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Този материал е изготвен в контекста на проекта Consumer PRO, който е инициатива на 
Европейската комисия в рамките на Европейската програма за защита на 
потребителите. Подкрепата на Европейската комисия не представлява одобрение на 
съдържанието, което отразява вижданията само на авторите. Комисията не може да 
носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в този материал 
информация. 
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ВЪВЕДЕНИЕ В ДОКУМЕНТА ЗА ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА  
 

 

 

 

Уважаеми читатели,  
Този документ за теоретична подготовка е част от 
учебните ресурси, разработени за Consumer Pro, 
инициатива на ЕС, която има за цел да направи 
потребителските организации и други участници в 
политиката за защита на потребителите по-добре 
подготвени за защита на потребителите в тяхната 
страна.   

Целта на този документ е да предостави на вас и вашите екипи полезна и подходяща 
информация за устойчивостта. Той обхваща пет ключови области, в които 
европейските потребители и политиката за защита на потребителите могат да окажат 
най-голямо въздействие и възможност за ангажиране по отношение на климатичната 
криза, а именно Устойчива храна, финанси, мобилност, жилища и устойчива храна и 
правоприлагане.   

Всяка от темите е отнесена чрез:  

• Защо има значение за потребителите. 

• Каква е политическата програма на ниво ЕС. 

• Каква е ролята на националните и европейските потребителски играчи 

• Споделяне на някои конкретни примери и казуси на инструменти, кампании и 
комуникации от националните потребителски организации.  

Този документ за теоретична подготовка е част от поредица от учебни ресурси. 
Съществуват допълнителни теоретични основни документи за цифровите права и 
общото потребителско право.   

За Consumer PRO 
Consumer PRO е инициатива на Европейската комисия в рамките на Европейската 
програма за защита на потребителите и се изпълнява от BEUC - Европейската 
организация на потребителите. Целта й е да изгради капацитет на европейските 
потребителски организации и други участници в политиката за защита на 
потребителите чрез неформално образование. Проектът обхваща държавите-членки 
на ЕС, Исландия и Норвегия. 

За повече информация, моля пишете на Info@consumer-pro.eu.   

mailto:Info@consumer-pro.eu


5 

 

1. УСТОЙЧИВОСТ – ВЪВЕДЕНИЕ 

Защо устойчивостта има значение за потребителите 

Нараства загрижеността сред европейското население, че са необходими повече 
действия по отношение на климата. Проучване на Европейския барометър за 
отношението на европейците към изменението на климата от март 2020 г. показва, че: 

• 94% от гражданите във всички държави-членки на ЕС казват, че опазването на 
околната среда е важно за тях.   

• 91% от гражданите казват, че климатичните промени са важен проблем в ЕС. 

• Според 83% е необходима промяна на европейското законодателство, за да 
се защити околната среда.  

Индексът за състоянието на потребителите за 2019 г. показва, че повече от половината 
от потребителите в ЕС (56,8%) съобщават, че поне някои от техните решения за покупка 
са повлияни от екологични твърдения1.  

Това съвпада с констатациите на много от организациите-членки на BEUC, които 
забелязват нарастващ интерес от страна на потребителите, свързан с теми за 
устойчивост. В резултат на това националните потребителски организации получават 
все повече и повече въпроси от потребителите и са по-заинтересовани от 
възможността да предоставят на хората полезни съвети и инструменти като рейтинги 
на продукти и приложения.  

Ето защо разработихме модул за обучение на Consumer PRO и ресурси за устойчивост - 
за да ви подкрепим като професионалисти в областта на потребителите, за да 
подкрепяте и обучавате потребителите по този въпрос, за да променят поведението 
си, както и да защитавате и лобирате от името на потребителите. 

Политическата програма – ниво ЕС 

Значението на проблемите на околната среда за европейските граждани и техните 
опасения относно изменението на климата са отразени в политическата програма на 
ЕС. Поради обществения натиск, ЕС сега си е поставил за цел да бъде нетна нулева 
въглеродна икономика до 2050 г. и ще увеличи целта си за намаляване на емисиите от 
40% до 2030 г. до 50 или вероятно 55% до 2030 г. 

За да осъществи необходимите структурни промени, Европейската комисия обяви в 
„Европейския зелен пакт“ (декември 2019 г.) мерки за устойчивост на хранителните 
системи, подобряване на енергийната ефективност на транспорта и жилищата, 
пренасочване на европейското енергоснабдяване към повече възобновяеми 

 
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-conditions-scoreboard-2019-factsheet_en.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-conditions-scoreboard-2019-factsheet_en.pdf
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енергийни източници и производство на продукти, които издържат по-дълго, по-добре 
се ремонтират и рециклират. Европейският зелен договор е изчерпателна 
политическа насока за следващите пет години и след това. Всички други политики на 
ЕС, като индустриалната политика, политиката за научни изследвания, мобилността, 
храните, финансите, енергетиката и др., трябва да са в съответствие с целите му. За да 
успеем обаче, ще трябва да се направят дълбоки системни промени в начина ни на 
живот, производство, консумация, отопление и движение2. Освен това има нужда от 
политици, които не само да се съсредоточат върху „изменението на климата“, но и да 
гарантират, че ще бъдат разгледани по-широки обществени и екологични 
предизвикателства, като химикали, биологично разнообразие, използване на земята и 
производство на храни. 

За да се гарантира, че визиите и целите, посочени в новия Европейски зелен договор, 
са постигнати, потребителското движение играе жизненоважна роля заедно с други 
групи на гражданското общество, за да държи ЕС и държавите-членки отговорни, както 
и да действа в съответствие с поетите от Париж ангажименти3. 

 

Политическа програма на национално ниво  

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 
2030 г.  

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие на 
Република България задава рамка за действия за адаптиране към изменението на климата 
(АИК) и приоритетни направления до 2030 г., като идентифицира и потвърждава 
необходимостта от действия за АИК както за цялата икономиката, така и на секторно ниво. 
Включените сектори са: „Селско стопанство“, „Биологично разнообразие и екосистеми“, 
„Енергетика“, „Гори“, „Човешко здраве“, „Транспорт“, „Туризъм“, „Градска среда“ и „Води“. 

Мониторингът и докладването съгласно Националната стратегия за адаптация към 
изменението на климата 2019–2030 (НСА) и Плана за действие към нея следва да бъдат процес 
на участие, който позволява изграждането на капацитет и разбиране, както и прилагането на 
придобития опит от изпълнение на дейностите. Ще се прилага в съответствие с неотдавна 
приетия Регламент за управление на Енергийния съюз, който включва съществуващите 
разпоредби на действащия Регламент относно механизма за мониторинг на климата и ги 
хармонизира с тези на Парижкото споразумение. 

Идентифицирани са редица високо приоритетни действия - меки мерки за повишаване на 
осведомеността и насърчаване на образованието относно адаптацията към изменението на 
климата, както и изграждането на капацитет и знания за адаптиране. 

 
2 Виж например: Европейска агенция за околната среда (2019): Преходи за устойчивост - политика и практика, 
https://www.eea.europa.eu/publications/sustainability-transitions-policy-and-practice    
3 На 12 декември 2015 г. страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата постигнаха знаково 
споразумение за борба с изменението на климата и за ускоряване и засилване на действията и инвестициите, 
необходими за устойчиво бъдеще с ниски въглеродни емисии. Основната цел на Парижкото споразумение е да 
засили глобалния отговор на заплахата от изменението на климата, като поддържа глобално покачване на 
температурата през този век доста под 2 градуса по Целзий над прединдустриалните нива и да продължи усилията 
за ограничаване на повишаването на температурата дори до 1,5 градуса по Целзий. https://unfccc.int/process-and-
meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement.  

https://www.moew.government.bg/bg/adaptaciya-kum-izmenenieto-na-klimata-9299/
https://www.moew.government.bg/bg/adaptaciya-kum-izmenenieto-na-klimata-9299/
https://www.eea.europa.eu/publications/sustainability-transitions-policy-and-practice
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
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План за възстановяване и устойчивост на ЕС 

Вторият основен стълб е Зелена България, който ще получи най-голям дял от средствата. 
Либерализация на електроенергийния пазар на едро е основната реформа, заложена по този 
стълб. По този стълб са предвидени инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в 
жилищния сграден фонд на страната, Създаване на национален фонд за декарбонизация, 
Дигитална трансформация и развитие на информационните системи и системите реално 
време на Електроенергийния системен оператор в условията на нисковъглеродна енергетика. 
Ще бъде изградена цялостна електронна информационна система в земеделието, ще се 
инвестира в модернизация на хидромелиоративната инфраструктура. 

 

Експертен екип от глобална програма AGENDA 21 посещава първата в света Хлебна Къща в 
Габрово, България 

През септември 2016 експертен екип в сферата на културната политика за устойчиво развитие 
от глобалната програма AGENDA 21 for Culture посети първата в света Хлебна Къща в град 
Габрово, България. Световната организация избра Хлебната Къща като основна добра практика 
за това как изкуството комбинирано с месенето на хляб може да създаде уникални условия за 
социална интеграция чрез културна ангажираност. Град Габрово и други градове по света бяха 
избрани за “Пилотни градове” на AGENDA 21, стремящи се да създават културни политики за 
локално устойчиво развитие. 
 

Участие на потребителските организации 

Потребителските организации в исторически план са участвали само частично в 
политиките за опазване на околната среда, и по-специално в тези, които се отнасят до 
потребителска информация като екомаркировка и етикетиране на автомобили или 
етикети на автомобили, политики за дизайн на продукти и за защита на правата на 
потребителите. 

През последните години обаче потребителското движение стана по-възприемчиво към 
необходимостта от защита на планетата и нараства разбирането, че трябва да се 
вземат предвид интересите на бъдещите поколения.   

https://www.bread.bg/
https://www.bread.bg/
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Повишената осведоменост на обществеността, както и на политиците по отношение на 
извънредната ситуация в областта на климата подчертава необходимостта от 
сътрудничество между защитниците на потребителите и политиците. От ключово 
значение е потребителите да участват истински във 
въвеждането на политики, за да успее това. Независимо 
дали става въпрос за начина, по който се храним, движим 
се, пътуваме, живеем в домовете си или използваме 
продукти и услуги, необходима е критична маса от 
промени в нагласите и поведението на потребителите. 
Изключително важно е политиките, които ще бъдат 
въведени през следващите месеци и години, да поставят 
потребителите в центъра на всички важни точки за 
действие.   

Европейските потребители имат огромна покупателна способност и е от значение за 
планетата, ако потребителите избират устойчиви или неустойчиви продукти и услуги. 
Повечето решения за покупки на потребителите се вземат преди да отидат в 
магазините и по този начин предизвикателството е да се достигне до потребителите 
предварително. Потребителските организации играят важна роля в този процес и 
действат като доверени посредници, като ежедневно информират милиони хора чрез 
списания, линии за помощ, уеб статии и видеоклипове. В допълнение обаче трябва да 
станат достъпни по-устойчиви продукти и услуги, за които можем да съветваме 
потребителите. 

През следващите години ще е важна ролята на потребителските групи и 
потребителските специалисти, като например:  

• Даване на независими съвети относно устойчиви продукти и услуги на 
потребителите. 

• Тестване на продукти и услуги срещу тяхното въздействие върху околната 
среда. 

• Организиране на групови покупки, за да се намалят цените на устойчиви 
продукти като например за слънчеви панели4. 

• Участие на потребителите в дискусии за прехода чрез: управление на уеб 
общности, където връстниците могат да говорят помежду си за своя опит, като 
възобновяеми енергийни източници5, организиране на фестивали, за да 
информираме хората как ще / можем да живеем в бъдеще6, и в съпътстващи 
действия, като например съпоставяне на снимки на нежелани и ненужни 
отпадъци от опаковки и изпращане до политиците и икономическите оператори 

 
4 Вижте раздел 3 за домовете  
5 Вижте раздел 3 за домовете 
6 https://www.altroconsumo.it/festival-2019# 

https://www.altroconsumo.it/festival-2019
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• Обединяване на усилията със социалните работници, за да се помогне на 
потребителите, които се борят да плащат сметките си за енергия и да обучи 
потребителите за ефективно използване на енергията в домовете им. 

• Обединяване с училища и обучение на учители7. 

• Организиране на демонстрационни семинари, за да се обясни на хората как да 
се използват нови продукти и услуги, например електрическо превозно 
средство8. 

• Извършване на проучвания за нуждите и предпочитанията на потребителите, 
като например силните желания на потребителите да намалят отпадъците или 
да имат по-трайни продукти 9 10. 

• Разработване на програми за изграждане на капацитет с цел да направят 
потребителските организации и други участници в политиката за защита на 
потребителите по-силни и по-добре оборудвани за защита на потребителите в 
техните страни, включително по теми за устойчивост. 

• Програмиране на приложения, които да помогнат на потребителите да избягват 
вредните химикали в продуктите и да избират по-здравословна храна11. 

• Насърчаване на надеждни етикети за екологични постижения до потребителите 
като екомаркировката на ЕС.   

Устойчивостта в светлината на КОВИД 19 

По време на писането на статията краткосрочните, средносрочните и дългосрочните 
въздействия на пандемията COVID 19 са неизвестни, но това, което е ясно, е, че 
кризата ще повлияе драстично на целия ни живот и социалното сближаване както в 
непосредствена, средносрочна, така и в дългосрочна перспектива. 
Освен че се обръщат към непосредствената здравна реакция, 
създателите на политики на национално, европейско и 
международно ниво обсъждат политически мерки, които могат да 
облекчат негативните икономически и социални въздействия. Това 
се отнася до незабавната спешна помощ, но включва и решения за 

 
7 MundoOn проект на Португалия: https://decojovem.pt/iniciativa/mundon/  
8 Работна среща за електрически превозни средства 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=i3KkP0AohI8&feature=youtu.be  
9 Вижте раздел 7.3 за проект PROMPT. 
10 Немският Verbraucherzentrale Bundesverband установи чрез проучване на мнението че 96% от потребителите 
смятат, че е важно да се генерират по-малко отпадъци от опаковки и 89% считат че ЕС трябва да задължи 
производителите на големи домакински уреди да направят продуктите по-добре ремонтируеми.  
11 Членовете на BEUC, Forbrugerrådet TÆNK (Дания), Sveriges Konsumenter (Швеция) и VKI (Австрия) са част от LIFE 
финансиран проект Ask Reach: https://www.askreach.eu/partners-and-supporters/. Forbrugerrådet TÆNK също създаде 
приложение ‘Kemiluppen’ и UFC Que Choisir приложението ‘QuelCosmetic’ за помощ на потребителите при избор на 
козметика, която не съдържа определени вредни химикали. 

https://decojovem.pt/iniciativa/mundon/
https://www.youtube.com/watch?v=i3KkP0AohI8&feature=youtu.be
https://www.vzbv.de/pressemitteilung/gute-neujahrsvorsaetze-fuer-weniger-verpackungsmuell
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2019/02/04/ergebnisse_umfrage_europwahl_vzbv_2019.pdf
https://www.askreach.eu/partners-and-supporters/
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дългосрочни инвестиции за съживяване на икономиката след края на 
непосредствената здравна криза.   

Европейските реформи за Зелена сделка трябва да продължат, тъй като нашата цел не 
може да бъде просто да се върнем към „старото нормално положение“, което движи 
климатичната криза. Всички публични средства за спасяване на компании трябва да 
зависят от промяна към по-голяма устойчивост. Ще бъде важно да не се повтарят 
грешките от миналото, например финансовата и икономическа криза през 2009 г., 
когато мнозина се съгласиха, че не можем да излезем от кризата, както влязохме в 
нея. Потребителските организации се ангажират да играят активна роля в процеса на 
преход. 

Докато Европейската комисия понастоящем успокоява организациите на гражданското 
общество, че ще продължат да вървят по реформите на европейския зелен договор, 
кризата COVID-19 неизбежно ще има сериозни последици и ще бъде решаваща за 
въпроса дали можем да разрешим климатичната криза навреме. 

Съществуват рискове, както и възможности от гледна точка на потребителите. За вас е 
важно да се замислите върху националния контекст и да вземете предвид тези 
фактори, когато формулирате подходящи стратегии за реакция на националните 
професионалисти в областта на потребителите. 

Сред рисковете виждаме следното: 

• По-малко публични средства ще бъдат на разположение за инвестиции в 
структурни промени. Това може например да повлияе на бюджетите, които се 
изразходват за научни изследвания и иновации, пускане на моделни проекти с 
нова инфраструктура (като станции за зареждане на електрически превозни 
средства), обществени сгради, които са екологични (например пасивни офис 
сгради с иновативни концепции за светлина, вентилация, събиране на 
дъждовна вода, използване на възобновяеми енергии и др.) 

• Съпротива от създателите на национални политики срещу европейския проект 
за зелена сделка. 

• По-малко внимание от страна на потребителите, защото те са заети с други 
проблеми, което прави повишаването на осведомеността предизвикателство. 

• По-малка способност на потребителите, загубили работата си, да живеят по-
устойчиво, в случай че това е по-скъпо. 

• Повече стимули за компаниите да злоупотребят с потребителите, като 
например да поискат по-висока цена за „устойчиви“ продукти, дори тези, които 
не отговарят на техните обещания. 
 

Сред възможностите виждаме следните фактори: 

• Повече информираност сред потребителите, че промяната е необходима, 
възможна и осъществима. 

