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НАСОКИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ

НА СВЕТЛИННИ

ИЗТОЧНИЦИ

ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ И ЕКОДИЗАЙН
Светлинните източници и съставните продукти трябва да отговарят 
на законодателните изисквания за екодизайн и енергийно 
етикетиране.

Вече над 25 години енергийният етикет насърчава потребителите да 
избират енергийно ефективни продукти. Той също така мотивира и 
помага на производителите да разработват по-ефективни уреди. 
Благодарение на енергийното етикетиране се наблюдава 
значително намаляване на енергийния интензитет и разходите за 
енергия в дългосрочен план.

Екодизайнът налага задължителни минимални изисквания по 
отношение на енергийната ефективност и екологичните аспекти на 
продуктите с цел да се гарантира свободното им движение в 
рамките на европейския пазар. 
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НАРЪЧНИК ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВНОСИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СВЕТЛИННИТЕ 
ИЗТОЧНИЦИ

От 1 септември 2021 г. влизат в сила новите енергийни етикети на 
светлинните източници и новите изисквания за екодизайн на продуктите, 
свързани с енергопотреблението. Ето кои са най-важните промени:

Скалата на класовете на енергийна ефективност в новия етикет е от А до 
g. Повече няма да има класове a+, А++ и a++.

Производителите и вносителите на продукти, подлежащи на енергийно 
етикетиране, трябва да ги регистрират в европейската продуктова база 
данни EPREL.
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Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4

ОТ ГЛЕДНА 
ТОЧКА НА 
РЕГУЛИРА-
НЕТО

СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК ПРОДУКТ, СЪДЪРЖАЩ СВЕТЛИНЕН 
ИЗТОЧНИК

ОПИСАНИЕ Класически 
светлинен 
източник 

Продукт, който не 
може да бъде 
разглобен за 
проверка, без да се 
наруши целостта на 
светлинния източник

Продукт, при който 
източникът на 
светлина може да се 
отдели с подръчни 
инструменти и да се 
извади за проверка

Продукт, при който 
светлинният източник 
не може да се отдели 
с подръчни 
инструменти, но може 
да се извади за 
проверка

ПРИМЕР Крушка, лампа, 
leD модул

Мебели с вградено 
осветление, 
светлинният източник 
от които не може да 
бъде отстранен 
(огледала, витрини, 
рафтове), някои 
настолни лампи

Конвенционални 
осветителни тела

Осветителни тела с 
техническа обосновка 
за незаменимостта на 
светлинния източник 
и баласта въз основа 
на функцията на 
продукта

ЗАДЪЛЖЕНИЕ Енергиен етикет, 
регистрация в 
eprel

Енергиен етикет, 
регистрация в eprel. 
Целият продукт 
трябва да отговаря на 
изискванията за 
светлинен източник 
от тип 1.

Светлинните 
източници трябва да 
отговарят на същите 
изисквания, както при 
тип 1. В инструкциите 
е посочен енергийният 
клас на светлинния 
източник

Светлинните 
източници трябва да 
отговарят на същите 
изисквания, както при 
тип 1. В инструкциите 
е посочен енергийният 
клас на светлинния 
източник

Забележка: Европейският регламент не включва етикетиране на типове продукти 1-4. Тази класификация е представена тук само за яснота.

КОИ ВИДОВЕ СВЕТЛИННИ ТЕХНОЛОГИИ СА ВЪВ 
ФОКУСА НА НОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ?

проверка от надзора на пазара без 
трайно увреждане на светлинния 
източник

светлинният източник може да се 
замени с подръчни инструменти

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


НАРЪЧНИК ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВНОСИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ

Замяна означава отделяне на светлинния източник от съставен продукт, с 
подръчни инструменти, без нанасяне на трайни повреди на продукта.

Разглобяване означава, че продуктът, съдържащ светлинен източник, може 
да бъде разглобен за проверка от специалисти в изпитателна лаборатория, 
без да се повреди светлинният източник. 

Производителите и вносителите на продукти, съдържащи светлинен 
източник, трябва да гарантират, че светлинните източници може да се 
подменят с подръчни инструменти без това да увреди трайно продукта. 

Техническата документация на съставен продукт трябва да съдържа 
техническа обосновка, която да обяснява защо замяната на светлинния 
източник не е подходяща за продукта и неговата употреба (тип 4), както и по 
какъв начин източникът на светлина може да бъде отделен от продукта, без 
да му бъде нанесена трайна повреда (типове 3 и 4).

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРИМЕРИ

От 1 май 2021 г. параметрите от продуктовия информационен лист на всеки 
светлинен източник трябва да бъдат регистрирани в eprel.

