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Енергийните етикети помагат на потребителите да избират 
продукти, които консумират по-малко електроенергия и ресурси, и 
по този начин да намалят битовите си сметки и да допринесат за 
опазването на околната среда.

Този наръчник е насочен към търговците на дребно и има за цел 
да ги запознае с изискванията за енергийно етикетиране, към 
които са длъжни да се придържат при продажбата на 
електроуреди в търговската мрежа. Наръчникът показва 
нагледно как трябва да се прилага съответното законодателство 
и специфичните изисквания за излагането на енергийните 
етикети в търговските обекти.

ЕНЕРГИЙНО
ЕТИКЕТИРАНЕ
НА ПРОДУКТИТЕ В МАГАЗИНИТЕ

Продуктови групи с 
нови енергийни 
етикети от 1 март 
2021 г.:

ДОМАШНИ 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Енергийните етикети са въведени с цел да ориентират потребителите при 
покупката на електроуреди и да им дадат възможност да избират 
енергийно ефективни продукти лесно и прозрачно.

Проучванията показват, че енергийните етикети са един от ключовите 
фактори за вземане на решение за покупка от страна на потребителите.

Правните изисквания относно начина, по който етикетите трябва да 
бъдат излагани в магазините, са ясно разписани в законодателството и 
са обяснени в настоящата публикация.

Енергийните етикети, указващи висока енергийна ефективност / висок 
енергиен клас, носят добавена стойност за потребителите, демонстрират 
технологичен напредък и помагат на търговците да реализират повече 
продажби на ефективни продукти.  

Енергийните етикети помагат на органите за пазарен надзор при 
проверките на съответствието на продуктите.
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ЕНЕРГИЙНИ ЕТИКЕТИ (КЪМ 2021 Г.)

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА 
СЛЕДНИТЕ КАТЕГОРИИ И ПОДКАТЕГОРИИ ПРОДУКТИ

Продукти, които от 2021 г. имат нови енергийни етикети

Светлинни източници

Хладилници и фризери

Професионални хладилници

Търговски хладилници (хладилни витрини)

Перални машини и комбинирани перални със сушилня 

Електронни екрани и телевизори

Съдомиялни машини

Продукти, за които все още важат старите 
енергийни етикети

Локални отоплителни топлоизточници

Отоплителни топлоизточници и водоподгреватели

Водогрейни котли на твърдо гориво

Въздухоотоплителни и охладителни продукти

Битови барабанни сушилни машини

Климатици и вентилаторни конвектори

Вентилационни агрегати за жилища

Битови фурни и абсорбатори

Описание на новите енергийни етикети можете да намерите на: 

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

Също така можете да се обърнете към ЧИЕЦ (българският партньор в проекта LABEL2020), 
който ще Ви препоръча и предостави материали в помощ на:

Продавач-консултанти:

Потребители:

https://bg.label2020.eu/informacija/za-trgovci-na-drebno-i-
dostavchici/elektronno-obuchenie/
https://bg.label2020.eu/informacija/za-trgovci-na-drebno-i-
dostavchici/pomoshchni-materiali/

https://bg.label2020.eu/informacija/za-potrebiteli/
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https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/space-and-water-heaters_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/space-and-water-heaters_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/solid-fuel-boilers_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/air-heating-and-cooling-products_en
https://bg.label2020.eu/novijat-etiket/
https://www.label2020.cz/prodejci/e-learning/
https://www.label2020.cz/prodejci/ke-stazeni/
https://www.label2020.cz/spotrebitele/ke-stazeni/
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(б) при поискване предоставят на разположение на клиентите продуктовия 
информационен лист, включително в материална форма в търговския обект

2. Когато търговците не разполагат с етикет, те го изискват от доставчика.

3. Когато търговците не разполагат с продуктовия информационен лист, те го
изискват от доставчика или, ако предпочитат, го разпечатват или изтеглят за
излагане в електронен формат от продуктовата база данни, ако тези функции са на
разположение за въпросния продукт.

Допълнителни специфични указания:

Енергийните етикети се предоставят на търговците на дребно от доставчиците. Те 
не могат да бъдат променяни от търговците на дребно. Размерът им също е 
строго определен. 