• Нови умения, знания и интерес сред някои потребители, които те развиха по 
време на затварянето, като готвене и шиене, игра с децата, подкрепа на местни 
малки компании, правене на повече чрез видеоконференции за професионални 
цели. 
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• Нова и засилена оценка за непокътната среда като по-малко шум, чист въздух, 
пеещи птици в градовете и т.н. 

• Нови средства за промяна на начина на живот, като размяна на дрехи, играчки 
и книги, по-дълго използване на продукти и поправянето им, по-често готвене у 
дома, вместо да отидете в ресторант, прекарване на качествено време със 
семейството по-локално поради икономически натиск. 

• Повече солидарност и чувството, че можем да преодолеем голяма криза, ако 
всички работим заедно и действаме повече в общ интерес. Това може да 
създаде у хората усещането, че те не са безпомощни и че действията им имат 
значение.  

 



12 

 

2. УСТОЙЧИВИ ДОМОВЕ 

Защо устойчивите домове са важни за потребителите  

Потребителите виждат как техните сметки за енергия се увеличават и мнозина 
изпитват трудности да държат сметките си под контрол, тъй като живеят в 
неефективни къщи или не могат да получат достъп до по-устойчиви решения.  

 В днешно време сградите представляват най-големия дял 
от потреблението на енергия в ЕС. По-специално, 
жилищният сектор представлява 45% от общото 
потребление на енергия за отопление и охлаждане в ЕС. 
Европейските жилища трябва да станат устойчиви, за да 
постигнат климатичните амбиции на ЕС. Тъй като по-
голямата част от жилищния фонд от 2050 г. съществува 
вече днес, фокусът трябва да бъде върху 
декарбонизацията на сградите чрез по-високи темпове на 
обновяване, преминаване към възобновяемо отопление 
и охлаждане, използване на най-ефективните продукти и 
уреди, интелигентни системи за управление на сгради / 

уреди и подобряване на материали за изолация.  
Докато енергийно ефективните домове са полезни за портфейла на потребителите, 
благоприятни за климата и полезни за общественото здраве (по-малко замърсяване на 
въздуха), потребителите често срещат затруднения да видят ползите от инвестирането 
в ремонти и липсват инструменти за това. Подкрепата за финансиране е или малко 
известна, или просто недостъпна. Според членовете на BEUC, националните 
потребителски организации, най-важните проблеми, които пречат на действията на 
потребителите при ремонти на жилища, са: 
  

• липса на информираност относно ползите от обновяването. 

• липса на налично / подходящо финансиране за ремонти. 

• липса на правна сигурност. 

• недостиг на достъпни доверени безпристрастни съвети. 

 
Ангажирането на потребителите в енергийния преход е от ключово значение за 
изграждането на обществено приемане в период на промяна. Въпреки че 
потребителите се интересуват активно да допринасят за енергийния преход, 
ежедневните им реалности означават, че те също трябва да бъдат убедени, че могат да 
спестят пари, да подобрят нивата си на комфорт и да имат сигурност на доставките при 
енергийния преход. 
Потребителите се нуждаят от информация за въздействието на техния избор и 
свързания с тях въглероден отпечатък. Те трябва да могат лесно да идентифицират 
най-добрите решения за тях, например когато правят избор относно собственото си 
използване на енергия или общите разходи за собственост, когато инвестират в 
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отоплително или охлаждащо оборудване. И се нуждаят от информация и лесен достъп 
до наличните схеми за поддръжка. В същото време те се нуждаят от адекватни съвети 
от квалифицирани специалисти, които обновяват домовете им, както и от помощ при 
организирането на преместване, докато се извършва ремонт. Въпреки че 
информацията е важна, тя трябва да се разбира като част от решението, заедно с 
добре проектирани и стабилни политики, които осигуряват сигурност за техните 
инвестиции и доверие. 

Политически дневен ред – на ниво ЕС 

За да подобри енергийната ефективност на своя сграден фонд, ЕС създаде 
законодателна рамка, която включва Директива 2010/31 / ЕС за енергийните 
характеристики на сградите (EPBD) и Директива 2012/27 / ЕС за енергийна 
ефективност. И двете директиви бяха изменени като част от пакета „Чиста енергия за 
всички европейци“ през 2018 и 2019 г. 
 
Първо, изменената Директива за енергийните характеристики на сградите 
(2018/844/ЕС) изпраща силен политически сигнал за ангажимента на ЕС да 
модернизира сектора на сградите в светлината на технологичните подобрения и да 
увеличи реновирането на сградите. EPBD упълномощава държавите-членки да 
разработят национални дългосрочни стратегии за обновяване, за да направят сградния 
фонд на ЕС високоефективен до 2050 г., което означава намаляване на емисиите с 80-
95% в сравнение с 1990 г. Тази обща цел на политиката ще бъде постигната чрез 
различни разпоредби, вариращи от „индикатор за интелигентност“ за сгради до 
сертификати за енергийни характеристики (EPC). Първият е инструмент, измерващ 
способността на сградите да възприемат нови технологии и да взаимодействат с 
мрежата, за да постигнат по-високи нива на ефективност. Последното се състои в 
схема за сертифициране за подобряване на съпоставимостта на енергийните 
характеристики на сградите преди и след ремонти. Директивата установява също 
въвеждането на пунктове за зареждане на електрически превозни средства (EV) за 
нови жилищни сгради и изисква от държавите-членки да обмислят мерки за 
облекчаване на енергийната бедност при разработването на национални стратегии за 
обновяване. Крайният срок за транспониране на EPBD в националното 
законодателство беше март 2020 г. 
На второ място, с променената Директива за енергийна ефективност (2018/2002) 
беше договорено да се актуализира политическата рамка до 2030 г. и след това. 
Ключовият елемент на изменената директива е водеща цел за енергийна ефективност 
за 2030 г. от най-малко 32,5%. Целта, която трябва да бъде постигната колективно в ЕС, 
е поставена спрямо прогнозите за моделиране за 2007 г. за 2030 г. Една от основните 
цели на ревизираната Директива за енергийна ефективност е да се намали 
потреблението на енергия и по този начин да се намалят сметките за енергия за 
потребителите. Тя също така цели да направи Европа по-малко зависима от вноса на 
енергия, да стимулира производителите да правят иновации и да привлекат повече 
инвестиции в строителния сектор. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0210.01.ENG
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На трето място, Регламентът за управлението (Регламент 2018/1999) може да се 
определи като крайъгълен камък на пакета „Чиста енергия за всички европейци“, 
определящ посоката за постигане на дългосрочните цели на Енергийния съюз в 
съответствие с Парижкото споразумение за климата. Като изисква от държавите-
членки да разработят дългосрочни стратегии и интегрирани национални енергийни и 
климатични планове, регламентът определя ясни правила за това как да се постигне 
целта на ЕС за енергийна ефективност до 2030 г. 

 

Настоящата Европейска комисия определи Европейския зелен договор като един от 
ключовите приоритети и въведе вълна за обновяване на публични и частни сгради 
като част от своя Европейски зелен договор. Целта му е да предприеме по-нататъшни 
действия и да създаде необходимите условия за увеличаване на реконструкциите и 
извличане на значителния потенциал за спестяване на строителния сектор. Според 
Съобщението на Европейската комисия за Зелената сделка от декември 2019: 

   
“Комисията ще прилага стриктно законодателството, свързано с енергийните 
характеристики на сградите. Това ще започне с оценка през 2020 г. на 
националните дългосрочни стратегии за обновяване на държавите-членки. 
Комисията също ще започне работа по възможността за включване на 
емисиите от сгради в европейската търговия с емисии, като част от по-широки 
усилия за гарантиране, че относителните цени на различните енергийни 
източници дават правилните сигнали за енергийна ефективност. Освен това 
Комисията ще преразгледа регламента за строителните продукти. Той трябва 
да гарантира, че проектирането на нови и обновени сгради на всички етапи е в 
съответствие с нуждите на кръговата икономика и ще доведе до повишена 
цифровизация и устойчивост на климата на сградния фонд”.  

 
Успоредно с това Комисията предлага да работи със заинтересованите страни, което се 
очаква да включва и отворена платформа, обединяваща съответните заинтересовани 
страни. Не на последно място, ще бъде предоставена голяма финансова подкрепа за 
саниране на сградите, което също може да предостави уникална възможност за 
организациите-членки на BEUC и други професионалисти в областта на потребителите 
да създадат национални програми за съвети и да помогнат на потребителите да 
получат достъп до това финансиране за обновяване на сгради.  

 

Политическа програма на национално ниво  

В изпълнение изискванията на Закона за енергийната ефективност и съгласно 
разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност е 
разработен Национален план за действие по енергийна ефективност (НПДЕЕ) 2014–
2020 г. В НПДЕЕ е определена националната цел за енергийни спестявания до 2020 г. в 
размер на 716 ktoe (8 325.65 GWh) енергийни спестявания при крайното енергийно 
потребление и 1 590 ktoe (18 488.52 GWh) при първичното енергийно потребление, от 
които 169 ktoe (1 965.13 GWh) в процесите на преобразуване, пренос и разпределение 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
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на енергия. 

В изпълнение на НПДЕЕ в периода 2014-2019 г. са постигнати енергийни спестявания в 
размер на 7 295 GWh енергия, с което Република България е постигнала 87.6% 
изпълнение на националната цел за периода 2014-2020 г. 

По последни данни на Евростат, енергийната интензивност на брутния вътрешен 
продукт (БВП) на България през 2018 г. е с 3.5 пъти по-висока от средната за ЕС (при 
БВП изчислен при референтна година 2010 г.) или 414 kgoe/1000 €, спрямо 118 kgoe/1 
000 € в ЕС. Енергийната интензивност на БВП показва устойчива тенденция към 
намаление, като до 2018 г. е намаляла с над 12.4% спрямо 2010 г. 

При запазване на тази тенденция и прилагане на мерки за повишаване на енергийната 
ефективност в страната може да се очаква в близко бъдеще страната да достигне 
нивата на ЕС и конкурентоспособността на икономиката да се подобри в дългосрочен 
план. 

Ще продължи развитието на пазара на енергийноефективни услуги, като се насърчава 
изпълнение на договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори). За постигне на 
високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд ще се предприемат 
мерки за: (1) строителство на нови сгради и трансформиране на съществуващи в 
сгради с близко до нулево потребление на енергия; (2) подобряване на енергийните 
характеристики на жилищните и нежилищните сгради; (3) насърчаване въвеждането 
на интелигентни технологии в сградния сектор. В периода до 2030 г. И след това, 
усилията ще бъдат насочени към насърчаване въвеждането на нови технологии за 
изграждане на ефективни районни отоплителни и охладителни системи и ефективна 
отоплителна и охладителна инфраструктура. 

Участие на потребителските организации в „устойчиви домове”  

Някои ключови области на работа на потребителските организации са следните:  

• Консултиране на потребителите как да намалят консумацията на енергия: 
Достъпът до ясна и прозрачна информация не винаги е наличен за 
потребителите. Те трябва лесно да 
идентифицират най-добрите решения, когато 
избират своите доставчици на енергия и 
източници или когато инвестират в чисти 
технологии (като термопомпи). Някои 
потребителски организации предоставят общи 
съвети и съвети за енергийна ефективност и 
сравнение на продукти (например за 
отоплителни уреди). 

• Подпомагане на потребителите при обновяване на домовете им: напр. за това 
как да се намалят разликите в енергийната ефективност, както и за независими 
експерти или сертификати за енергийни характеристики. Като възможна 
следваща стъпка потребителските организации биха могли допълнително да се 
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съсредоточат върху предоставянето на индивидуални съвети за енергийно 
обновяване, както и провеждане на потребителите през необходимите стъпки 
(целия процес за клиентите), организиране на колективни действия за 
обновяване на сгради и предлагане на нови услуги. 

• Влияние върху законодателството, за да се гарантира, че потребителите могат 
лесно да получат достъп до всички необходими инструменти: потребителите 
трябва да бъдат подкрепени с финансови стимули и добре разработени, 
стабилни политики, които осигуряват инвестиционна сигурност. Програмите за 
обновяване, зелени заеми или стимули за наемодателите са ключови области, в 
които потребителите могат да бъдат по-добре подпомогнати в енергийния 
преход. Особено внимание трябва да се обърне на потребителите в уязвимо 
положение, както и на наемателите и многоетажните сгради. 

• Внимателно наблюдение на пазара и застъпване за силни права на 
потребителите и по-добри сделки: Трябва да се направи повече за повишаване 
на енергийната ефективност и преминаване към възобновяеми източници в 
сектора за отопление и охлаждане. Осигуряването на здравословна 
конкуренция между компаниите, както и осигуряването на права и защита на 
потребителите са част от тази задача. 

• Тестване и влияние върху техническите стандарти, свързани с продуктите и 
обновяването на сгради (напр. изпитване на материали: прозорци, изолация).  

Национални примери или инструменти за обучение и ангажираност на потребителите  

• Групово закупуване на инсталации за възобновяема енергия 

Проектът CLEAR подкрепи много държави с кампании 
за групови покупки. 

Слънчеви панели - В Белгия и Чехия. В Белгия, където 
средният белгиец е отговорен за емисиите от 8 тона 
CO2 емисии годишно, Test-Achats успя да помогне за 
намаляване на 60 000 тона CO2 емисии годишно чрез 
групова покупка на слънчеви панели12.  

 

В Чехия кампанията ‘Аз искам слънчева 
енергия13 регистрира 14,556 хора, които се 

 
12 Test-Achats списание издание 623 октомври 2017. 
13 www.chcislunecnienergii.cz 

http://www.chcislunecnienergii.cz/
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интересуват от групово закупуване на соларни системи.  

Термопомпите и печките за пелети също бяха част от схемите за групови покупки в 
Белгия, Чехия, Словения, Португалия, Испания и Италия 14.  

 
 

Литва – SOL проектът „Слънчева енергия за многофамилни сгради“ - от 2017 г., ALCO 
(Алиансът на литовските потребителски организации) се застъпва за повече слънчеви 
фотоволтаични технологии в сектора на многофамилните жилищни сгради, където е 
установена голяма разлика в сравнение с тези, живеещи в къщи. Чрез създаване на 
международни партньорства и провеждане на проучвания на най-добрите 
международни практики и възможни решения, ALCO разработи силна позиция на 
застъпничество на националната сцена за вземане на политики. Той е признат за 
важен участник от министъра на енергетиката и е поканен да бъде един от петте 
първоначални подписали Алианса на потребителите под егидата на министерството. 
Схемата за потребителите, въведена през октомври 2019 г., понастоящем се счита за 
една от най-„благоприятните за потребителите“ в ЕС, отваряща реални възможности за 
семейства, живеещи в апартаменти, да станат потребители и да преодолеят многото 
пречки, считани за непреодолими само преди няколко години. 

 

Citizens Advice Bureau, Великобритания -  Помощ за потребителите да направят 
техните домове по-енергийно ефективни. 
 

Великобритания - Оценка и одобряване на търговците: Потребителската организация 
Which? разработи Which? Лого за Доверен търговец да помогне на потребителите да 
изберат правилния търговец и да разпознаят добрите търговци, когато предприемат 
основен ремонт на дома или търсят професионална помощ за подобряване на 
енергийната ефективност у дома. Етикетът е знак за репутация и доверие.  
 
Проект STEP: BEUC координира проекта Решения за  
справяне с енергийната бедност (STEP), който включва 
9 членове на BEUC. Голямата идея на проекта е да 
предостави съвети на уязвими хора с прости, конкретни 
и рентабилни съвети и мерки, така че те да могат да 
спестят от сметката си за енергия. Това, което прави 
проекта STEP уникален, е, че националните 
потребителски организации се обединяват с групи от работници от първа линия, които 
вече предоставят на уязвимите граждани съвети по различни въпроси, като например 
съвети за домакинския бюджет или здравни съвети, за да достигнат до хора в риск от 

 
14 https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-008_clear.0_factsheet_0.pdf  

http://www.lvoa.lt/en/
http://bit.ly/2FnlB0s
https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/energy/energy-supply/get-help-paying-your-bills/make-sure-your-home-is-energy-efficient/
https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/energy/energy-supply/get-help-paying-your-bills/make-sure-your-home-is-energy-efficient/
https://beuc.sharepoint.com/6CapacityBuidling/1_Consumer%20PRO/2_task%202_ToT/Theoretical%20background%20-%20Sustainability/which.co.uk/trustedtraders-help
http://www.stepenergy.eu/
http://www.stepenergy.eu/
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-008_clear.0_factsheet_0.pdf
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енергийна бедност. Проектът е получил финансиране от програмата за финансиране 
Horizon2020. За повече информация вижте: STEP интернет страница и STEP доклади. 

 

Проекти CLEAR и CLEAR 2.0: CLEAR се стреми да даде възможност на потребителите да 
се запознаят, да се ангажират и да приемат възобновяеми източници. CLEAR 2.0 е 

проект на европейски потребителски 
организации за консултиране и подкрепа на 
потребители, които искат да произвеждат 
електричество и топлина от възобновяеми 
енергийни източници в своите домакинства. 
Проектът е финансиран от програмата за научни 

изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ и продължи от 
септември 2017 г. до февруари 2020 г. 