Осветителните тела и другите продукти от тип 2 са светлинни източници по смисъла 
на Регламента и трябва да бъдат регистрирани в базата данни eprel. За продукти 
от типове 3 и 4 само светлинният източник в съставния продукт следва да се 
регистрира в eprel.

Производителят, оторизираният представител или вносителят са длъжни да 
регистрират продуктите в eprel, преди пускането им за първи път на европейския 
пазар.

Подробна информация относно продуктовата база данни eprel ще намерите 
тук.

Забележка: Тъй като този списък не включва всички регулаторни изисквания, 
Ви препоръчваме да се запознаете обстойно с Делегиран регламент 2019/2015.

СВЕТЛИННИТЕ 
ИЗТОЧНИЦИ 
ТРЯБВА ДА 
БЪДАТ 
РЕГИСТРИРАН
И В БАЗАТА 
ДАННИ EPREL

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
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ТИПОВЕ 1 И 
2 
СВЕТЛИННИ 
ИЗТОЧНИЦИ

Ако светлинният източник е част от съставен продукт, в ръководството или в книжката с 
инструкции трябва да бъде изписан ясно и отчетливо следният текст:

„Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>“, 
където <X> се замества с класа на енергийна ефективност на включения светлинен 
източник.

Ако продуктът съдържа повече от един светлинен източник, изречението може да бъде в 
множествено число или ако е целесъобразно, да се повтори за всеки светлинен източник.

За повече информация вижте Приложение V към Регламент 2019/2015 и Приложение II 3 
към Регламент 2019/2020.

ТИП 3 
СЪСТАВНИ 
ПРОДУКТИ

От 1 март 2022 г.

От 1 септември 2021 г. светлинните източници, които се предлагат за продажба 
опаковани, трябва да имат върху опаковката си отпечатан нов енергиен етикет.

От 1 май 2021 г. светлинните източници трябва да бъдат регистрирани в продуктовата 
база данни eprel. Това задължение се отнася и за съществуващите осветителни тела, 
които спадат към тип 2 (по смисъла на Регламента те са светлинни източници).

В долния десен ъгъл или в долната част (на малкия етикет) има добавен Qr код, 
отвеждащ към базата данни eprel, в която може да се намери допълнителна полезна 
информация за етикетираните продукти. Базата данни е предназначена за 
потребителите, търговците и органите за пазарен надзор.

Ако етикетът не е отпечатан върху частта от опаковката, която се предполага, че ще бъде 
обърната към клиента, то трябва да има стрелка с буквата и цвета на съответния клас на 
енергийна ефективност. Същото се отнася и за продуктите от тип 2.

Енергийният етикет трябва да бъде цветен, освен ако опаковката на светлинния източник 
не е черно-бяла. За повече информация вижте Приложение iii към Делегиран регламент 
2019/2015.

В тази връзка обърнете внимание на изискванията за предоставяне на информация, 
посочени в Приложение ii, т. 3 б) от Регламент (ЕС) 2019/2020 относно изискванията за 
екопроектиране на светлинни източници. За продукти от тип 1 вижте Приложение II, т. 3 
а).

Върху повърхността на самия светлинен източник се изписват с четлив шрифт 
стойността и физичната единица на полезния светлинен поток (lm) и корелираната 
цветна температура (k), ако след включването на информацията, свързана с 
безопасността, има достатъчно място за това, без ненужно да се възпрепятства 
излъчването на светлина. За насочени светлинни източници се посочва също така 
ъгълът на светлинния сноп (°).

Производителите и вносителите на съставни продукти или техните упълномощени 
представители трябва да предоставят информация за крайните потребители или 
квалифицираните лица относно възможността за замяна на светлинните източници без 
непоправимо повреждане на съставния продукт. Тази информация се предоставя на 
уебсайт със свободен достъп.

За продукти, които се продават директно на крайните потребители, информацията за 
възможността за замяна се поставя върху опаковката, най-малкото под формата на 
пиктограма, и в инструкциите на потребителя. 

Техническа документация

Ясно посочва съдържащия се светлинен източник (източници) , включително класа 
на енергийна ефективност.
Предоставя инструкции за това по какъв начин светлинните източници може да се 
отстранят от съставния продукт за проверка от надзорните органи, без трайно да го 
повредят.
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Производителите, вносителите и техните упълномощени представители 
предоставят информация относно невъзможността за замяна на светлинния 
източник от крайните потребители или квалифицирани специалисти, без трайно 
увреждане на съставния продукт. Тази информация се предоставя на уебсайт 
със свободен достъп.

За продукти, продавани директно на крайни потребители, информацията за 
невъзможността за замяна трябва да бъде включена в опаковката, най-малкото 
във вид на пиктограма, и в инструкциите за употреба.