Етикетът на уредите за вграждане трябва да бъде поставен по такъв начин, че 
да бъде ясно видим; НЕ вътре в продукта.
Задължението за поставяне на енергийните етикети се отнася също и за 
търговските изложения. 
При продажби от разстояние, във всички каталози или хартиени материали 
трябва да бъдат показани енергийният клас на продуктите и спектърът от 
класовете на енергийна ефективност. 
Продажбите от разстояние, основани на телемаркетинг, трябва изрично да 
информират клиента за класа на енергийна ефективност на продукта и за 
обхвата на класовете на енергийна ефективност, налични на етикета, както и че 
клиентът може да получи достъп до пълния етикет и продуктовия 
информационен лист чрез уебсайт със свободен достъп или при поискване на 
печатно копие.
За продуктите, обхванати от делегираните актове, не се предоставят или излагат 
други етикети, маркировки, символи или надписи, които не отговарят на 
изискванията на регламентите, ако има вероятност това да подведе или обърка 
клиентите по отношение на потреблението на енергия или други ресурси по 
време на употреба.
За продукти, които не попадат в обхвата на гореизброените делегирани актове, 
не се разрешава предоставяне или излагане на етикети, които имитират 
енергийните етикети.

A
B
C
D
E
F
G

XYZ kWh 100XYZ

ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ
(извадка от чл. 5, Регламент (ЕС) 2017/1369)

Търговците:

(а) излагат по видим начин етикета, предоставен от доставчика или предоставен 
на разположение в съответствие с параграф 2, за екземпляри от даден модел, 
попадащ в обхвата на съответния делегиран акт; и

i

СТР. 3https://bg.label2020.eu НАРЪЧНИК ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ



ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ

Допълнителни специфични указания:

При телевизорите и мониторите, при положение, че електронният екран се 
поддържа в режим "включен", когато се представя на клиентите с цел 
продажба, електронният етикет може да се показва на екрана и по този начин 
да замени отпечатания етикет.

Използвайте един от двата формата (цветна стрелка наляво/надясно), като 
размерът трябва да е такъв, че  стрелката да бъде ясно видима и четлива.

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

Стрелката, която съдържа буквата на класа на енергийна ефективност на 
продукта, трябва да бъде със 100% бял цвят, получерен шрифт Calibri с размер, 
който е поне колкото този на цената.

Когато в място на продажба е изложен модел на електронен екран, без да е 
изложен екземпляр, изваден от опаковката си, етикетът, отпечатан или залепен 
върху опаковката, трябва да е видим.

Освен енергиен етикет, търговецът е длъжен да предостави на клиентите 
продуктов информационен лист, включително, при поискване, в печатен 
формат. Продуктовият информационен лист се изготвя и предоставя на 
търговците на дребно от доставчиците и, алтернативно, може също така да се 
изтегли от страницата на конкретния продукт в базата данни EPREL.

i
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2. Доставчиците доставят печатните етикети, включително етикетите с
преобразувана скала в съответствие с член 11 (13), и продуктовите информационни
листове на търговците безплатно и бързо, и при всички случаи в рамките на пет
работни дни при искане от страна на търговец.

3. Доставчиците гарантират точността на предоставяните от тях етикети и
продуктови информационни листове.

Допълнителни специфични указания:

СТР. 5

ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ
(извадка от член 3, Регламент (EС) 2017/1369)

1. Доставчиците гарантират, че всеки отделен екземпляр от пуснатите на пазара 
продукти е придружен безплатно с точни печатни етикети и с продуктови 
информационни листове в съответствие с настоящия регламент и със съответните 
делегирани актове.

Вместо доставянето на продуктовия информационен лист заедно с продукта в 
делегираните актове, посочени в член 16 (3), може да се предвиди, че е достатъчно 
доставчиците да въведат параметрите на продуктовите информационни листове в 
продуктовата база данни. В този случай доставчиците предоставят продуктовия 
информационен лист в печатен формат на търговеца при поискване.

В делегираните актове може да се  предвиди етикетът да се отпечатва върху 
опаковката на продукта.

i

Всеки електронен екран или телевизор се доставя с етикет в печатна форма. В 
допълнение към това изискване, етикетът трябва да е отпечатан или залепен 
върху опаковката.

За всеки модел електронен екран или телевизор на търговците се предоставя 
електронен етикет и електронен продуктов информационен лист.

Препратки към регулаторните актове за различните категории продукти:

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

НАРЪЧНИК ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/
list-regulations-product-groups-energy-efficient-products_en?redir=1
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Практическият опит на различните заинтересовани страни показва, че 
пазарът е далече от пълното спазване на изискванията по отношение на 
правилното поставяне на енергийните етикети в магазините.

В своето проучване за 2020 г. "Действия на ЕС в областта на екодизайна 
и енергийното етикетиране: важен принос за повишаване на 
енергийната ефективност, намален от значителни закъснения и 
несъответствия" Европейската сметна палата разкри, че над една трета 
от продуктите в магазините (с изключение на онлайн магазините) не са 
етикетирани правилно или изобщо не са етикетирани. 