 

Чрез CLEAR ние успяхме да:   

o Постигнем по-добро разбиране на мотивацията на потребителите и 
основните причини за промяна на поведението им чрез провеждане на 
онлайн интервюта 

o Тестваме какво кара потребителите да използват енергията по-ефективно, 
като наблюдават група домакинства, като им предоставят информация и 
оборудване 

o Помогнем на потребителите да направят по-информиран избор, като оценят 
работата на възобновяемите системи и направят тази информация достъпна 
за повече домакинства чрез нови онлайн инструменти 

o Придружим потребителя, за да купува по-евтино и по-умно чрез групови 
покупки 

o Принос към по-амбициозните национални и европейски енергийни 
политики, където се застъпвахме за лесни и бързи административни и 
разрешителни процеси, както и за обслужване на едно гише, предоставящо 
на потребителите информация и персонализирани съвети. 

За повече информация вижте CLEAR 2.0, бюлетин и CLEAR 2.0 резултати и препоръки. 

Допълнителни ресурси за устойчиви домове - информационни бюлетини, публикации, 
връзки   

• Бюлетин за проекта Clear 2.0 - дава възможност на потребителите да се запознаят, 
да се ангажират и да възприемат възобновяемата енергия 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-008_clear.0_factsheet_0.pdf 

• Документ за позицията на BEUC относно бъдещето на потребителите на енергия 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-
055_the_future_of_energy_consumers.pdf 

• Документ за позицията на BEUC: По-ниска консумация на енергия, по-ниски 
сметки за енергия: https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-
029_lower_energy_consumption_lower_energy_bills.pdf 

https://www.stepenergy.eu/
https://www.stepenergy.eu/results/
https://www.clear2-project.eu/home/the-project/reports
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-008_clear.0_factsheet_0.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-009_clear.0_results_and_recommendations_0.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-008_clear.0_factsheet_0.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-055_the_future_of_energy_consumers.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-055_the_future_of_energy_consumers.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-029_lower_energy_consumption_lower_energy_bills.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-029_lower_energy_consumption_lower_energy_bills.pdf
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3. УСТОЙЧИВИ ФИНАНСИ  

Защо устойчивото финансиране е важно за потребителите?  

Що се отнася до подкрепата на потребителите да допринесат за борбата с 
изменението на климата и да могат да живеят устойчиво, разглеждането на финансите 
и финансовите системи е ключова тема. Понастоящем потребителите не са достатъчно 
наясно, че могат да променят своите финансови решения и да 
управляват пазарите.  

За повечето потребители банките са основно средство, когато става 
въпрос за управление на всичките им финанси. Те получават 
заплатата си и всички други плащания и обезщетения по 
разплащателните си сметки, както и спестяват пари и инвестират за 
пенсиониране, теглят заеми, купуват застраховки и други, чрез 
своята банка. Това означава, че трилиони евро минават през 
банките всяка година15, пари, които могат да бъдат изразходвани за 
инициативи, които имат положително въздействие върху околната 
среда и обществото и допринасят за смекчаване на изменението на климата.  

Предвид спешността на ситуацията и въпреки настоящите усилия за насочване на 
ресурси към устойчива икономика, по-голямата част от банките продължават да 
използват тези трилиони, за да инвестират и финансират интензивни емисионни 
дейности, включително индустрията за изкопаеми горива. 

Например в Швеция седемте най-големи банки инвестират почти два пъти повече пари 
от спестители във фосилна енергия в сравнение с устойчивата енергия. От всеки сто 

цента, които шведските банки инвестират и заемат за 
енергийния сектор, 64 SEK отиват за изкопаеми 
енергийни източници и само 36 SEK за устойчива енергия. 
Общо банките са инвестирали 44,2 милиарда шведски 
крони във фосилна енергия и само 9,8 милиарда шведски 
крони в устойчива енергия16. 

Много потребители биха искали парите им да допринесат 
за изграждането на по-зелени, по-справедливи и 
приобщаващи общества, например финансиране на 

дейности, които имат положително въздействие върху околната среда. Понастоящем 
обаче финансовите институции не докладват в достатъчна степен за своите екологични 
стратегии, включително къде се инвестират парите. В този контекст финансовите 
институции продължават да предоставят ненадеждни финансови съвети, когато 

 
15 През 2015, Европейските домакинства са имали над 10 трилиона евро спестовни сметки 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2015-101_savings_accounts_in_eu-a_dormant_market-study.pdf 
16 https://fairfinanceguide.se/media/494515/lägg-om-växeln.pdf  

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2015-101_savings_accounts_in_eu-a_dormant_market-study.pdf
https://fairfinanceguide.se/media/494515/l%C3%A4gg-om-v%C3%A4xeln.pdf
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потребителите сключват инвестиционен фонд или животозастрахователна полица17, 
без да се вземат предвид предпочитанията на потребителите за устойчивост. В 
резултат на това потребителите могат несъзнателно да допринесат за злоупотреби с 
околната среда, климата и правата на човека и да се окаже, бе липсва орган, който да 
направи нещо по въпроса.  

Политическа програма на ЕС  

В своята работна програма за 2020 г. Европейската комисия обяви намерението си да 
публикува обновена стратегия за устойчиво финансиране през третото тримесечие на 
2020 г. През април 2020 г. Европейската комисия започна обществена консултация 
относно обновената си стратегия за устойчиво финансиране, на което BEUC отговори18 
чрез изразяване на притесненията на потребителите в по-широкия дебат за устойчиво 
финансиране. Консултацията беше разделена на два основни раздела: 1) Първият, 
адресиран до всички заинтересовани страни за това как финансовият сектор и 
икономиката могат да станат по-устойчиви; 2) Вторият беше насочен към експерти, 
задаващи допълнителни технически и стратегически въпроси за бъдещето на 
устойчивите финанси. В отговор на консултацията на BEUC бяха отправени редица 
конкретни препоръки за политиката към Европейската комисия, за да се гарантира, че 
потребителите могат да бъдат по-добре информирани за характеристиките на 
устойчивост на продуктите на финансовите услуги, на които разчитат в ежедневието 
си, включително:  

• Изискване за всички финансови продукти (спестовни сметки, инвестиционни 
фондове, животозастраховане, пенсии и др.) да разкриват колко устойчиви са 
те. Например, въз основа на система за оценка на цвета, подобна на вече добре 
познатия енергиен етикет, където твърдото зелено А е най-устойчиво, а 
червеното G най-малко устойчиво. 

• По-големи усилия на европейските институции за борба с екологичното пране 
от страна на доставчиците на финансови услуги, ключов риск за потребителите. 

• Разработването на така наречената кафява таксономия на дейности, които 
влияят негативно на климата и околната среда. 

• Изискване към европейските надзорни органи да оценяват разходите и 
ефективността на ESG продуктите спрямо техните традиционни аналози, като 
част от техните годишни проучвания. 

• По-добър надзор и регулиране на ESG рейтингите и ESG рейтинговите агенции. 

 
17 Вижте кампанията на BEUC на thepriceofbadadvice.eu, която подчертава продължаващата неадекватност на 
финансовите съвети, дадени на потребителите. BEUC призовава за забрана на плащането на „стимули“ на 
финансови съветници, което води до пристрастни безпристрастни финансови съвети към потребителите.  
18https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-069_consultation_on_the_renewed_sustainable_financial_strategy.pdf 

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-069_consultation_on_the_renewed_sustainable_financial_strategy.pdf
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• Амбициозни правила за създаване на екомаркировка на ЕС за финансови 
продукти на дребно. 

• Изискване за финансовите съветници да оценяват предпочитанията за 
устойчивост на клиентите, когато търсят инвестиционни съвети, и изискване 
финансовите съветници да бъдат адекватно обучени за ESG продуктите, когато 
предоставят инвестиционни съвети. 

• Подкрепа за инициативи, които насочват и подпомагат потребителите при 
сравняване между устойчивостта и инвестиционните практики на кредитните 
институции и други финансови фирми, като например Ръководство за 
справедливо финансиране. 

Друго приложимо законодателство на ЕС и работни потоци в областта на устойчивото 
финансиране са: 

• Екоетикет на ЕС за инвестиционни продукти - експертна група, създадена от 
Европейската комисия, в момента разработва екомаркировка на ЕС19 за 
финансови продукти, базирани на таксономията, система за класификация на ЕС 
за устойчиви дейности, която да помогне на инвеститорите, компаниите, 
емитентите и организаторите на проекти да се ориентират към прехода към 
нисковъглеродна, устойчива и ресурсно ефективна икономика. Гражданското 
общество, включително координаторът на екомаркировката на BEUC, е 
ангажиран, за да осигури надежден етикет, базиран на строги условия, който 
избягва ненужната и подвеждаща информация за потребителите. 

• През март 2020 г. Съвместният изследователски център на Европейската 
комисия представи предложение относно изискванията за екомаркировка на ЕС 
за продукти на финансови услуги на дребно. През април 2020 г. BEUC публикува 
своите коментари20 (в сътрудничество с други организации на гражданското 
общество) към такова предложение, изтъквайки няколко опасения. BEUC и 
други организации на гражданското общество заявиха, че предложението за 
JRC трябва да бъде подобрено, за да се гарантира, че екомаркировката на ЕС 
отговаря на целта си, и гарантира, че продуктите под екомаркировката на ЕС са 
насочени към инвестиции в зелени икономически дейности. По-точно беше 
предложено, наред с другото, окончателният етикет да отговаря на очакванията 
на инвеститорите на дребно, т.е. с 51% поне зелени инвестиции във фондовете 
и строги критерии за изключване за значително вредни сектори. BEUC и CSO се 
застъпват за бъдещ знак за екомаркировка на ЕС, който предпазва 
инвеститорите на дребно и потребителите като цяло от екологични измивания 
и отговаря на техните очаквания от етикет за екологични постижения. 

• Проекти на делегирани актове „MiFID II“ (Директива за пазарите на финансови 
инструменти) и „IDD“ (Директива за застрахователно разпределение) - ЕК 

 
19 Вижте раздел 7.2 за екомаркировка  
20 http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-026_ecolabel_financial_products_ngo_joint_briefing.pdf 

https://fairfinanceguide.org/
https://fairfinanceguide.org/
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-026_ecolabel_financial_products_ngo_joint_briefing.pdf
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публикува проектите на делегирани актове на 8 юни 2020 г. и започва 4-
седмична консултация до 6 юли 2020 г. Проектите на делегирани актове ще 
бъдат предмет на контрол от Европейския парламент и от Съвета. Изменените 
правила ще се прилагат 12 месеца след публикуването им в Официален вестник 
на ЕС. Съгласно проектите на делегирани актове, финансовите съветници 
трябва да интегрират факторите за устойчивост в инвестиционните съвети, 
предоставяни на потребителите. Потребителските организации работят за 
осигуряване на това, че тези текстове защитават адекватно потребителите, като 
изискват финансови консултанти да оценят адекватно екологичните, 
социалните и управленските предпочитания (ESG) на клиентите, търсещи 
финансов съвет (например, когато търсят съвет за пенсионен продукт , 
животозастрахователна полица или инвестиционен фонд).  

Кафява таксономия - понастоящем регламентът на ЕС за таксономията определя само 
„зелена таксономия“21. Той не включва „кафява таксономия“ с критерии за 
икономически дейности, които имат отрицателно въздействие върху околната среда. 
Кампанията за кафява таксономия би означавала, че инвеститорите на дребно 
разбират кога техните инвестиции подхранват неустойчиви дейности.  

 

Политическа програма на национално ниво  

През последните години финансовите пазари се промениха в значителна степен, 
поради което Европейският съюз (ЕС) разшири MiFID I и прие новата Директива MiFID 
II, с цел увеличаване защитата на инвеститорите и  подобряване регулацията и 
прозрачността на финансовите пазари. 

През 2014 г. бяха приети Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета, които заедно с прилежащите регулаторни 
технически стандарти, формират новата европейска правна рамка наричана общо 
MiFID II. 

Новите правила на ЕС намират отражение в българското законодателство чрез 
транспонирането им в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). 
Допълването и актуализирането на българския закон, съгласно MiFID II Директивата 
беше извършено съответно и одобрено от Парламента на Република България, като 
обновеният ЗПФИ влезе в сила от 16.02.2018г. 

Новата регулаторна рамка на ниво Европейски съюз и в България обхваща широкия 
кръг от услуги и дейности, предлагани на инвеститорите, и има за цел да осигури 
необходимата степен на хармонизация, защита на инвеститорите, както и условия 
инвестиционните посредници да предоставят услуги в целия Европейски съюз по 

 
21 Декември 2019 г. Съветът и Европейският парламент постигнаха политическо съгласие за Регламента за 
таксономията. На 15 април 2020 Съветът прие чрез писмена процедура позиция на първо четене по отношение на 
Регламента за таксономия. Европейският парламент одобри The European Parliament approved текстът съгласно 
процедурата за „споразумение за ранно второ четене“ на 18 юни 2020 г. Текстът също е вече публикуван в 
Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила на 20-ия ден след публикуването му. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14970-2019-ADD-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14970-2019-ADD-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32020R0852
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силата на лиценза, получен в съответната държава по произход. 

Правилата изискват от инвестиционния посредник да действа в най-добър интерес на 
клиента, в това число дефиницията на понятието “най-добро изпълнение“. Най-добро 
изпълнение на подадено нареждане ще е налице, когато инвестиционният посредник 
е предприел всички достатъчни стъпки за получаване на най-добър резултат за 
клиента, при отчитане на всички относими към изпълнението обстоятелства, в това 
число, цена, разходи, скорост на изпълнение на нареждането, вероятност за 
изпълнение, сетълмент. 

Участие на потребителски организации  

Светът на устойчивите финанси е все по-голямо поле и има много ключови роли, които 
потребителските организации могат да играят:  

• Подпомагане на потребителите да проследят своите зелени или мръсни 
средства - проучване и предоставяне на информация на потребителите къде 
отиват техните средства. Например ръководството за справедливо финансиране 
е пример за работа, която потребителските организации могат да направят, за 
да помогнат на потребителите да имат по-прозрачна информация за това къде 
техните банки насочват пари. Той разкри социално и екологично 
разрушителните практики на европейските банки от финансиране на експанзия 
на палмово масло в Индонезия до излагане на мащаба на продължаващите им 
инвестиции в индустрията за изкопаеми горива, за разлика от възобновяемите 
енергийни източници. 

• Натиск за по-голям асортимент от продукти - Понастоящем има ограничен 
набор от продукти за спестявания, инвестиции и пенсионни фондове въз основа 
на екологични, социални и управленски (ESG) цели и критерии. Заедно с 
ограничената обществена информация потребителите имат много ограничен 
избор от услугите, които използват за управление на личните си финанси, а 
потребителските организации могат да се ангажират и да създадат натиск от 
потребителите за повече основни продукти на ESG. Потребителските 
организации биха могли да повишат осведомеността относно факта, че 
потребителите могат да управляват пазарите и да упражняват натиск със своите 
искания и избор. 

• • Обучение на потребителите за „пренасочване“ на целите и критериите на 
ESG - макар че може да е положително за банките да се възприемат като 
устойчиви и социално съзнателни, трябва да се окаже по-голям натиск върху 
банките, за да се гарантира, че целите на ESG са едновременно присъщи и 
неразделни на банковата система. Практиките за „greenwahsing“, т.е. продукти, 
които изглеждат зелени, но всъщност не са, трябва да бъдат ефективно 
прекратени. 

• Предлагане на сравнения на предложения за зелени заеми - Подобна дейност 
може да подпомогне потребителите да намерят добри оферти за зелени 
необезпечени заеми, които да инвестират във възобновяеми източници (като 
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термопомпи или слънчеви панели), зелени стоки като електрически 
автомобили, както и енергийно ефективни ипотеки или заеми за енергийно 
ефективни ремонти на жилищни сгради. 

• И накрая - потребителите не могат да смекчат или дори да са наясно с 
рисковете за своите инвестиции в индустрии, базирани на въглерод, чрез 
блокирани активи22 – инвестициите, пенсиите и спестяванията трябва да бъдат 
защитени срещу рисковете от изменението на климата и неустойчивото 
финансиране. Потребителските организации биха могли да се застъпват за 
повече прозрачност по отношение на финансирането и инвестициите, 
направени от финансовите институции. 

Национални примери или инструменти за обучение и ангажиране на потребителите 

• Справочникът за справедливи финанси - Норвегия и Швеция  

Норвежката потребителска организация 
Forbrukerrådet и шведската Sveriges Konsumenter са 
част от мрежата на Справочника за справедливи 
финанси, проект за класиране и сравняване на 
водещи банки в тяхната страна въз основа на 

екологични, социални и управленски критерии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Норвежкият Справочник за справедливи финанси оценява 13 банки относно 
техните политики и практики https://etiskbankguide.no/ и шведския Справочник 
за справедливи финанси покрива 7-те най-големи и 2 алтернативни банки в 
Швеция - https://fairfinanceguide.se/ 

• Литва - Съвместна група за мониторинг на устойчиво финансиране (Проект 
S.U.R.F.). Подобен на Международния проект за справедливи финанси  , 
Алиансът на литовските потребителски организации (ALCO) възпроизвежда 
система за банков рейтинг за литовските потребители. Проектът се фокусира 
върху въздействието по три начина: Провеждане на целенасочени 
информационни кампании, които да помогнат на потребителите активно да 
търсят и инвестират в ориентирани към устойчивост финансови продукти на 
дребно; Ангажиране с местни участници във финансовия сектор за насърчаване 
на създаването и пускането на продукти на пазара; Лобиране и застъпничество 

 

22 Страничните активи са активи, които страдат от преждевременна и неочаквана загуба на стойност. Изследователи 
от Лондонското училище по икономика посочват, че изменението на климата има двоен риск да доведе до 
блокирани активи. Първо, екстремните метеорологични събития могат директно да унищожат ключови активи като 
инфраструктура, както и земеползването или да намалят производствената им стойност. Второ, това може да 
намали производството на тези активи и по този начин да доведе до по-ниска възвръщаемост на инвестициите. 
Следователно по-строгите действия по изменението на климата, които биха предотвратили подобни резултати, 
също имат смисъл да се защитят инвеститорите. За повече информация вижте: https://www.beuc.eu/press-
media/news-events/tougher-action-climate-change-makes-sense-investors  

https://etiskbankguide.no/
https://fairfinanceguide.se/
https://fairfinanceguide.org/ffg-international/about-us/
https://www.beuc.eu/press-media/news-events/tougher-action-climate-change-makes-sense-investors
https://www.beuc.eu/press-media/news-events/tougher-action-climate-change-makes-sense-investors
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пред вземащите решения относно правната рамка за преориентиране на 
финансовия сектор от инвестициите „както обикновено“ в устойчиви. Целта е да 
се изгради финансова система, при която засилената роля и натиск от страна на 
потребителите, съобразени с устойчивостта, позволява дълбок преход на 
финансовата система. 