Техническата документация трябва да съдържа:

ясна спецификация на съдържащия се светлинен източник (източници), 
включително класа на енергийна ефективност,
инструкции за това как светлинните източници могат да бъдат отделени с цел 
проверка от страна на органите за пазарен надзор, без да бъдат трайно 
повредени,
техническа обосновка защо замяната на светлиния източник не е подходяща 
за продукта и за неговата употреба.

Ако светлинният източник е част от съставен продукт, в ръководството или в 
книжката с инструкции трябва да бъде изписан ясно и отчетливо следният текст:

„Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност 
<X>“, където <X> се замества с класа на енергийна ефективност на включения 
светлинен източник.

Ако продуктът съдържа повече от един светлинен източник, изречението може 
да бъде в множествено число или ако е целесъобразно, да се повтори за всеки 
светлинен източник.

За повече информация вижте Приложение V към Регламент 2019/2015 и 
Приложение II 3 към Регламент 2019/2020.

Осветителни тела – Трябва да се реши дали светлинният източник 
може да се отстрани за проверка (вижте таблицата с типове 1-4).

Светодиоден светлинен източник – Светодиодните компоненти 
и чипове не са светлинни източници според дефиницията, за разлика 
от светодиодните модули.

Уреди и мебели с вградено осветление (хладилници, абсорбатори, 
рафтове, огледала и др.) – Те са продукти, съдържащи светлинен 
източник, ако той може да бъде отстранен за проверка. Ако 
светлинният източник не може да бъде отстранен, то съгласно 
регламента целият продукт се счита за светлинен източник.

Коледни вериги – Цветните коледни лампички не попадат в 
категорията на светлинните източници, тъй като не отговарят на 
условието за бяла светлина. Тези, които са с бяла светлина обаче 
отговарят на условието за светлинен източник.

Светодиодни ленти – Те са светлинен източник. Общата (максимална) 
дължина на LED лентата се въвежда в публичната част на базата 
данни eprel. За целите на изпитването се използва дължина от 0,5 m 
или най-близката до нея стойност.

ТИП 4 
СЪСТАВЕН 
ПРОДУКТ

От 1 март 2022 г.

ПРИМЕРИ ЗА 
ПРОДУКТИ И 
КЛАСИФИКА-
ЦИЯ СПОРЕД 
РЕГЛАМЕНТА



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.

Енергийният етикет на светлинните източници е отпечатан върху тяхната 
опаковка. За новия етикет е предвиден преходен период от 18 месеца, т.е. до 
28.02.2023 г., в рамките на който в магазините все още ще могат да се продават 
модели със стар етикет. След тази дата продуктите със стар етикет трябва или 
да бъдат изтеглени от търговската мрежа, или старият етикет да бъде покрит с 
нов.

Освен върху опаковката, енергийният етикет може да бъде отпечатан и 
поставен до изложения продукт.  При поискване, клиентът трябва да може да 
получи етикета в печатен вид. 

За продажбите по интернет се прилага преходен период от 14 работни дни, 
считано от 01.09.2021 г. Това означава, че от 23.09.2021 г. всички онлайн 
магазини трябва да показват новия енергиен етикет на моделите с 
преобразуван енергиен етикет.

При онлайн продажби близо до цената на модела трябва да бъде поставен 
енергийният етикет или стрелка, съдържаща класа на енергийна ефективност на 
продукта в съответния цвят, като размерът на шрифта трябва да бъде 
идентичен на този, използван за цената. Съответният продуктов 
информационен лист също трябва да се показва по начин за визуализиране в 
близост до цената на продукта.

Енергийният клас на продукта и диапазонът на класовете на енергийна 
ефективност се посочват и в техническите рекламни материали и всички форми 
на продажба от разстояние.

 https://bg.label2020.eu/informacija/za-trgovci-na-drebno-i-dostavchici/

svetlinni-iztochnici/ 

Делегиран регламент 2019/2015 – Енергийно етикетиране на светлинни 

източници

Регламент 2019/2020 – Екопроектиране на светлинни източници

Делегирани регламенти 2021/340 и 2021/341 – За изменение на регламенти 

2019/2015 и 2019/2020

ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ТЪРГОВЦИ

Важно уточнение: Настоящата публикация представя основните изисквания за енергийно етикетиране на 
светлинните източници. За отделните видове светлинни източници винаги е необходимо да се направи справка 
с конкретните изисквания на съответната част от законодателството.

Контакт с нас и още информация:

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

https://www.label2020.cz/prodejci/evropska-narizeni/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2015-20210501&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2020-20210301&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0062.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021R0341



