел се предлага за 
продажба, но и за други страници на търговеца: страница в каталога, 
приложение за сравняване на параметрите на различни модели, 
количка/кошница за пазаруване и т.н.
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Близо до цената.

ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ
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G

XYZ kWh 100XYZ

690 лв.

Близо до цената.  
Стрелката включва диапазона на 
класовете. Размерът на шрифта е 

не по-малък от този на цената.

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ГРАФИЧНА СТРЕЛКА

690 лв.

При вложено показване се 
визуализира след първото 

щракване.

ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Близо до цената. Размерът на 
шрифта е такъв, че да бъде ясно 

видим и четим. Наименованието е 
Продуктов информационен лист.

i

690 лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 
ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ 
ПРИ ПРОДАЖБИ ПРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ - ОБОБЩЕНИЕ

Подробните изисквания  
относно енергийните 
етикети при продажби от 
разстояние или през 
интернет са разписани в 
Приложения VII и VIII на 
Делегираните регламенти 
на ЕС.
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При рекламиране на определени модели на продукти, доставчиците и 
търговците на дребно трябва да гарантират, че всички визуални технически 
рекламни материали, вкл. в интернет, включват:

класа на енергийна ефективност на електроуреда, съгласно етикета му,
диапазона на класовете на енергийна ефективност.

 Енергийният клас и диапазонът на класовете на енергийна ефективност 
трябва да бъдат обозначени по следния начин: 

стрелка с буква, показваща класа на енергийна ефективност, в 100% бял 
цвят и удебелен шрифт Calibri, с размер, еднакъв на този на цената (ако 
има посочена цена)

цвят на стрелката, отговарящ на цвета на класа на енергийна 
ефективност

диапазон на класовете на енергийна ефективност в 100% черен цвят 

размерът трябва да е такъв, че стрелката да бъде ясно видима и четима

буквата в стрелката, указваща класа на енергийна ефективност, трябва 
да бъде разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, с 
видима рамка в 100% черен цвят, с дебелина 0,5 пункта, поставена около 
стрелката и буквата на класа на енергийна ефективност.

Горното задължение се отнася също и за всички печатни или 
електронни каталози и дипляни, при които клиентът има 
възможност да поръча избран продукт, кликвайки върху него, по 
телефона или по друг начин.

С КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ ТЪРГОВЦИТЕ 
ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕКЛАМНИТЕ И 
ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ

РЕКЛАМИРАНЕ НА ПРОДУКТИ
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ПРИМЕРИ ЗА НЕПРАВИЛНО 
ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ В 
ИНТЕРНЕТ

ГРЕШНО 

ПОКАЗВАНЕ НА 
ЕНЕРГИЙНИЯ 
КЛАС В СТРЕЛКА 
С ПО-МАЛЪК 
РАЗМЕР

НЕСТАНДАРТЕН 
ДИЗАЙН НА 
СТРЕЛКАТА И 
ВКЛЮЧВАНЕ НА 
ДРУГИ ПАРАМЕТРИ

НЕСТАНДАРТЕН 
ДИЗАЙН НА 
СТРЕЛКАТА

НЕПРАВИЛНА 
ТЕРМИНОЛОГИЯ ЗА 
ОБОЗНАЧАВАНЕ НА 
ПРОДУКТОВИЯ 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

ПРАВИЛНО

990,–990,–
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Продуктов информационен лист
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Продажбата със стари етикети на продукти от петте категории  е 
възможна само, ако производителят е пуснал модела преди 
31.10.2020 г. и той няма повече да се предлага за продажба на 
европейския пазар след 30.11.2021 г.  

Задължения на интернет платформите: Ако доставчикът на хостинг 
услуги осигурява възможност за преки продажби на тези 
електроуреди през уебсайта си, той би следвало да осигури 
възможност и за показване на електронния етикет и електронния 
продуктов информационен лист, предоставени от търговеца, 
посредством механизъм за визуализиране в съответствие със 
същите изисквания съгласно Приложение VIII на Делегираните 
регламенти, а също и информира търговеца за задължението да ги 
покаже.

При комбинираните перални машини със сушилня, класът на 
енергийна ефективност, който се поставя в стрелката, е класът, 
посочен в лявата колона, който се отнася до пълния цикъл на 
електроуреда (отдясно е посочен класът само на цикъла на пране).

Промяната в енергийното етикетиране се отнася също и за 
светлинните източници – считано от 01.09.2021 г., с преходен период 
до 28.02.2023 г.

Задълженията за енергийно етикетиране на продуктите от другите 
продуктови групи (сушилни, климатици, печки и пр.) при продажбата 
им през Интернет се запазват, както досега - те също са длъжни да 
имат показани енергиен етикет и продуктов информационен фиш.

Енергийният етикет е универсален документ, който има еднакъв 
дизайн и съдържание за даден модел електроуред във всички 
държави членки на Европейския съюз, в  които се предлага за 
продажба. Той е езиково неутрален, за разлика от продуктовия 
информационен лист, който е специфичен във всяка държава и е 
преведен на съответния език.

 Енергийното етикетиране не се прилага за електроуреди втора 
употреба, освен ако те не са внесени от държави, извън Европейския 
съюз. По принцип изключението касае онези продукти, чийто 
енергиен етикет трудно може да 
се проследи и покаже.
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Европейската комисия създаде продуктова база данни EPREL, в която 
производителите и вносителите регистрират всеки продукт, подлежащ на 
енергийно етикетиране. 

Системата на EPREL може да генерира енергиен етикет за всеки един модел 
на продукт във формат PNG, JPEG, SVG или PDF, както и съответните 
продуктови информационни листове на официалните европейски езици във 
формат PDF. 

Производителите и вносителите са длъжни да предоставят на търговците на 
дребно енергиен етикет и продуктов информационен лист в електронен вид, 
както и линк към съответната информация в продуктовата база данни.

КЪДЕ ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ  ЗА 
ПРОДУКТИТЕ, ЕТИКЕТИТЕ И ПРОДУКТОВИ-
ТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ

Проектът Label 2020 се финансира от програмата за научни изследвания и иновации 
Хоризонт 2020 на Европейския съюз по силата на договор № 847062. Цялата 
отговорност за съдържанието на тази публикация принадлежи на авторите ѝ. Тя не 
отразява непременно мнението на Европейския съюз. ИАМСП и Европейската 
комисия не носят никаква отговорност за каквото и да е използване на 
предоставената в публикацията информация.

Контакт с нас и още информация:

ЧИЕЦ
Е-поща: office@bserc.eu
Тел.: 02-9806854
https://bg.label2020.eu

Информация относно продуктовата база данни ще намерите на следния линк: 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

Шаблони на енергийните етикети и стрелки на класовете на енергийна ефективност ще намерите на следния линк:
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/energy-label-templates_en?redir=1

Регулаторна рамка за енергийното етикетиране на електроуредите: https://bg.label2020.eu/informacija/za-trgovci-na-drebno-i-dostavchici/
regulatorna-ramka/

Онлайн продажба има, когато са изпълнени две условия:  (1) посочена е 
цена и (2) предоставена е възможност да се направи поръчка.

Системата за поръчка може да бъде обикновена уеб страница с включен 
адрес на електронна поща или телефон, чрез които може да се направи 
поръчка, или по-усъвършенствана система "кликни и купи".

Наличието на цена без да има система за поръчки, не представлява онлайн 
продажба, а се счита за реклама. *

*Източник: SEAI 

КАКВО СА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ?
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