• Белгия - Réseau Financité (Мрежа за алтернативни финанси) е белгийска мрежа, 
чиято основна цел е да насърчава социално отговорните и етични финанси. 
Réseau Financité провежда изследвания, развива знания и подкрепя хората в 
търсенето на етични и отговорни финансови продукти. Мрежата редовно 
публикува доклади за оценка на финансови продукти, които насърчават 
социални, етични, управленски и екологични проблеми, за да помогнат на 
инвеститорите на дребно, които желаят да инвестират парите си по отговорен 
начин. Мрежата също поддържа сайт за сравнение (включително за спестовни 
сметки, инвестиционни фондове и пенсионни продукти и т.н.), което позволява 
на потребителите лесно да сравняват ESG характеристиките на продуктите за 
финансови услуги (въз основа на набор от критерии и методология, 
разработена от мрежата). 

Допълнителни ресурси - информационни бюлетини, публикации, връзки  

• Уебсайт на Европейската комисия относно Обновената стратегия за устойчиво 
финансиране https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-
finance/sustainable-finance_en 

• Отговорът на BEUC на Европейския зелен договор на „Финанси“ стр. 10: 
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-
012_beuc_position_on_european_green_deal.pdf 

• Ръководство за справедливото финансиране - проект, реализиран в няколко 
държави от ЕС, който насърчава осведомеността на потребителите чрез 
класиране на финансовите институции според критериите за устойчивост:  
https://fairfinanceguide.org/  

• Finance Watch – Европейската неправителствена организация основана след 
финансова криза 2008 г., за да привлече вниманието и да се противопостави на 
финансовото лоби - https://www.finance-watch.org/ 

• Препоръки на BEUC и неправителствени организации към екомаркировката и 
финансовите продукти на ЕС: http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-
026_ecolabel_financial_products_ngo_joint_briefing.pdf Also refer to section 
7.2/page 30 of this theoretical background document for more about eco-label and 
inclusion of financial products.  

• Finance Watch блог пост “няма климатична справедливост без устойчиво 
финансиране” -https://www.finance-watch.org/no-climate-justice-without-
sustainable-finance/ 

https://www.financite.be/fr/reference/linvestissement-socialement-responsable-2020
https://www.financite.be/fr/produits-financiers?field_financial_products_types=All&field_promoter=All&field_banking_product=All&field_products_orientations=All&field_solidarity_product=All&field_label_financit_=All&field_promoter_field_secteur=All&field_subscription_end_date=All&field_promoter_field_lieu=All&order=field_extrafinancial_rating&sort=asc
https://www.financite.be/fr/article/evaluation-extra-financiere-financite
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-012_beuc_position_on_european_green_deal.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-012_beuc_position_on_european_green_deal.pdf
https://fairfinanceguide.org/
https://www.finance-watch.org/
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-026_ecolabel_financial_products_ngo_joint_briefing.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-026_ecolabel_financial_products_ngo_joint_briefing.pdf
https://www.finance-watch.org/no-climate-justice-without-sustainable-finance/
https://www.finance-watch.org/no-climate-justice-without-sustainable-finance/
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• Finance Watch блог пост: “Девет финансови реформи, които стачкуващи за 
климата трябва да изискват”- https://www.finance-watch.org/uf/9-financial-
reforms-that-climate-strikers-should-demand/  

• План за действие на Комисията за финансиране на устойчив растеж, 8 март 
2018 г.- https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-
growth_en 

• Отговор на BEUC на консултацията на Европейската комисия относно нейната 
обновена стратегия за устойчиво финансиране - 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-
069_consultation_on_the_renewed_sustainable_financial_strategy.pdf 

• Инициатива за финансиране на Програмата на ООН за околната среда 
https://www.unepfi.org/ 

• Правна организация на Франк Болд с обществен интерес 
https://en.frankbold.org/about-us  

  

https://www.finance-watch.org/uf/9-financial-reforms-that-climate-strikers-should-demand/
https://www.finance-watch.org/uf/9-financial-reforms-that-climate-strikers-should-demand/
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-069_consultation_on_the_renewed_sustainable_financial_strategy.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-069_consultation_on_the_renewed_sustainable_financial_strategy.pdf
https://www.unepfi.org/
https://en.frankbold.org/about-us
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4.  УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ 

Защо устойчивият транспорт е важен за потребителите?  

Много потребители нямат друг избор, освен да използват личния си автомобил, за да 
задоволят нуждите си от мобилност. Това е резултат от десетилетия на градски и 
икономически политики, основани на предположението, че личната собственост на 
автомобил с бензиново гориво е идеалният начин за преминаване от точка А до точка 
Б. Това доведе до система за мобилност, където шофирането е скъпо, неефективно и 
лошо за климата, околната среда и общественото здраве. Потребителите биха могли 
да спестят много пари и време, ако транспортната ни система трябва да стане по-
устойчива. Успоредно с това авиационният сектор е един от най-бързо растящите 
източници на емисии на CO2 и може да се превърне в един от най-големите емитери в 
ЕС до 2050 г.  

През последните години беше постигнат значителен напредък за намаляване на 
емисиите на CO2 и разхода на гориво от леките автомобили. Новите тестове (WLTP и 

RDE) влязоха в сила, ЕС значително засили своята рамка 
за одобрение на типа и надзор на пазара и се съгласи с 
амбициозни цели за намаляване на CO2 за 2025 и 2030 
г. Надяваме се, че тази нова регулаторна рамка ще 
ускори значително преходът към автомобили с по-
ниски въглеродни емисии и постигане на напредък в 
действителност, а не само на хартия. Следователно 
през следващото десетилетие очакваме дълбока 
промяна в автомобилната индустрия, като 
намаляването на емисиите на CO2 се дължи силно на 
промяна в технологиите на задвижването и 

преминаване от двигатели с вътрешно горене към електрически превозни средства. 

Политическа програма – ниво ЕС 

По-долу са предстоящи процеси в ЕС, които трябва да знаете:  

• Публикуване на нова стратегия на ЕС за „устойчива и интелигентна мобилност“, 
определяща политически цели по отношение на приемането на чисти превозни 
средства, чисти транспортни алтернативи (железопътен транспорт) и 
определяне на правилните стимули за потребителите. 

• Преразглеждане на директивата на ЕС за разполагане на инфраструктура за 
алтернативни горива, която определя изисквания по-специално за въвеждането 
на пунктове за зареждане на електрически автомобили. 

• Ревизия на директивата на ЕС за етикетиране на автомобили, която предоставя 
на купувачите на автомобили информация за ефективността на автомобилите 
на мястото на продажба 
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• Ревизия на целите за намаляване на CO2 за автомобилите за 2025 и 2030 г.  
 

Политическа програма на национално ниво  

Промени в данък МПС от 2019 година 

Основата на промените в изчисляването на данък МПС е възприемането на нов 
принцип от законодателството, а именно – екологичният. Същността на принципа е, че 
този, който замърсява околната среда повече, следва да плаща по-висок данък. Тъй 
като старите коли не отговарят екологичните категории и увреждат в по-голяма степен 
околната среда, точно техните собственици ще следва да заплащат по-висок данък от 
2019-та година. 

През 2019-та година към гореописаната формула за изчисляване на данъка върху 
автомобилите ще се добави и екологичен компонент. Този компонент е свързан 
с Европейските стандарти за изгорели газове, които дефинират допустимите 
стойности на изгорели газове на моторните превозни средства на европейския пазар. 
Стандартите, които ще имат значение за изчисляването на данъка върху автомобилите, 
са: „Евро 1“, „Евро 2“, „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“ и „Евро 6“ и “EEV”. Колкото по-
голяма е цифрата след съответния стандарт, толкова по-късно е въведен и толкова по-
строги изисквания поставя към екологичността на съответното превозно средство. 
Всяко моторно превозно средство на европейския пазар следва да притежава 
сертификат от производителя, който да  свидетелства за това към коя екологична 
категория принадлежи. При липсва на сертификат за екологичната категория на 
автомобил и при невъзможност тя да се удостовери по друг начин, ще се приема, че 
съответното превозно средство е без екологична категория и ще се облага с по-висок 
данък. 

Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане 
на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност в 
република българия, за периода 2012-2014 г. 

Една от привилегиите за собствениците на електрически автомобил е данъчният им 
режим. Електромобилите са освободени от плащане на годишния местен данък. Със 
същата привилегия се ползват и електрическите мотоциклети, мотопеди, както и 
електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е. Това са моторни 
триколесни, леки четириколесни и тежки четириколесни превозни средства, според 
категоризация, въведена от Европейския парламент. Важно е да се знае, че под 
електрически автомобил законът има предвид тези, чийто двигател е с изцяло 
електрическо захранване и нямат двигател с вътрешно горене, тоест не се включват 
хибридните автомобили. 

 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/vop/national_plan_el.mobiles.pdf
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Участие на потребителски организации  

По време на прехода към електрически превозни средства, който се очаква през 
следващото десетилетие, е важно потребителските организации да съветват и помагат 
на потребителите относно правилните възможности за мобилност за тях. Що се отнася 
до автомобилите, информацията на мястото на продажба може да помогне на 
купувачите на автомобили да изберат по-икономични автомобили. Единният етикет за 
емисиите на автомобили във всички страни от ЕС би помогнал на потребителите да го 
направят и би повлиял на предлагането на по-устойчиви опции, като електрически 
автомобили. 
 
Потребителските групи могат да допълнят тази работа, като предоставят на хората 
информация за реалния разход на гориво / нивото на емисиите на своите автомобили 
и ги съветват да избират най-добрите превозни средства на пазара. Много 
потребителски организации правят това в проекти като Green NCAP или MILE21.  
Има и други развития в автомобилния сектор, които могат да създадат нови и 
различни предизвикателства за политиката на потребителите. Нови иновации като 
повишена автоматизация и свързани с интернет функции поставят изцяло нов набор от 
въпроси относно отговорността, безопасността, защитата на данните, лоялната 
конкуренция и други. 
Успоредно с това потребителите трябва да имат по-добър достъп до алтернативи на 
отделни автомобили, като например обществен транспорт, активна мобилност (ходене 
и колоездене) или споделена и микро-мобилност. Целите ни системи за мобилност 
трябва да бъдат преосмислени, за да предоставят на потребителите по-ефективни и 
по-устойчиви алтернативи.  

Национални примери или инструменти за обучение на потребителите и ангажиране за 
устойчива мобилност  

• Тестване на „по-екологични“ модели автомобили (електронни автомобили и 
избор на гориво) 

• Test Achats, Белгия:  

o сравнение на автомобили, за да се направи най-екологичният избор  

o съвети за по-зелено шофиране 

o MILE21 – „Повече информация по-малко емисии“ - предоставя на 
потребителите реални данни за разхода на гориво за леки 
автомобили, като им помага да вземат добре информирани решения 
за покупка на по-ефективни превозни средства 
https://www.mile21.eu/about    

o Green NCAP – сравнение на автомобили 

• https://www.greenncap.com/  
 

https://www.greenncap.com/
https://www.mile21.eu/about
https://www.mile21.eu/about
https://www.greenncap.com/
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• Насърчаване на обществения транспорт  

• Forbrugerrådet Tænks, Дания – Проектът “Passenger pulse” помага на 
потребителите да ползват обществен транспорт.  

• vzbv, Германия - Извършването на проучвания по правни претенции за 
достъпността на мястото на пребиваване с обществен транспорт може да 
изглежда и свързване с нови видове обществен транспорт (т.е. 
обединяване на пътувания): https://www.vzbv.de/dokument/mobil-
bleiben-auch-ohne-auto 

• Кампания за подобрени права на пътниците 

• Колективни искове  

• Казус Volkswagen - Когато Volkswagen беше разобличен за използване на 
софтуер за „устройства с поражение“ в своите 
превозни средства, ефективно преструвайки се 
на по-добра продукция, така че колите да се 
продават и изглежда да отговарят на 
стандартите за замърсяване, потребителската 
организация на национално ниво и BEUC на 
европейско ниво са работили заедно, за да 
помогнат на потребителите да бъдат 
обезщетени и техните превозни средства да са в 

съответствие със законовите изисквания. Потребителските групи в Германия, 
Литва, Словения, Словакия, Швейцария, Белгия, Италия, Португалия и Испания 
започнаха групови действия срещу VW. 

• Обучение и проучване на потребителите 

• Citizens Advice Великобритания - организира поредица от работни 
срещи за това как да зареждате ефективно електрическо превозно 
средство (например как потребителите могат да се възползват от 
„интелигентните тарифи“, за да оптимизират консумацията на 
електроенергия и да спестят пари). Гледай видеото: 
https://www.youtube.com/watch?v=i3KkP0AohI8&feature=youtu.be   
   

Допълнителни ресурси - информационни бюлетини, публикации, връзки 

• Документ за позицията на BEUC за това как потребителската политика 
може да помогне за почистване на транспорта в Европа: 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-065_fossil_fuelled_mobility.pdf  

• Информационен бюлетин на BEUC относно устойчивия транспорт: 
http://www.beuc.eu/sustainability/sustainable-mobility 

• Информационен бюлетин на BEUC относно достъпността на електрическите 
автомобили: https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-036_making-
electric-cars-convenient-across-europe.pdf 

https://hub.beuc.eu/file/3897
https://www.vzbv.de/dokument/mobil-bleiben-auch-ohne-auto
https://www.vzbv.de/dokument/mobil-bleiben-auch-ohne-auto
https://www.vzbv.de/pressemitteilung/klimapolitik-paradox-eu-staaten-machen-bahn-unattraktiver
https://www.youtube.com/watch?v=i3KkP0AohI8&feature=youtu.be
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-065_fossil_fuelled_mobility.pdf
http://www.beuc.eu/sustainability/sustainable-mobility
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-036_making-electric-cars-convenient-across-europe.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-036_making-electric-cars-convenient-across-europe.pdf
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• Информационен бюлетин на BEUC относно достъпността на електрически 
автомобили: https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-
113_when_will_electric_cars_be_an_affordable_option_for_european_consume
rs_-_a5_format.pdf 

• Документ на BEUC за позициониране на електрическите автомобили по-
удобни: https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-
032_making_electric_cars_convenient.pdf 

  

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-113_when_will_electric_cars_be_an_affordable_option_for_european_consumers_-_a5_format.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-113_when_will_electric_cars_be_an_affordable_option_for_european_consumers_-_a5_format.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-113_when_will_electric_cars_be_an_affordable_option_for_european_consumers_-_a5_format.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-032_making_electric_cars_convenient.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-032_making_electric_cars_convenient.pdf
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5. УСТОЙЧИВА ХРАНА 

Защо е важно за потребителите?  

Все по-голям брой потребители са готови да ядат храна, която е полезна за тяхното 
здраве и полезна за планетата. Това е обнадеждаващата тенденция, която се очертава 
от проучване на нагласите на потребителите към устойчивата храна, публикувано от 
BEUC през юни 2020 г.23. Проучването, обхващащо 11 държави, установи, че две трети 
от европейците са отворени за промяна на хранителните си навици поради екологични 
причини. Той обаче показа също, че потребителите се сблъскват с препятствия при 
превръщането на думите си в дела. Цената, липсата на знания, неясната информация и 
ограниченият избор на устойчиви възможности са това, което повечето потребители 
казват, че им пречи да се хранят по-устойчиво. 

Устойчивостта на храната се свежда до задоволяване на хранителните нужди на 
населението с най-малко въздействие върху околната среда, като същевременно 
предлага избор на здравословно хранене. Тази тема включва 

1- Как да избегнем разхищаването на храна и 

2- Как да направим устойчивия избор лесен и достъпен за потребителите. 

Хранителни отпадъци 

Според оценките на Европейската комисия 24, годишно в ЕС се губят около 88 милиона 
тона храна. Въз основа на наличните данни половината от тези отпадъци (53%) се 
случват на ниво домакинства25.   

И все пак хранителните отпадъци са споделена отговорност по цялата хранителна 
верига. Необходими са действия на всички нива, включително: справяне със 
свръхпроизводството на ниво ферма и повредените продукти / опаковки на 
производствено ниво; предотвратяване на разкъсвания на студена верига по време на 
транспорт и лошо боравене със запаси и управление на ниво на дребно; справяне с 
лоши или липсващи потребителски опаковки, лоши навици при пазаруване или 
неправилно съхранение на храни на потребителско ниво и др. 