ПРЕДИШЕН ОПИТ
НИВА НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

СТР. 6

Източник:  ЕСП, въз основа на окончателните доклади от съответните проекти, финансирани от ЕС.
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ПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ

Етикетът е поставен на лицевата страна или отгоре върху продукта (1A, 1B, 1C)

https://bg.label2020.eu СТР. 7

1A

1B

1C

ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА

НА СЛЕДВАЩИТЕ СТРАНИЦИ СА ПРЕДСТАВЕНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРАВИЛНО И 
НЕПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ЕТИКЕТИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

НАРЪЧНИК ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ
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ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА

СТР. 8

ПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ

Етикетът е поставен на лицевата страна на уред за 
вграждане (2)

Етикетът на телевизорите и мониторите трябва да 
бъде показан върху лицевата страна на модела, да 
бъде закачен върху него или поставен по начин, така 
че да бъде ясно видим или недвусмислено да се 
асоциира с конкретния модел (3A, 3B)

2

3A

3B

НАРЪЧНИК ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИhttps://bg.label2020.eu/
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ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА

НАРЪЧНИК ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ СТР. 9

ПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ

Етикет, поставен върху опаковката на телевизор (не е изложен екземпляр от модела 
телевизор, изваден от опаковката - опаковката на електронния екран също трябва да 
съдържа енергиен етикет, в случай че продуктите се излагат за продажба опаковани) 
(4A, 4B)

СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ: енергийните етикети са отпечатани от доставчиците 
върху опаковките (5A, 5B)

4A

4B

5B5A
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"СТАРИ" ЕТИКЕТИ

Обърнете внимание, че енергийните етикети на продукти, като климатици и битови 
барабанни сушилни, тепърва ще бъдат преобразувани в следващите години (за тях 
обаче важат същите правила за поставяне) (6A, 6B, 6C, 6D)

ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА

НАРЪЧНИК ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ СТР. 10

6A 6B

6C 6D
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"СТАРИ" ЕТИКЕТИ

"Стари" етикети на категории продукти, за които са влезли в сила новите 
изисквания за енергийно етикетиране: моделите, които имат само "стари" 
етикети (например поради предстоящо изтегляне от пазара или прекратяване на 
дейността на доставчика), може да се продават най-късно до 01.12.2021 г. (6B)

ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА

6B

НАРЪЧНИК ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ СТР. 11https://bg.label2020.eu/
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ПРИМЕРИ ЗА НЕПРАВИЛНО ПОСТАВЕНИ ЕТИКЕТИ

Етикет, в който липсват елементи: празен шаблон (7)

Етикет, поставен вътре в уреда: етикетът трябва да бъде поставен отвън и 

да бъде ясно видим  (8A)

ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА 

7

8A

НАРЪЧНИК ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ СТР. 12https://bg.label2020.eu/
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НЕПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ

Етикетът е поставен вътре в уреда: 
етикетът трябва да бъде поставен от 
външната страна на продукта и да бъде 
видим (8B, 8C, 8D)

ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА 

НАРЪЧНИК ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ СТР. 13

8C 8D

8B
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НЕПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ

Черно-бял етикет: освен с много редки изключения, в магазините не може да 
се излагат етикети в черно-бяло (9)

Етикети с нарушена цялост: етикетът трябва да бъде в оригиналния си вид и 
формат (10)

ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА 

НАРЪЧНИК ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ СТР. 14

10

9
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НЕПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ

Умален етикет: в 
законодателството изрично е 
посочен минималният размер, 
който трябва да имат 
етикетите, като не се допуска 
използването на етикети с по-
малък от този размер (11)

Енергийният етикет е сложен в 
пакета с документация за 
продукта: енергийният етикет не 
може да бъде покрит от други 
документи, ръководства или 
брошури (12)

ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА 

НАРЪЧНИК ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ СТР. 15

11

12

https://bg.label2020.eu/

https://bg.label2020.eu/


НЕПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ

Етикетът е покрит с табелка за 
цената: не се допуска покриването на 
енергийния етикет с табелка за цената, 
рекламни материали или каквато и да 
е друга документация  (13)

Скрит етикет: енергийният етикет 
трябва да бъде поставен на външната 
лицева страна на продукта (14)

ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА 

НАРЪЧНИК ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ СТР. 16

13

14
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НЕПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ

Етикетът е поставен на 
задната страна на продукта: 
етикетът трябва да бъде 
поставен върху лицевата 
страна или отгоре върху  
продукта (15A, 15B)

ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА 

НАРЪЧНИК ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ СТР. 17

15A

15B
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НЕПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ

Наличие на стар и на нов 
етикет: за продуктите, за 
които са влезли в сила 
новите изисквания за 
енергийно етикетиране, 
трябва да бъде показан само 
новият етикет, не старият, и 
никога двата едновременно 
(16A, 16B)

ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА 

НАРЪЧНИК ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ СТР. 18

16A

16B
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НЕПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ

Модифициран етикет: търговците нямат право да правят модификации по 
оригиналните етикети (17)

ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА 

* Всички снимки са направени с цел да илюстрират най-често срещаните ситуации. Не е
изключено да възникнат и други специфични проблеми.