Освен отрицателното въздействие върху околната среда, хранителните отпадъци са 
неприемливи от етична гледна точка, но имат и финансови последици за 
потребителите. Всяка година средно белгийско семейство изхвърля напълно годна за 
консумация храна на стойност около 300 евро26. Във Великобритания всеки месец 
средното семейство изхвърля почти 60 паунда храна, която е купило, но не е яло27.  

 
23 BEUC (2020). Хапка по хапка: потребителите и преходът към устойчива храна. 
24 http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/index_en.htm   
25 FUSIONS, 2015. 
26 Test-Achats 589. Gaspillage alimentaire. Септември 2014. 
27 WRAP кампания ‘Обичайте храната, мразете отпадъците’. http://england.lovefoodhatewaste.com/content/5-sure-
fire-wayssave-money-your-food-bills  

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-042_consumers_and_the_transition_to_sustainable_food.pdf
http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf
http://england.lovefoodhatewaste.com/content/5-sure-fire-wayssave-money-your-food-bills
http://england.lovefoodhatewaste.com/content/5-sure-fire-wayssave-money-your-food-bills
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Изследванията показват, че храните, които най-много се губят в домакинствата в ЕС, се 
състоят от плодове и зеленчуци (по-специално прясна салата), хлебни изделия, месо и 
риба, млечни продукти, сушени храни (тестени изделия, ориз) и подправки28 29 30. 
Хранителните отпадъци у дома са до голяма степен свързани с рутинните процедури31, 
включително процедури за пазаруване (т.е. закупуване на големи порции храна) и 
процедури относно употребата (или неизползването) на остатъци (с количеството 
остатъци, засегнати от закупените порции храна). Според общоевропейско 
проучване32, 58% от анкетираните посочват, че наличието на по-малки порции в 
магазините ще им помогне да намалят хранителните отпадъци. Скорошно проучване33 
проведено от Европейската комисия също така изчислява, че до 10% от отпадъците от 
потребителски храни са свързани с маркирането на датите поради неправилно 
тълкуване от потребителите, но също и поради непоследователно или неподходящо 
използване на датите на „годен до“ и „най-добър преди“ от производителите на храни 
и търговци на дребно.  

 
Здравословния и устойчив избор на храни - лесен и достъпен за потребителите 

  

Уверението, че изборът на здравословни и 
устойчиви храни е лесният вариант за 
потребителите, означава: 

o Подобряване на достъпа на 
потребителите до по-устойчиви 
продукти на достъпна цена 

o Създаване на среда, която поддържа 
здравословен и устойчив избор на 
храна. 

o Увеличаване на наличността и 
асортимента от устойчиви хранителни продукти. 

o Ограничаване на маркетинга и рекламата на нездравословна храна за 
деца 

o Предоставяне на потребителите накратко информация за хранителната 
стойност на храната чрез задължителен етикет на предната опаковка 
(Nutri-Score). 

 
28 Германско федерално министерство на храните и земеделието (2012). 
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/WvL/Studie_Lebensmittelabfaelle_Langfassung.pd 
f?__blob=publicationFile  
29 WRAP доклад (2008). Храната, който изхвърляме.  
30 Crem, bureau voor duurzame ontwikkeling, доклад (2013). 
31 Stancu, 2015; Stefan et al, 2013 
32 Flash Eurobarometer 316 (март 2011). Отношение на европейците към ефективно използване на ресурсите 
33 Европейска комисия (2018). Market study on date marking and other information provided on food labels and food 
waste prevention.  

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/WvL/Studie_Lebensmittelabfaelle_Langfassung.pd%20f?__blob=publicationFile%20
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/WvL/Studie_Lebensmittelabfaelle_Langfassung.pd%20f?__blob=publicationFile%20
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e7be006f-0d55-11e8-966a-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e7be006f-0d55-11e8-966a-01aa75ed71a1/language-en
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o Гарантиране, че храната с високо съдържание на мазнини, захар и / или 
сол вече не може да претендира за ползи за здравето. 

o Подобряване на информацията за потребителите откъде идва храната. 

• Борба с фалшиви твърдения за устойчивост на храните (т.е. greenwashing), като 
се гарантира, че етикетите за устойчивост на храните са ясни, недвусмислени, 
надеждни, проверими, не подвеждащи и тествани от потребителя.   

Политическа програма – ниво ЕС 

Що се отнася до хранителните отпадъци, през септември 2015 г., като част от Целите за 
устойчиво развитие до 2030 г., Общото събрание на ООН прие цел за намаляване 
наполовина на хранителни отпадъци на глава от населението на дребно и на 
потребителско ниво и намаляване на загубите на храна по производствените и 
снабдителните вериги. Планът за действие на Европейската комисия на ЕС за 
кръговата икономика34 приета през декември 2015 г. очертава действия в подкрепа на 
постигането на тази цел: 
 

• Платформа (Платформа на ЕС за загубите на храни и хранителните 
отпадъци35), обединявайки институциите на ЕС, експерти от държавите от ЕС 
и съответните заинтересовани страни, беше създадена, за да подкрепи 
всички участници в определянето на мерки, необходими за 
предотвратяване на разхищаването на храни, споделяне на най-добри 
практики и оценка на напредъка, постигнат във времето. 

• Разработена е обща методология на ЕС за последователно измерване на 
хранителните отпадъци по цялата верига за доставка на храни36. 

• Започна работата37 на ниво ЕС да проучи начини за подобряване на 
използването на маркирането на датата от участниците в хранителната 
верига и разбирането й от потребителите, по-специално етикетирането 
„най-добър преди“. 

 
Стратегия на ЕС от фермата до трапезата38 за справедлива, здравословна и 
екосъобразна хранителна система беше публикувана на 20 май 2020 г. Основен 
компонент на всеобхватната Зелена сделка, той се съчетава с План за действие, 
изброяващ 27 мерки, които проправят пътя за по-екологично производство на храни, 
по-здравословни и по-устойчиви диети и по-малко хранителни отпадъци. Тези мерки - 

 
34 http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/circular-economy/docs/communication-action-planfor-circular-
economy_en.pdf    
35 https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en 
36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2019:248:TOC 
37 https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/date_marking_en 
38 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf   

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/circular-economy/docs/communication-action-planfor-circular-economy_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/circular-economy/docs/communication-action-planfor-circular-economy_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2019:248:TOC
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/date_marking_en
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
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много от които все още подлежат на допълнителни проучвания, консултации и други 
оценки на въздействието - включват по-специално: 

• Предложение за хармонизирано задължително етикетиране на хранителната 
стойност отпред на опаковката, за да се даде възможност на потребителите да 
правят здравословен избор на храни (до Q4 2022). 

• Предложение да се изисква посочване на произхода за определени продукти 
(до Q4 2022). 

• Предложение за устойчива рамка за етикетиране на храни, която да даде 
възможност на потребителите да правят устойчив избор на храни (до 2024 г.). 

• Хранителни профили за ограничаване на употребата на хранителни и здравни 
претенции за храни с високо съдържание на сол, захар и / или мазнини (до Q4 
2022). 

• Предложение за цели на ниво ЕС за намаляване на хранителните отпадъци 
(2023 г.). 

• Предложение за преразглеждане на правилата на ЕС относно маркирането на 
датите („годен до“ и „най-добър преди“) (Q4 2022). 

• Инициативи за стимулиране на преформулиране на преработени храни, 
включително определяне на максимални нива за определени хранителни 
вещества (Q4 2021). 

Политическа програма на национално ниво  

Министерство на земеделието, храните и горите е обсъдило със заинтересованите 
страни предстоящата Стратегия „От фермата до трапезата – устойчиво производство на 
храни“. Най-важният документ от Зелената сделка за сектор селско стопанство и 
хранително-вкусова промишленост е именно тази Стратегия. В нея ще бъдат включени 
конкретни цели и действия, необходими за осигуряване на справедлива, здравословна 
и екологично чиста храна. 

Участие на потребителските организации в устойчивата храна  

• В зависимост от техния капацитет и ресурси, има широк спектър от 
дейности, с които потребителските организации могат да се ангажират, за да 
избегнат разхищаването на храни и да улеснят избора на здравословна и 
устойчива храна за потребителите: 

• Повишаване на осведомеността: чрез статии, които публикуват в своите 
списания / на своите уебсайтове и чрез кампании, които провеждат, 
потребителските организации допринасят за повишаване на осведомеността 

https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/mzhg-provede-videokonferenten-razgovor-s-bransha-z/
https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/mzhg-provede-videokonferenten-razgovor-s-bransha-z/
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/07/31/proekt_na_strategiia_ot_fermata_do_trapezata_publikuvana_ot_evropeiskata_komisiia.pdf
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/07/31/proekt_na_strategiia_ot_fermata_do_trapezata_publikuvana_ot_evropeiskata_komisiia.pdf
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на потребителите по въпроси като хранителни отпадъци39 или 
въздействието върху околната среда на нашите хранителни навици40. 

• Подкрепа на промени в поведението: потребителските организации могат 
да предоставят прости съвети на потребителите, които да им помогнат да 
променят поведението си. Например, това включва предоставяне на 
препоръки за съхранение на храни и идеи за рецепти за повторна употреба 
на остатъците41, помагане на потребителите да разберат по-добре разликата 
между датите на „годен до“ и „най-добър преди“42, съветване на 
родителите относно най-здравословните училищни закуски за техните деца 
43, или помагане на потребителите да разберат коя риба е по-устойчива44.  

• Застъпване за регулации, които улесняват здравословния и устойчив избор 
на потребителите: потребителските организации трябва да играят ключова 
роля, за да гарантират, че законите на ЕС и националните закони, които 
оформят нашите хранителни системи и това, което се озовава на чинията на 
потребителите, насърчават устойчивото земеделско и хранително 
производство и създават хранителна среда, където здравословният, 
устойчив избор е лесен. 

• Използване на нови медии и технологии за достигане до потребителите: 
потребителските организации все по-често използват нови медии и 
технологии (приложения за смартфони45, Facebook постове и видеа46, 
Twitter и мн. др.) да достигнат до потребителите - особено по-младите - и да 
ги подкрепят в усилията им да възприемат по-здравословни и устойчиви 
хранителни навици.  

Национални примери или инструменти за обучение и ангажираност на потребителите 

• Португалия - Green Chef- Приканва училища, които са членове на DECOJovem, 
да произвеждат видеоклипове с кулинарни рецепти, приготвени от остатъци от 
ястия и / или с по-добро използване на храната, с цел да повишат 
чувствителността на младите потребители към важността на борбата с 
отпадъците и възприемането на отговорно поведение на потреблението. 

• Португалия “Chef fish”- Приканва училищата да създадат видеоклипове с 
кулинарни рибни рецепти, разкриващи здравословен и устойчив избор при 

 
39 OCU (2017). No tires la comida! 
40 CLCV (2020). Manger durable. 
41 Fédération Romande des Consommateurs (2012). Bien accommoder ses restes : les recettes de la FRC. 
42 OCU (2018). 10 alimentos que se pueden comer “caducados”. 
43 Test-Achats/Test-Aankoop (2019). Comment choisir une collation saine ? Pour les enfants. 
44 UFC – Que Choisir (2018). Pêche durable. Manger des poissons en bonne conscience. 
45 Виж например приложението, създадено от Forbrugerrådet Tænk (в партньорство с група организации) да помага 
на потребителите да намалят хранителните отпадъци вкъки 
46 Виж например Forbrugerrådet Facebook campaign за хранителните отпадъци. 

https://decojovem.pt/educacao-do-consumidor/sem-desperdicio-green-chef-4/
https://decojovem.pt/concurso-chef-fish/
https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/consejos/no-tires-la-comida
https://www.clcv.org/alimentation-durable/manger-durable
https://www.frc.ch/bien-accommoder-ses-restes-les-recettes-de-la-frc/
https://www.ocu.org/alimentacion/seguridad-alimentaria/noticias/consumir-alimentos-caducados
https://www.test-achats.be/sante/alimentation-et-nutrition/alimentation-saine/dossier/collations-saines/choisir-une-collation
https://www.quechoisir.org/decryptage-peche-durable-manger-des-poissons-en-bonne-conscience-n62050/
https://taenk.dk/aktiviteter-og-kampagner/apps-fra-forbrugerraadet-taenk/app-brug-dine-madrester-med-resten-appen
https://www.facebook.com/forbrukerradet/videos/2303775462982085/
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консумацията на морски дарове, и които показват уважение към океана и 
неговите ресурси. 

 

• Франция – “Zéro Gâchis Académie”: За три месеца 100 домакинства бяха 
„обучени“ от потребителската организация CLCV 
(семейства, но също така и самотни хора, 
пенсионери и т.н.). През първите петнадесет дни 
домакинствата бяха поканени да измерват 
количеството храна, което обикновено губят. След 
това им бяха предоставени препоръки и съвети 
как да намалят отпадъците от храна у дома. Като 
цяло участниците в проекта намаляват 

хранителните си отпадъци с повече от половината (59%).  

• Португалия “Твърде много пластмаса”- Е инициатива, която е разработена 
2019 година от юни до ноември. Потребителите бяха поканени да изпратят 
снимки на стоки и продукти, опаковани в прекомерна пластмаса. Тогава 
потребителската организация се свърза с доставчиците с молба за действие за 
намаляване на прекомерната опаковка. 

• Белгия – ‘Кучешка кутия’ конкурс за преименуване: Test-Achats / Test-Aankoop 
се обединяват с три белгийски града, за 
да популяризират използването на 
кучешки торби сред белгийските 
потребители. Поради културни причини 
практиката не е често срещана в Белгия 
и много потребители се чувстват 
неудобно да искат да донесат 
остатъците си у дома, когато се хранят 
навън. 

• В социалните медии е 
организиран конкурс за преименуване 

на английската дума „doggy-bag“ във фламандски и френски, за да се 
подпомогне популяризирането на практиката сред белгийските потребители. 

Допълнителни ресурси - информационни бюлетини, публикации, връзки  

• Отворено писмо на BEUC за стратегията От фермата до трапезата 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-
092_csos_open_letter_on_the_farm_to_fork_strategy_to_achieve_sustainable_foo
d_systems_.pdf  
 

• Доклад на BEUC за проучване на потребителите от ЕС и устойчива храна, юни 
2020 г.: http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-
042_consumers_and_the_transition_to_sustainable_food.pdf 

https://www.clcv.org/alimentation-durable/operation-zero-gachis-academie-mission-reussie
https://beuc.sharepoint.com/6CapacityBuidling/1_Consumer%20PRO/2_task%202_ToT/Theoretical%20background%20-%20Sustainability/%E2%80%A2%09https:/www.test-achats.be/sante/alimentation-et-nutrition/durabilite-et-impact-environnemental/news/ne-dites-plus-doggy-bag-mais-rest-o-pack
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-092_csos_open_letter_on_the_farm_to_fork_strategy_to_achieve_sustainable_food_systems_.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-092_csos_open_letter_on_the_farm_to_fork_strategy_to_achieve_sustainable_food_systems_.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-092_csos_open_letter_on_the_farm_to_fork_strategy_to_achieve_sustainable_food_systems_.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-042_consumers_and_the_transition_to_sustainable_food.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-042_consumers_and_the_transition_to_sustainable_food.pdf


38 

 

• Документ за позицията на BEUC относно устойчивите храни - документ, 
разработен от BEUC през 2016 г. за започване на дискусия относно „устойчивата 
храна“ - оттогава е разработен по https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-
029_ipa_cpe_beuc_position_on_food_sustainability.pdf  

• Позиция на BEUC за етикета на хранителната стойност в предната част на 
опаковката: https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-033_front-of-
pack_nutritional_labelling.pdf 

• BEUC коментира публичната консултация на Европейската комисия относно 
Пътната карта за стратегия за устойчиво хранене от фермата до трапезата 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-
Farm-to-Fork-Strategy-/F507869  

• Оценка на BEUC за стратегията от фермата до трапезата 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-
057_beucs_take_on_farm_to_fork_strategy.pdf  

  

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-029_ipa_cpe_beuc_position_on_food_sustainability.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-029_ipa_cpe_beuc_position_on_food_sustainability.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-033_front-of-pack_nutritional_labelling.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-033_front-of-pack_nutritional_labelling.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy-/F507869
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy-/F507869
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-057_beucs_take_on_farm_to_fork_strategy.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-057_beucs_take_on_farm_to_fork_strategy.pdf
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6. УСТОЙЧИВОСТ НА СТОКИТЕ: ПОДХОДЯЩ ПОДХОД НА ЕС ЗА ПО-
МАЛКО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ  

Въведение  
Европейският съюз има дълга традиция да разработва специфични правила за 
потребителските стоки, било то от съображения за безопасност или от съображения за 
опазване на околната среда. Действията на ЕС включват разработването на ново 
законодателство, технически стандарти и информация за потребителите. Ролята на ЕС 
в този процес не може да бъде надценена, тъй като на вътрешния пазар тези правила 
се прилагат за всеки производител, който пуска продукти на пазара на ЕС. 

В първите години на продуктовата политика ЕС се фокусира върху информацията за 
потребителите, за да засили търсенето на енергийно ефективни продукти. Това беше 
направено например чрез енергийния етикет на ЕС, въведен от средата на 80-те 
години, започвайки с домакински уреди. От началото на 90-те години това е 
допълнено с екомаркировката на ЕС, която освен това има за цел да информира 
потребителите и да ги насочи към най-екологичните продукти на пазара. 

Въпреки това, само „информирането на потребителите“ води до ограничени промени 
и не може да се справи с определени пазарни провали, като ограниченото предлагане 
на устойчиви продукти. Поради това в годините след 2005 г. ЕС започна да се занимава 
с продуктовия дизайн чрез определяне на задължителни изисквания за 
производителите чрез така наречените изисквания за екодизайн. Това се дължи на 
схващането, че 80% от въздействието върху околната среда на продуктите се определя 
чрез избора на производителя и върху което потребителят има малко или никакво 
влияние. 

В ранните си години процесът по екодизайн се фокусира върху енергийната 
ефективност и други основни въздействия върху околната среда, като емисии на шум и 
консумация на вода. Понастоящем инструментът е в процес на трансформация, за да 
се справи по-систематично с нови предизвикателства като използването на 
рециклирани материали, удължаването на срока на годност на продукта и позволява 
по-лесен ремонт и поддръжка, демонтаж, повторна употреба и рециклиране. 

Инструментариумът на ЕС за устойчива продуктова политика включва също различни 
инструменти за справяне с химикалите, като например подходът на ЕС за регистрация, 
оценка и разрешаване и ограничаване на химикали (REACH), класификация, опаковане 
и етикетиране на химикали (CLP), ограничение на опасни химикали (RoHS) и 
законодателство, свързано с намаляването на отпадъците, събирането, опаковането и 
рециклирането.  

От 2015 г. ЕС работи по широкообхватен подход към по-устойчиви продукти чрез 
разработването и прилагането на така наречената кръгова икономика. Оттогава бяха 
представени два плана за действие с конкретни мерки, един през 2015 г. и един през 
2020 г. Кръговата икономика е система, насочена към елиминиране на отпадъците и 
осигуряване на непрекъснато използване на ресурсите. Кръговите системи използват 
повторна употреба, споделяне, ремонт, обновяване, преработка и рециклиране, за да 

https://en.wikipedia.org/wiki/Reuse
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharing_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Remanufacturing
https://en.wikipedia.org/wiki/Recycling
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се създаде система със затворен цикъл, свеждаща до минимум използването на 
ресурсите и създаването на отпадъци, замърсяване и въглеродни емисии. Кръговата 
икономика има за цел да поддържа продуктите, оборудването и инфраструктурата в 
употреба за по-дълго, като по този начин подобрява производителността на тези 
ресурси. Всички „отпадъци“ трябва да станат „храна“ за друг процес: или страничен 
продукт, или възстановен ресурс за друг промишлен процес, или като регенериращи 
ресурси за природата (напр. Компост). Този регенеративен подход е в контраст с 
традиционната лионейна икономика, която има модел на производство „вземи, 
направи, разпореди“. 

 

 
 

В тази глава за продуктовата политика ви предоставяме информация за следните теми 
и защо те имат значение за потребителите: 

• Еко-дизайн 

• Енергийно етикетиране 

• Екомаркировката на ЕС 

• По-дълготрайни и по-добре ремонтнопригодни продукти 

• Ролята на по-добрите права на потребителите за продължителен живот на продукта 

• Прилагане на правилата за продуктовата политика на национално ниво 

• Предстоящи политически инициативи съгласно втория план за действие за кръгова 
икономика, който ЕС планира да разработи и приложи през следващите години 

 

Ние не включваме изчерпателна информация за химикалите, тъй като тази тема ще 
изисква самостоятелно обучение поради сложния си характер. Въпреки това, за тези 
експерти, които се интересуват от тази област, BEUC ще може да предостави експертни 
познания по: 

• Регулаторната рамка на ЕС относно химикалите 

https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_depletion
https://en.wikipedia.org/wiki/Waste_minimisation
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_utility#Economy_with_linear_utilities
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• Химикали в потребителски продукти като козметика, играчки, текстил, 
материали за контакт с храни и др. 

• Недостатък в националното прилагане по отношение на изискванията за 
химикали за потребителски продукти и свързаните с тях опасности за 
потребителите. 

• Отрицателни последици за здравето, свързани с продукти, които влияят 
отрицателно на хормоналната система (така наречените ендокринни 
разрушители) и как да намалим експозицията в нашето ежедневие. 

6.1. Екодизайн и енергийно етикетиране   
Всеки месец потребителите харчат значителна част от бюджета си за потребление на 
енергия. Днес потребителите не само притежават по-енергоемки продукти като 
компютри, мобилни телефони и телевизори, но ги използват по-дълго време всеки 
ден. Това развитие е увеличило сметките за ток. 

В същото време потребителите често се сблъскват с продукти, които не могат да бъдат 
ремонтирани скоро след изтичане на гаранцията, които се повредят твърде бързо или 
които не могат да бъдат поправени поради липсата на резервни части. Много 
потребители трябва да се справят с този ранен отказ на продукти, наричан още 
„планирано остаряване“, което допълнително натоварва портфейла им и околната 
среда.  

Защо екодизайнът и енергийното етикетиране имат значение за потребителите 

Европейската директива за екодизайн не само 
защитава околната среда, но и помага на 
потребителите да спестят пари. Според проучване, 
поръчано от BEUC през 2016 г.,47 средно 
домакинство в ЕС може да спести до € 330 годишно 
благодарение на Ecodesign и тъй като продуктите са 
станали по-енергийно ефективни с течение на 
времето.  

Екодизайнът също способства за по-ефективни 
продукти по отношение на ефективността на 
ресурсите през целия живот на продукта чрез напр. 
изисквания за ремонт. Той също така отчита 
качеството и комфорта на продуктите и предоставя 

на потребителите повече информация за устойчивото 

 
47 http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-109benefits_of_ecodesign_for_eu_households_executive_summary.pdf 
  

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-109benefits_of_ecodesign_for_eu_households_executive_summary.pdf
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използване на продуктите. Регламентът за енергийното етикетиране упълномощава 
Европейската комисия да приеме мерки за задължително етикетиране на специфични, 
свързани с енергията продуктови групи като перални машини и телевизори. Това 
гарантира, че потребителите правят информиран избор относно енергийната 
консумация на продуктите във фазата на тяхното използване.  

Въпреки че Енергийният етикет съществува от десетилетия, преразглеждането през 
2010 г. компрометира принципите на прозрачност и разбираемост, когато въведе 
допълнителните класове A +, A ++ и A +++ върху схемата. 

Тъй като тези промени доведоха до загуба на прости съобщения до потребителя - като 
„купи зелено“ или „купи A“, объркването сред потребителите подкопа способността на 
схемата да трансформира пазарите към по-ефективни уреди. През 2017 г. беше приета 
нова рамка за етикетиране на енергията, за да се върне етикетът възможно най-бързо 
с добре познатата затворена скала за етикетиране A-G.   

Политическа програма – ниво ЕС   

Сред най-важните политически инструменти за потребителите в дневния ред на 
политиката на ЕС са Директивата за екодизайн 2009/125 / ЕО и Директивата за 
енергийното етикетиране на ЕС 2010/30 / ЕС. Тези два инструмента обхващат 
продукти, свързани с енергията, вариращи от перални машини, прахосмукачки до 
котли. 

През март 2020 г. ЕС стартира своя план за действие за кръгова икономика, като 
посочи, че устойчивата продуктова политика трябва също да отчита трайността на 
продукта, възможността за надграждане, ремонтируемост и повторна употреба и че 
повече продукти трябва да бъдат обхванати от директивата за екодизайн, особено ИКТ 
продукти и текстил. 

 

Процесът на ЕС за подобряване на енергийната 
ефективност на потребителските продукти 
стартира през 2005 г., което доведе до 
приемането на Директива за екодизайн 
2009/125/EО48, което създава рамка за 
подобряване на екологичните показатели на 
продукти като домакински уреди, вариращи от 
прахосмукачки и осветление до котли.  

Съгласно действащата директива на ЕС за 

 
48 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0125     

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
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екодизайн49, Европейската комисия е упълномощена да регулира не само енергийната 
ефективност, но и ресурсната ефективност (трайност, ремонтируемост, 
рециклируемост, обновяемост и т.н.) на свързани с енергията продукти и да приеме 
мерки за прилагане на екодизайн50. Чрез оптимизиране на устойчивостта на 
продуктите, като същевременно запазва техните функционални качества, Директивата 
за екодизайн има за цел да предостави нови възможности за производителите, 
потребителите и обществото като цяло51.  

Както Европейският парламент, така и Съветът подчертават значението на екодизайна 
и енергийното етикетиране и призовават Комисията да приеме нов работен план за 
екодизайн (2020-2024 г.), който да включва и нови продуктови групи извън свързаните 
с енергията продукти, по-специално продуктите в областта на ИКТ. 

Европейският съвет и Европейският парламент също подчертаха52 че трябва да се 
направи ново законодателно предложение за съгласувана рамка на продуктовата 
политика, което да позволи по-продължителното използване на продуктите и да 
запази материалите в икономическия цикъл възможно най-дълго.  

 

 Политическа програма на национално ниво  

Вече над 25 години енергийният етикет на електроуредите помага на потребителите 
да избират енерийно ефективни продукти. Същевременно той насърчава 
производителите да разработват все по-иновативни технологии. 

Поради нарасналото търсене на ефективни и екологични продукти, консумацията на 
енергия на електроуредите намалява, което от своя страна прави схемата на 
етикетиране, включваща множество плюсове (А+++) недостатъчно ефикасна. 

От 1 март 2021 г. започва постепенното актуализиране на схемата за енергийно 
етикетиране: 

Кои са основните характеристики на новата схема за етикетиране 

• Ще има една обща скала за всички продукти, включваща класове от A до G. 
Повече няма да има разширения от типа „клас A+“. 

• Етикетът ще бъде свързан с новата продуктова база данни на ЕС посредством 
QR код. Базата данни предоставя на потребителите, търговците и органите за 

 
49 Директива 2005/32/EC на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за определяне на 
изискванията за екодизайн за енергопотребяващи продукти и за изменение на Директива 92/42 / ЕИО на Съвета и 
на Директиви 96/57 / ЕО и 2000/55 / ЕО на Европейския парламент и на на Съвета. 
50 За списък на обхванатите групи стоки вижте: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-
standards/harmonised-standards/ecodesign/  
51 Виж Работния план за екодизайн 2012-2014, Работен документ на службите на Комисията, Съставяне на работния 
план 2012-2014 г. съгласно Директивата за екодизайн, стр. 1 
52 Виж Резолюция от 15 януари 2020 в отговор на комюнике на ЕК за Европейска зелена сделка 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign/
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign/
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пазарен надзор допълнителна информация за етикетираните продукти. 

Продукти, които ще бъдат с нови етикети от 2021 г. 

Въвеждането на новите етикети ще се извърши постепенно, в съответствие с 
конкретните регламенти на ЕС. През 2021 г. 5 групи продукти в търговските обекти и 
онлайн магазините ще имат нови етикети: 

• Домашни хладилници и фризери 
• Битови перални машини и перални машини със сушилня 
• Домакински съдомиялни машини 
• Телевизори и електронни екрани 
• Светлинни източници 

Основни елементи на новите етикети 

Скала за енергийна ефективност 

За всички продукти, подлежащи на преетикетиране, ще има една скала с класове от A 
до G. Повече няма да се използват A+, A++ и A+++. Няма промяна в цветовата схема на 
етикета. 

QR код 

Етикетът ще бъде свързан с европейска база данни посредством QR код (разположен в 
горния десен ъгъл на етикета). Базата данни ще предоставя допълнителна 
информация за всички етикетирани продукти. Тя ще бъде достъпна чрез сканиране на 
QR кода със смартфон. Към момента тя е достъпна само на английски език. 

Пиктограми 

Повечето изображения, показващи характеристиките на продукта, се запазват и в 
новия етикет. Част от пиктограмите обаче са леко изменени и са въведени няколко 
нови (например клас на ефективност на центрофугиране) 

Потребление на енергия 

Информацията за енергийното потребление на продуктите има по-добра видимост и е 
разположена в центъра на етикета. 

 

Участие на потребителските организации 

a) Принос към критериите за екодизайн и регулиране като заинтересована страна - 
Законодателството за екодизайн изисква Европейската комисия да се консултира 
със заинтересованите страни, включително организациите на потребителите, в 
процеса на установяване и преразглеждане на продуктови критерии за екодизайн 
и екомаркировка.  

Член 18 от Директивата за екодизайн предвижда, че: 
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"Комисията гарантира, че при провеждането на своите дейности, тя наблюдава, по 
отношение на всяка мярка за прилагане, балансирано участие на представители на 
държавите-членки и всички страни, заинтересовани от въпросната група продукти / 
продукти, като промишлеността, включително МСП и занаятчийска промишленост, 
синдикати, търговци, търговци на дребно, вносители, групи за опазване на околната 
среда и потребителски организации ". 

С изграждането на новия работен план за 2020-2024 г. потребителските организации 
имат възможност да допринесат за установяването на нови критерии за продуктови 
групи, които все още не са обхванати от Екодизайн, като например ИКТ продукти, 
както и да преразгледат съществуващите мерки и да осигурят задължителни 
разпоредби. 

Чрез форума за консултации за екодизайн и енергийно етикетиране, официален 
форум, където тези политики се обсъждат със заинтересованите страни, 
потребителските организации имат възможност да коментират хоризонтални въпроси, 
включително, но не само: 

o работния план за 2020-2024 г. 
o методът за разработване на критерии за екодизайн (MEErP) 
o системата за точкуване за ремонт 
o възможната ревизия на Директивата за екодизайн 2009/125 / ЕО 
o ефективността на надзора на пазара 

b) Комуникаране на новите схеми и етикети - Поради промените, дължащи се на 
етикетирането и защото различните етикети ще съществуват едновременно, 
информиране и обучение на потребителите и това ще бъде от първостепенно 
значение за подпомагане на потребителите да станат по-запознати.  

c) Да се застъпват пред създателите на политики - Потребителските интереси ще 
трябва да бъдат взети предвид от създателите на политики при разработването на 
мерки за енергиен етикет. Това може да се постигне чрез:  

o Даване на принос за техническата подготвителна работа и участие в 
срещи на заинтересованите страни, когато етикетите се променят. 

o Даване на съвети на Европейската комисия за по-добра комуникация 
относно ползите от енергийния етикет за потребителите. 

o Участие в проекти за популяризиране на Енергийния етикет. Например 
потребителските организации участват и ръководят проекта BELT 
„Повишаване на енергийния етикет Take up“, за да насърчат приемането 
на по-ефективни продукти, свързани с енергията. 

Допълнителни ресурси - информационни бюлетини, публикации, връзки  

• BELT – Boost Energy Label Take up: https://www.belt-project.eu/  

BELT е проект, финансиран от програмата на ЕС „Хоризонт 2020“, който има за цел 
да насърчи приемането на по-ефективни продукти, свързани с енергията. Целта му 
е да улесни преходния период от стария енергиен етикет към новия. 

https://www.belt-project.eu/
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Благодарение на BELT, процесът на преход към новия променен етикет ще се 
извършва по-лесно, осигурявайки обучение и технически насоки за 
производителите, дистрибуторите и търговците на дребно. Объркването и 
грешките сред потребителите и служителите за обществени и бизнес поръчки ще 
бъдат избегнати чрез ясни и целенасочени комуникационни кампании. 
Допълнителни констатации по проекта ще бъдат достъпни от BEUC по-късно.  

• Финансови спестявания от Екодизайн, проучване, поръчано от BEUC: 
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-109-
benefits_of_ecodesign_for_eu_households_executive_summary.pdf  

Основни констатации: 
o Потребителите спестяват всяка година до € 330 благодарение на 

Екодизайн. Това е така, защото законите на ЕС са позволили на 
производителите да произвеждат по-малко енергийни продукти. 

o Спестяванията на потребителите могат да се увеличат до над 450 евро 
годишно, ако изберат продукт, който е от най-високия клас на 
енергийния етикет. 

o Екодизайнът може също да помогне за подобряване на потребителските 
продукти, като например да направи прахосмукачките по-безшумни. 

• Информационен бюлетин BEUC за енергийните етикети - 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-120_new_energy_label-
back_to_the_a-g_scale.pdf  

• През март 2017 г. институциите на Европейския съюз актуализираха енергийния 
етикет. В бъдеще потребителите ще се възползват от по-проста скала A-G, която 
ще замени объркващите класове A +, A ++ и A +++. Този информационен лист 
подчертава основните промени, положителни аспекти и предизвикателства, 
които ще дойдат с промяна в скалата.   

6.2.  Екологичен етикет  
Екомаркировката на ЕС е създадена през 1992 г. като общоевропейски доброволен 
етикет, предназначен да улесни по-екологичния и здравословен избор за 
потребителите. 
В ЕС има други национално или регионално официално признати екомаркировки, 
които са еквивалентни на екомаркировката на ЕС, като скандинавския лебед в 
скандинавските страни, Синия ангел в Германия или австрийския екомаркировка53. 
 
 
 
 

 

53 За списък на други национални официално признати етикети в ЕС може да се направи справка с това проучване 
на Комисията това проучване на Комисията.  

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-109-benefits_of_ecodesign_for_eu_households_executive_summary.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-109-benefits_of_ecodesign_for_eu_households_executive_summary.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-120_new_energy_label-back_to_the_a-g_scale.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-120_new_energy_label-back_to_the_a-g_scale.pdf
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/180504%20FINAL_REPORT_ARTICLE11_V3%20with%20disclaimer.pdf
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Повече от 77 000 продукта и услуги в 24 различни категории сега показват 
екомаркировката - цифра, която се е удвоила почти от 2016 г. Те варират от бебешки 
дрехи и почистващи продукти до телевизори, бои, шампоани, дървени подове, 
копирна хартия или помещения за настаняване. Продуктите и услугите трябва да 
отговарят на списък с критерии, свързани с околната среда и здравето, за да могат да 
използват логото на цветето, вариращи от трайността на продукта до излагането на 
токсични химикали. 