НАРЪЧНИК ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ СТР. 19
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НАРЪЧНИК ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ СТР. 20

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ПРОДАЖБА НА ЕТИКЕТИРАНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ ПО 
ИНТЕРНЕТ
В регламентите на Европейския съюз са определени и специфични изисквания 
относно продажбата на продукти в интернет.

Накратко, тези изисквания включват задължението за поставяне на енергиен 
етикет на всеки продукт, обхванат от горепосоченото законодателство. 
Етикетът може да бъде предоставен чрез вложено показване със стрелка, 
поставена на предварително определено място, в съответния формат и размер. 

Продажбите на продукти по интернет също трябва да бъдат придружени от 
продуктови информационни листове.

Подробности относно изискванията за енергийно етикетиране при продажба на 
електроуреди през интернет можете да намерите на: 

https://bg.label2020.eu/fileadmin/bg/GUIDE-ENERGY-LABELLING-
INTERNET_SALES-BG.pdf

РЕКЛАМИ 

Търговците и доставчиците са длъжни да посочват класа на енергийна 
ефективност на продукта и спектъра на класовете на енергийна 
ефективност, налични на етикета, във всички визуални реклами или 
технически рекламни материали за конкретен модел, съгласно 
съответния делегиран регламент. 

всяка визуална реклама за конкретен модел на етикетиран уред, 
включително в интернет, трябва да съдържа класа на енергийна 
ефективност и спектъра на класовете на енергийна ефективност, 
посочени в етикета;

всеки технически рекламен материал, отнасящ се до конкретен модел 
етикетиран електроуред, включително в интернет, който описва 
специфичните му технически параметри, трябва да включва класа на 
енергийна ефективност и спектъра на класовете на енергийна 
ефективност, посочени в етикета.

https://bg.label2020.eu/
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НАРЪЧНИК ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ СТР. 21

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

В: Кой отговаря за удостоверяването на съответствието с разпоредбите за енергийно 
етикетиране?

О: Националните органи за пазарен надзор на държавите - членки на ЕС. Такъв орган в 
България е Комисията за защита на потребителите (КЗП).

В: Какви санкции ще се налагат за нарушение на изискванията за етикетиране на 
стоките?

О: Всяка държава членка определя свой собствен правен режим, съгласно който налага 
съответните санкции. При неспазване на определените в регламента и съответните 
делегирани актове изисквания, от търговеца се изисква да предприеме подходящи 
коригиращи действия. Съгласно действащата наредба към ЗЗП в България, на 
виновните лица се налага имуществена санкция в размер от 300 до 1500 лв за всяко 
отделно нарушение. 

В: Могат ли търговците да излагат някои от моделите без етикети, поради например 
естетически съображения, текущи промоции и др.?

О: За продукти, които влизат в обхвата на законодателството за енергийно етикетиране 
и се предлагат за продажба, не се допускат изключения. Всички модели на продукти, 
изложени в магазините, трябва да отговарят на правилата.

В: При излагане в търговските обекти на уреди за вграждане или на готови кухни 
може ли етикетът да бъде поставен вътре в електроуредите?

О: Не, в регламента изрично е посочено, че етикетът трябва да бъде поставен на видно 
място от външната страна на продукта.

В: Какво трябва да направи търговецът, ако не разполага с енергийния етикет за 
даден модел продукт, който ще се продава?

О: Търговецът трябва да поиска етикета от доставчика на продукта, а доставчикът е 
длъжен незабавно да го предостави, както се изисква по закон (независимо дали става 
въпрос за хартиено копие или за електронна версия на етикета).

В: Могат ли търговците или доставчиците да въвеждат доброволни енергийни 
етикети за продукти, които понастоящем не са обхванати от разпоредбите на ЕС, с 
оформление, наподобяващо европейския енергиен етикет?

О: Не, това е абсолютно забранено.

Законодателство и допълнителни разяснения относно енергийното етикетиране на 
продуктите:

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

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

   https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/standards_tools_ 
and_labels/documents/rescaled_eu_energy_labels_and_transition_period.pdf

i
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Контакт с нас и допълнителна информация:

КОНТАКТИ

ТОЗИ НАРЪЧНИК Е ИЗГОТВЕН ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТ LABEL2020: 
www.label2020.eu 
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