Защо има значение за потребителите 

Екомаркировката помага на потребителите лесно да идентифицират тези продукти и 
услуги, които обикновено са в рамките на 10-20% от най-екологичните. 8 от 10 
купувачи, които познават екомаркировката на ЕС, вече й се доверяват54. 
Екомаркировката тласка производителите да предприемат допълнителни усилия. 
Всъщност само онези продукти, които се представят по-добре за околната среда и 
здравето, отколкото се изисква от закона, могат да използват етикета. Компаниите 
трябва да се справят с въздействието на продукта или услугите предвид целия им 
жизнен цикъл, от производството до рециклирането или обезвреждането и да 
гарантират, че продуктите спазват високи цели.  
 
Екомаркировката е еталон за компаниите, които искат да подобрят своите продукти, 
дори и да не кандидатстват за него. Той играе важна роля в рамките на по-широката 
рамка на продуктовата политика на ЕС като инструмент за издигане на пазара, което 
означава, че всички потребители получават по-добри, по-екологични продукти и 
услуги. 
Етикетът е надежден - производителите могат да използват етикета само след като 
национален орган е проверил, че продуктът или услугата всъщност са „зелени“. За 
целта те гарантират, че продуктът отговаря на изискванията, които се актуализират 
редовно в съответствие с технологичния напредък. 

Политическа програма на ниво ЕС 

Новият план за действие за кръговата икономика предлага важни регулаторни и 
нерегулаторни инициативи, които могат да надграждат изискванията, определени от 
Регламента на ЕС за екомаркировката № 66/2010 за различни продуктови групи и 
услуги. По-специално, Рамката на политиката за устойчиви продукти ще разшири 
Директивата за екопроектиране извън продуктите, свързани с енергетиката. Той може 
да интегрира съществуващите критерии за екомаркировка, отнасящи се до трайността 
или заместването на опасни химикали в продукти като текстил или мебели.  

 
54  Специален Евро барометър 468: отношение на европейските граждани към околната среда, НОЕМВРИ 2017. 

 

https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/S2156_88_1_468_ENG
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Ще бъдат предложени нови законодателни и нерегулаторни мерки за по-добра 
подкрепа на потребителите с надеждна и достоверна информация относно 
показателите за устойчивост на продуктите, което би могло да бъде добра възможност 
за укрепване на екомаркировката на ЕС. По-специално компаниите ще бъдат 
помолени да обосноват своите зелени претенции и ще бъдат определени минимални 
изисквания за етикети за устойчивост. Предвижда се и отделна правна инициатива за 
по-добра защита на потребителите от greenwashing. 

В момента Комисията разширява обхвата на екомаркировката на ЕС, за да обхване 
устойчиви финансови продукти на дребно (напр. Спестовни сметки или инвестиционни 
фондове) и цялата козметика. В работния план 2020-2022 може да се обмисли 
включването и на допълнителни услуги, като възобновяема енергия от нови 
инсталации или фотоволтаични панели. Въпреки разширяването на портфолиото на 
екомаркировката, Комисията иска да се съсредоточи върху увеличаването на 
използването от страна на индустрията на съществуващите критерии. Тя ще 
предприеме засилени маркетингови и комуникационни дейности към потребителите и 
обществените поръчки. Това също ще подобри приемането на етикета чрез финансови 
стимули, като зелени обществени поръчки или, потенциално, разширена отговорност 
на производителя. В този процес Комисията търси подкрепата от държавите-членки и 
други заинтересовани страни като потребителските организации.  

Институциите на ЕС и държавите-членки могат да направят следното, за да 
подпомогнат екомаркировката:  

• Повишаване на обществената осведоменост и привличане на търговци на 
дребно и водещи компании чрез засилени маркетингови усилия. 

• Укрепване на схемата чрез включване на повече стоки и услуги, важни за 
потребителите и зелени обществени поръчки. 

• Даване на пример и осигуряване на зелени продукти, които са сертифицирани с 
екомаркировка на ЕС или еквивалентни регионални или национални етикети, 
като скандинавски лебед, синия ангел или австрийски екомаркировка. 

• Да се запази екологичното съвършенство на схемата, като се осигурят 
амбициозни критерии във всички области, свързани с околната среда и 
здравето. 

• Да се разпределят достатъчно човешки и финансови ресурси, за да се 
гарантира, че схемата работи правилно и да се увеличи сътрудничеството с 
регионални и национални официално признати екомаркировки за 
оптимизиране на съществуващите ресурси.  
 

Политическа програма на национално ниво  

 

Министърът на околната среда и водите е компетентният орган в България, който 
присъжда правото за ползване на екомаркировката на ЕС,  съгласно Закона за 
опазване на околната среда (чл. 136 - чл. 142) 

Разработват се критерии за екомаркировката на ЕС за финансови продукти. 

Преразглеждат се критериите за екомаркировката на ЕС за козметични продукти. 

https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ekomarkirovka-na-es/administrativna-usluga/
https://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Legislation/Zakoni/ZOOS.pdf
https://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Legislation/Zakoni/ZOOS.pdf
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/432/documents
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/444/home
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Разработват се критерии за екомаркировката на ЕС за фотоволтаични панели. 

Организациите, които искат да използват екомаркировката могат да кандидатстват за 
това, ако предлаганите от тях продукти отговарят на критериите за продукта и неговото 
производство. Участието в схемата е доброволно, но тези организации, които участват 
в нея се радват на положително отношение от страна на потребителите. Схемата се 
управлява от официално определени Компетентни органи за всяка държава-членка на 
ЕС. За България това е Министерство на околната среда и водите. 

 

Участие на потребителските организации 

Някои от ключовите роли на потребителските организации са:  
• Да насърчава публичните власти да извършват повече промоционални 

дейности, които могат да повишат осведомеността на потребителите 
относно екомаркировката и да увеличат обществения натиск върху стоки и 
услуги, които имат логото. 

• Да изискват от търговците на дребно и компаниите да предлагат повече 
продукти с екомаркировка на потребителите и да подкрепят своите 
екологични претенции чрез надеждни схеми за сертифициране, като 
например екомаркировката на ЕС. 

• Да участват в определянето на критериите, за да са сигурни, че само 
продуктите с екологични постижения показват цветето на ЕС. Като член на 
Съвета за екомаркировка на ЕС, BEUC участва в разработването на критерии 
за екомаркировка и предоставя принос от потребителските организации в 
процеса на вземане на решения. Съветът на ЕС за екомаркировка също така 
обединява Европейската комисия, държавите-членки, екологичните НПО, 
индустрията и търговците на дребно. 

• Да помогнат за по-доброто познаване на екомаркировката на ЕС55 и да се 
обучават потребителите на кои етикети да се доверят и да идентифицират 
компаниите, които „измиват“ продуктите си. С нарастващите изисквания за 
по-устойчиви продукти се наблюдава нарастване на различни инициативи за 
тяхното етикетиране, както и засилено „greenwashing“, които заблуждават 
потребителите да купуват стоки, които не са толкова зелени, както твърдят. 

 
55 Комисията е разработила Цифров инструментариум със съответна информация и комуникационни материали, 
налични за организации, заинтересовани да популяризират екомаркировката на ЕС. BEUC редовно предлага 
комуникационни материали, които могат да се използват от потребителски организации, като например пролетната 
кампания за перилни препарати и почистващи продукти или празничната кампания за туристически квартири. 
Заинтересованите организации могат да се свържат със секретариата на BEUC за всякакви въпроси и информация, 
необходими за популяризиране на екомаркировката на ЕС.  

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/462/home
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Сега в света се използват над 500 такива етикета56, и 3 от 4 продукта 
показват екологични претенции в ЕС57. В резултат на това потребителите 
често се чувстват изгубени, когато им се налага да избират между няколко 
„зелени“ опции и неволно могат да изберат продукт, който далеч не е 
„зелен“ или етичен.  

Допълнителни ресурси за екомаркировка  

• Информационен бюлетин BEUC относно екомаркировката на ЕС - 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-056_ecolabel_factsheet.pdf 

• Факти, цифри и графики за екомаркировката на ЕС - 
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/facts-and-figures.html  

• Инфографика на ЕС за екомаркировка - 
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/label_you_can_trust.pdf   

 

6.3.  Планирано остаряване  

Защо има значение за потребителите 

Текущите модели на потребление са белязани от две тенденции: Потребителите 
притежават повече продукти, отколкото в миналото, и отчасти те се използват само за 
по-кратки периоди. По-краткото време на използване и по-бързите проценти на 
подмяна водят до увеличаване на натиска върху ресурсите. Изследвания, които 
анализират времето за употреба на продуктите, установяват, че те намаляват през 
последните години. Мотивацията за потребителите да заменят продуктите по-често, 
отколкото в миналото, все още не е напълно ясна. Това може да е свързано с 
променящите се предпочитания на потребителите, рано провалените продукти и 
маркетинговия натиск, който движи консуматорството. Забележително е, че въпреки 
факта, че някои продукти се заменят след кратко време на употреба, няколко 
проучвания показват, че потребителите биха желали продуктите да продължат 
значително по-дълго58 и че информацията относно трайността на продуктите има 
значение за тях59. Освен това много потребители са разочаровани, в случай че 

 
56 Gruère, G (2013), “Характеристика на схемите за етикетиране на околната среда и информация”, ОИСР 
Environment Working Papers, No. 62, OECD Publishing, Paris. 
57 Ibid 
58 Arbeiterkammer Виена: Времето за употреба и остаряването на трайните стоки в ерата на ускорението. Емпирично 
разследване сред австрийските домакинства. 
59 Европейска комисия (2013): Flash Eurobarometer 367 - Отношението на европейците към изграждането на 
единните пазари за продукти показва, че „Повече от девет от десет респонденти се съгласиха, че трябва да се 

 

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-056_ecolabel_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/facts-and-figures.html
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/label_you_can_trust.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment-and-sustainable-development/a-characterisation-of-environmental-labelling-and-information-schemes_5k3z11hpdgq2-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment-and-sustainable-development/a-characterisation-of-environmental-labelling-and-information-schemes_5k3z11hpdgq2-en#page1


51 

 

закупените от тях продукти не отговарят на техните очаквания60. Твърде често стоки, 
които са необходими за удобен начин на живот като перални машини61, електрически 
четки за зъби62, телевизори63, принтери и смартфони64 са развалят скоро след края на 
гаранционния период65 и не могат да бъдат поправени, което оказва все по-голям 
натиск върху бюджетите на потребителите и околната среда, по-специално когато се 
вземе предвид, че ранните откази възникват за различни продуктови групи и могат да 
доведат до комбинирани ефекти. 

Остаряването е многостранен проблем и може да обхване умишлен и неволен отказ 
на продукти поради лош дизайн, невъзможност на продукта да бъде актуализиран с 
нов софтуер, поддържан или ремонтиран. Понякога има и недоволство на 
потребителите от настоящото функциониране на продукта, което води до неговата 
подмяна, докато все още функционира.  

Политическа програма – ниво ЕС 

ЕС започна да се занимава с проблема с продуктите с ранен отказ чрез своите планове 
за действие в кръговата икономика (вж. Въведението и главата за екодизайн по-горе). 
Той съдържа приложение с времеви план и много конкретни мерки, които ще бъдат 
въведени през следващите години и които предлагат много възможности на 
потребителските организации да допринесат с конкретни предложения, които ще 
доведат до подобрения66.  

Освен това някои държави от ЕС вече са предприели действия по аспекти, които 
могат да се справят с планираното остаряване: 

 
посочи продължителността на живота на продуктите, предлагани на пазара (92%). 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_en.pdf 
60 Около една трета от всички перални машини и хладилници и една четвърт от всички прахосмукачки, сменяни във 
Великобритания всяка година, не успяха да отговорят на средните очаквания на клиента за живота на всеки 
продукт. Вижте WRAP: Превключено на стойност. Защо удължаването на живота на уредите и потребителските 
електронни продукти и търговията с употребявани продукти може да бъде от полза за потребителите, търговците, 
доставчиците и околната среда, http://www.wrap.org.uk/content/switched-value.  
В проучване на AK Wien с австрийски потребители 45% от анкетираните посочват, че са доволни от настоящия 
живот на продукта, но почти 30% казват, че са доста недоволни. 
http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Bericht_Produktnutzungsdauer.pdf  
61 http://www.beuc.eu/documents/files/FC/durablegoods/articles/1014_DECO_Portugal.pdf  
62 http://www.beuc.eu/documents/files/FC/durablegoods/articles/1013_Test_Achats_Belgium.pdf  
63 http://www.beuc.eu/documents/files/FC/durablegoods/articles/0913_Stiftung_Warentest_Germany.pdf 
64 http://www.beuc.eu/documents/files/FC/durablegoods/conference/presentations/Gerjan__int_Veld.pdf  
65 Въпреки че не съществуват статистически данни за степента на разбивка за целия ЕС, Германската федерална 
агенция по околна среда извършва проучвания за живота на продуктите. Предварителните резултати показват, че 
броят на малките уреди, които не постигат живот от 5 години, се увеличава и че животът на големите уреди - 
въпреки че все още е над десет години - намалява. Освен това, над 10% от пералните машини са постигнали през 
2013 г. само 5 години живот или по-малко в сравнение с 6% през 2004 г. Вижте: 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_10_2015_einfluss_der_nutzungsd
auer_von_produkten_auf_ihre_umwelt_obsoleszenz_17.3.2015.pdf  
Prakash, Siddharth; Stamminger Rainer & Ines Oehme (2015): Faktencheck Obsoleszenz: Analyse der Entwicklung der 
Lebens- und Nutzungsdauer von ausgewählten Elektro- und elektronikgeräten. In: Brönneke, Tobias und Andrea Wechsler: 
Obsoleszenz interdisziplinär. Vorzeitiger Verschleiß aus Sicht von Wissenschaft und Praxis. 
66 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN  

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_en.pdf
http://www.wrap.org.uk/content/switched-value
http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Bericht_Produktnutzungsdauer.pdf
http://www.beuc.eu/documents/files/FC/durablegoods/articles/1014_DECO_Portugal.pdf
http://www.beuc.eu/documents/files/FC/durablegoods/articles/1013_Test_Achats_Belgium.pdf
http://www.beuc.eu/documents/files/FC/durablegoods/articles/0913_Stiftung_Warentest_Germany.pdf
http://www.beuc.eu/documents/files/FC/durablegoods/conference/presentations/Gerjan__int_Veld.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_10_2015_einfluss_der_nutzungsdauer_von_produkten_auf_ihre_umwelt_obsoleszenz_17.3.2015.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_10_2015_einfluss_der_nutzungsdauer_von_produkten_auf_ihre_umwelt_obsoleszenz_17.3.2015.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN
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• По-дълги гаранции за някои категории продукти (Холандия, Финландия, 
Швеция, Исландия, Норвегия, Ирландия и Великобритания). 

• Законодателна забрана на планираното остаряване във Франция и 
предприетите неотдавнашни мерки за изпълнение в Италия67 и във 
Франция68 от националните органи въз основа на Директивата за 
нелоялните търговски практики. 

• По-нисък ДДС за ремонтни дейности в Швеция. 

И все пак други страни призовават проблемите да бъдат разгледани на европейско 
ниво (Белгия и Германия). Ето защо в плана за действие за кръговата икономика се 
споменава конкретно борбата с планираното остаряване. Планът за действие на ЕС за 
кръговата икономика също така съдържа планове за предстоящи мерки като:  

• Повече продукти ще станат устойчиви. Благодарение на бъдещата „Рамка 
за устойчива продуктова политика“, много повече потребителски продукти - 
като смартфони и компютри - се очаква да бъдат по-трайни, многократно 
използваеми, надграждащи се, ремонтируеми и рециклируеми. 

• Очаква се силно замърсяващи сектори - като текстил и сгради - да 
използват суровините по-ефективно. Подходът за разработване на правила 
за конкретни сектори черпи вдъхновение от многообсъжданата забрана за 
пластмаси за еднократна употреба, която институциите на ЕС прокараха 
през миналата година за рекордно кратко време. 

• „Правото на ремонт на потребителите“ ще получи тласък. Повече 
потребителски продукти ще трябва да станат лесни за поправяне и 
надграждане. Смартфоните, кафе машините и принтерите трябва да бъдат 
приоритети, тъй като те оглавяват списъка с жалби на потребители в цяла 
Европа. 

• Потребителите ще получат по-надеждна информация за трайността и 
поправката. Например в бъдеще компаниите може да се наложи да 
разкрият на мястото на продажба колко дълго издържат техните продукти 
или колко дълго ще бъдат налични резервни части. 

• Потребителите ще бъдат по-добре защитени от случаи на необработеност и 
планирано остаряване. Например Европейският съюз има за цел да се 
справи с по-добре необосновани екологични претенции и случаи на 
несправедливо остаряване. 

 
67 През 2018 г. италианският орган за защита на потребителите и конкуренцията (AGCM) глоби Apple и Samsung 
съответно за 10 и 5 милиона евро за нелоялни търговски практики (за повече информация вижте тук). През май 
2020 г. решението срещу Apple беше потвърдено от съда в Лацио в Италия (вж. Решението тук). 
68 През февруари 2020 г. френският орган (DGCCRF) глоби Apple за 25 милиона евро за това, че не е информирал 
потребителите за факта, че тяхната актуализация на iPhone ще повлияе на производителността на устройството, 
което представлява нелоялна търговска практика (виж тук за повече информация). 

https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2018/10/PS11009-PS11039
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201815516&nomeFile=202005736_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2020/CP-Ralentissement-fonctionnement-iPhone200207.pdf


53 

 

• Ще бъдат преодолени опасните химикали, за да не останат в 
рециклираните продукти. 

Европейската комисия се ангажира да създаде култура на ремонт и последните 
мерки за прилагане на директивата за екодизайн показват, че могат да се 
предприемат конкретни мерки за удължаване на живота на продукта, като се даде 
възможност за „ремонт“. За няколко категории продукти предоставянето на 
резервни части трябва да се поддържа с течение на времето, а информацията за 
ремонта и поддръжката трябва да бъде достъпна. 

• Въз основа на съществуващите мерки, европейското „Право на ремонт“, 
което ще бъде приложено за първи път към ИКТ продуктите, може да 
обхваща: 

o Достъпност до резервни части, поне толкова дълго, колкото 
очакваният живот на продуктите. Разширяването на резервни части 
до софтуерни части е възможно и в момента е приложимо за 
корпоративни сървъри 

o Достъпност до ръководствата за ремонт и поддръжка 

o Дизайн с възможност за ремонтиране, с лесен достъп до части, 
които трябва да бъдат ремонтирани 

o Информация за ремонтно-пригодност на продукта на мястото на 
продажба, възможност под формата на оценка за ремонт 

Роля на потребителските организации 

Предвид сложността на този проблем, потребителските организации, заедно с 
академици и професионални сервизи, участват в изследователски проект PROMPT за 
разработване на програма за тестване за планирано остаряване, пилотно за мобилни 
телефони, прахосмукачки, телевизори и перални машини. 

Проектът PROMPT има за цел: 

• Консолидиране на оплакванията на потребителите относно недостатъчно 
ефективни продукти от гледна точка на трайност и възможност за поправяне 
чрез онлайн платформи за събиране на обратна връзка за ранни продукти, 
които не работят, и уеб робот, който може да сканира потребителски отзиви 
за продукти на платформи за онлайн търговия. 

• Предоставяне на метод за тестване, който позволява да се маркират 
продукти с по-ниски резултати, за да се ориентира потребителският избор. 

• Информиране на индустрията за най-добри практики и стратегии за 
проектиране, за да се избегне планирано остаряване.  
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Допълнителни ресурси за планирано остаряване   

• Информационен бюлетин BEUC относно планираното остаряване: 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-
057_premature_obsolescence.pdf  

• Нов план за действие на ЕС за кръговата икономика: 
https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf  

• PROMPT информационен бюлетин: https://www.beuc.eu/publications/beuc-
x-2020-063_prompt_testing_products_to_promote_longer_lifetime.pdf 

Национални примери или инструменти - екомаркировка и енергиен етикет, 
екодизайн и планирано остаряване 

Планирано остаряване:   

 Белгия – Потребителската организация Test-
Achats проведе видео кампания за повишаване 
на информираността, наречена “trop vite usé”, 
подчертавайки планираното счупване и 
непоправимостта на продуктите и 
принуждаване на потребителите да се 
регистрират с продукти, които са закупили и 
които се чупят твърде рано.  

 

Потребителски съвети относно продукти:  

• Франция – съвети на потребителите за това как да намалят енергийното 
потребление чрез продуктите  

• Испания – проучване, сравняващо платформи за покупка и продажба на стоки 
втора употреба     

  

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-057_premature_obsolescence.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-057_premature_obsolescence.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-063_prompt_testing_products_to_promote_longer_lifetime.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-063_prompt_testing_products_to_promote_longer_lifetime.pdf
https://www.test-achats.be/trop-vite-use
https://www.quechoisir.org/conseils-smartphone-tablette-ordinateur-nos-conseils-pour-reduire-l-impact-environnemental-n54081/
https://www.quechoisir.org/conseils-smartphone-tablette-ordinateur-nos-conseils-pour-reduire-l-impact-environnemental-n54081/
https://www.ocu.org/consumo-familia/consumo-colaborativo/informe/segunda-mano-online?tglyr_source=cjzo4zvdk00003h5lh8nrfyss&tglyr_algorithm=visitor_item&tglyr_collection=5c6d7b666c53d2529c68e6c1&_ga=2.93490525.1387098588.1583768275-1631877181.1579778626
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7. ПРИЛАГАНЕ – УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОДУКТИТЕ  

7.1. Подвеждащи зелени твърдения за продукти и възможни проблеми 
с правоприлагането  

Защо правата на потребителите имат значение за тях 

Все по-голям брой търговци се възползват от нарастващия интерес на потребителите 
към въпросите на околната среда и използват зелени претенции, за да се разграничат 
от конкурентите си. Според индекса на потребителските условия в ЕС 69 от ноември 
2019 г. повече от половината от потребителите в ЕС възприемат екологичните 
претенции при извършване на покупки. 

Потребителите са изправени пред множеството зелени претенции. Много от тях са 
съмнителни (защото не са или не могат да бъдат обосновани) и подвеждащи. Тази 
ситуация предизвиква объркване и недоверие сред потребителите и застрашава 
техния активен принос в прехода към зелена икономика. Според проучване на 
Евробарометър, публикувано през март 2020 г.70 и фокусирайки се върху екологичните 
претенции в сектора на облеклото, по-голямата част от потребителите вярват, че много 
продукти са екологични, но може да не вярват в истинността на твърдението. 

Политическа програма – ниво ЕС  

На ниво ЕС Директивата за нелоялните търговски практики (Директива 2005/29 / ЕО, 
UCPD)71 е ключовото хоризонтално законодателство, приложимо към зелените 
твърдения. Това е референтната точка, използвана за установяване дали дадено 
твърдение е подвеждащо или по своето съдържание, или по начина, по който се 
представя на потребителите. Освен общата забрана за заблуждаващи практики, 
няколко практики, отнасящи се до зелени искове, са включени в черния списък в 
приложение 1 към него. 
Като опит за повишаване на ефективността на UCPD за подвеждащи екологични 
твърдения, ЕС актуализира и Ръководството за UCPD72 през 2016 г. въз основа на 
работата на групата с много заинтересовани страни и на насоките, публикувани от 
няколко национални органи.   
В допълнение към UCPD, други специфични законодателства на ЕС също имат 
последици за зелени претенции (напр. Директива 2012/27 относно енергийната 

 
69https://ec.europa.eu/info/publications/consumer-conditions-scoreboard-consumers-home-single-market-2019-
edition_en  
70https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/surveyky/2
257 
71 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029 
72 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163 

https://ec.europa.eu/info/publications/consumer-conditions-scoreboard-consumers-home-single-market-2019-edition_en
https://ec.europa.eu/info/publications/consumer-conditions-scoreboard-consumers-home-single-market-2019-edition_en
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/surveyky/2257
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/surveyky/2257
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163
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ефективност, Директива 2010/31 / ЕС относно енергийните характеристики на сградите 
и т.н.). 
През септември 2019 г. в писмото си до новия комисар по правосъдието Рейндърс73, 
Президентът ван дер Лайен подчерта необходимостта от „намиране на нови начини за 
овластяване на потребителите да правят информиран избор и да играят активна роля в 
зеления преход“. През декември 2019 г. Европейското съобщение за зелена 
сделка74 посочи, че „надеждната, сравнима и проверима информация (...) играе важна 
роля, за да даде възможност на купувачите да вземат по-устойчиви решения и 
намалява риска от екологично пране“. По този повод Комисията обяви целта си да 
засили „своите регулаторни и нерегулаторни усилия за справяне с неверни зелени 
претенции“. През януари 2020 г. срещата на върха на потребителите на ЕС посвети 
семинар на тема „Борба с екологичното измиване“ и обсъди възможните решения, 
които потребителската политика на ЕС може да предложи за справяне със 
заблуждаващи зелени твърдения. През април 2020 г. Комисията на ЕС публикува нов 
План за действие за кръговата икономика 75, което включва нови мерки за справяне с 
неверни екологични твърдения. Комисията също така обяви нов законодателен 
инструмент за „овластяване на потребителя за зеления преход“. 

Роля на потребителските организации 

В общества, където екологичната осведоменост сред потребителите нараства, много 
търговци се опитват да се възползват от това, когато продават своите продукти. Те 
правят искове, които не могат да бъдат обосновани. Потребителските организации 
трябва да играят ключова роля в защитата на потребителите срещу такива нелоялни 
практики и по-специално в: 

• Наблюдение на пазара и откриване на всякакви зелени твърдения, които биха 
могли да бъдат подвеждащи и следователно незаконни: Потребителите често 
не са в състояние да преценят независимо дали конкретни твърдения са верни 
или не и лесно могат да попаднат в капана на продукти, които само се 
преструват, че са по-екологични. 

• Тестване на продукти и услуги: Потребителските организации притежават 
уникален опит, за да могат да преценят дали конкретни екологични претенции 
могат да бъдат обосновани и да помогнат на потребителите при избора на най-
добрите продукти. 

• Оспорване на нелоялни зелени твърдения и дела за несправедливо 
остаряване пред съдилищата и / или публичните органи: Потребителските 
организации играят важна роля в прилагането на правилата, които се прилагат 
за зелените искове. 

 
73 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-didier-reynders-2019_enpdf.pdf 
74 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf  
75 https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-didier-reynders-2019_enpdf.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
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• Обучение на потребителите за екологично измиване: Въпреки че 
потребителите все повече осъзнават въздействието на своите покупки върху 
околната среда и искат да вземат това предвид при избора на продукт, те често 
не осъзнават, че някои от претенциите или етикетите присъстват на пазара не са 
надеждни или неверни. 

• Влияние върху законодателството, за да се гарантира, че потребителите са 
ефективно защитени от заблуждаващите зелени твърдения: В момента на ниво 
ЕС не съществуват конкретни закони, регулиращи зелените твърдения. Прилагат 
се само общи правила от директивата UCPD. Липсата на правна сигурност и 
непрекъснато прилагане не противодействат на нарастващия брой 
необосновани зелени твърдения на пазара. 

Допълнителни ресурси за правата на потребителите  

• Документ за позицията на BEUC: Потребителите в центъра на стремежа към 
устойчивост. Възгледът на BEUC за европейската зелена 
сделка:http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-
012_beuc_position_on_european_green_deal.pdf 

• Документ за позицията на BEUC: BEUC призовава за ефективна забрана на 
подвеждащи зелени твърдения:https://www.beuc.eu/publications/2011-09991-
01-e.pdf 

7.2. Правата на потребителите и какво може да допринесе за по-
дълготрайни продукти  

Защо потребителските права имат значение 

Потребителите предпочитат по-дълготрайни продукти. Според скорошното 
проучване76, те дори са готови да платят значително повече за продукти, които са по-
трайни и ремонтно-пригодни.  

Освен това те стават все по-наясно с проблемите на околната среда, пред които сме 
изправени, и извънредната ситуация в областта на изменението на климата. Те биха 
искали да се занимават повече с кръгова икономика77 и най-добрият начин те да 
допринесат за това е да купуват по-дълготрайни продукти.   

Потребителското законодателство им помага в постигането на такива цели. В рамките 
на две години след закупуването на даден продукт потребителите са обхванати от 
законовата гаранция, която гарантира, че в случай че продуктът им е дефектен, те 

 
76 Поведенческо проучване относно ангажираността на потребителите в кръговата икономика, октомври 2018 г., 
доклад. 
77 Ibid 

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-012_beuc_position_on_european_green_deal.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-012_beuc_position_on_european_green_deal.pdf
https://www.beuc.eu/publications/2011-09991-01-e.pdf
https://www.beuc.eu/publications/2011-09991-01-e.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec_circular_economy_final_report_0.pdf
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могат да го ремонтират, заменят или дори в някои случаи да си върнат парите. Такива 
задължения създават стимул за продавачите (и косвено производителите) да изберат 
продукти с по-дълъг живот. 

Политическа програма – ниво ЕС  

Основните инструменти, използвани от потребителското законодателство за 
насърчаване на по-дълготрайни продукти, са правото на гаранция. 
Понастоящем те все още се регулират на ниво ЕС от Директива 1999/44 / ЕО за 
потребителски продажби и гаранции. Това е директива за минимална хармонизация, 
която дава на потребителя право на определени средства за защита, в случай че 
неговата / нейната стока е дефектна. Тази директива установява йерархия на такива 
средства за защита. В случай на липса на съответствие, потребителят може да поиска 
на първо място ремонт или замяна. Ако това не е възможно в разумен срок или без 
значително неудобство, той може също да поиска намаляване на цената или 
прекратяване на договора (което води до възстановяване на покупната цена). 
Въпреки това, новата Директива (ЕС) 2019/77178 скоро ще започне да се прилага. 
Новата директива внесе някои промени, които биха могли да допринесат за по-
дълготрайните продукти: 
• Удължаване на периода, през който се счита, че липсата на съответствие е 
съществувала по време на доставката (обръщане на доказателствената тежест), на 
една година, с възможност за държавите-членки да я разширят до две години. 
• Трайността се превърна в ново обективно изискване за съответствие. 

• Задължение за предоставяне на актуализации, за да се гарантира, че стоките с 
цифрови елементи остават в съответствие. 

• Въведена е нова доброволна търговска гаранция за трайност - съгласно която 
производителят може да носи пряка отговорност пред потребителя.  

Понастоящем тази директива се транспонира в националните законодателства на 
различни държави-членки на ЕС и ще започне да се прилага от 1 януари 2022 г. 
През декември 2019 г. Европейската комисия публикува европейското съобщение за 
зелена сделка79, където обяви целта си да направи ЕС въглероден неутрален до 2050 г. 
За да го постигне, той обяви редица инициативи и в областта на потребителското 
право. Те бяха уточнени допълнително в новия План за действие за кръговата 
икономика80, публикуван през март 2020.  Планът за действие обяви преразглеждане 
на законодателството на ЕС за защита на потребителите, за да се гарантира, че 
потребителят ще получи достоверна и подходяща информация на мястото на 
продажба, включително техния живот, както и относно наличието на ремонтни услуги, 
резервни части и ръководства за ремонт. За следващите години бяха обявени няколко 
законодателни предложения, включително: 

 
78 Директива 2019/771 относно някои аспекти относно договорите за продажба на стоки. 
79 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf  
80 https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
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• Законодателно предложение за овластяване на потребителите в зеления 

преход (2020) 

• Законодателно предложение за обосноваване на зелени твърдения (2020) 

• Законодателни и незаконодателни мерки за установяване на ново „право на 
ремонт“ (2021) 

Европейската зелена сделка беше обявена за най-висок приоритет за комисията на 
Урсула фон дер Лайен, но някои от нейните инициативи за съжаление може да бъдат 
отложени поради настоящата пандемия COVID-1981.  
 
Политическа програма на национално ниво  

Законът за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата 
на стоки въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент 
и на Съвета от 20 май 2019 година за някои аспекти на договорите за предоставяне на 
цифрово съдържание и цифрови услуги (OB, L 136/1 от 22 май 2019 г.) и на Директива 
(ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за някои 
аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 
2017/2394 и на Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО (OB, L 
136/28 от 22 май 2019 г.). Законът урежда следните материи: 

- предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги; 

- модернизира и адаптира съществуващата правна рамка за продажба на стоки към 
спецификата на цифровата икономика така, че да включи и стоките, съдържащи 
цифрови елементи; 

- определя изисквания за съответствие, на които трябва да отговарят цифровото 
съдържание, цифровите услуги и стоките, съдържащи цифрови елементи; 

- предоставя средства за защита на потребителите при непредоставяне и 
несъответствие на цифрово съдържание или цифрова услуга и в случаите на 
несъответствие на стоките. 

Предложеният законопроект ще запълни съществуващия правен вакуум в тази област, 
така че потребителите да бъдат защитени при използване на цифрово съдържание и 
цифрови услуги и при продажбата на стоки, а търговците да разчитат на стабилна 
договорноправна среда при предоставянето на цифрово съдържание и цифрови 

 
81 Това се отнася и за двете горепосочени инициативи за овластяване на потребителите и за зелени твърдения, 
които са отложени за 2021 г. Подготвителната работа в рамките на Комисията обаче продължава и са публикувани 
няколко обществени консултации, за които BEUC ще допринесе. Консултациите са достъпни на този уебсайт: 
https://ec.europa.eu/info/consultations_en  

https://ec.europa.eu/info/consultations_en
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услуги и при продажбата на стоки. 

 

Роля на потребителските организации 

Потребителските организации са важни пазарни пазачи, които помагат на 
потребителите в търсенето на по-дълготрайни продукти. Най-важното те: 

• Тестват продукти и услуги: Потребителските организации помагат на 
потребителите при избора на най-ефективните и най-трайни продукти. 

• Правят препоръки за потребителите: въз основа на резултатите от тестовете си 
потребителските организации публикуват класации в различни продуктови 
категории и присъждат награди за най-добри продукти. 

• Информират и съветват на потребителите за техните права, в случай че 
закупените от тях продукти са дефектни, не отговарят на очакванията им или се 
развалят планирано. 

• Обучават потребителите за техните права най-важното относно правилата, 
установяващи техните правото на гаранция чрез кампании за повишаване на 
осведомеността, статии в списания, линии за помощ и др. 

• Наблюдават пазара и откриват каквито и да било модели, които биха могли да 
доведат до планирана повреда на някои специфични продукти (вижте повече за 
проекта PROMPT в раздел 7.3, посветен на планираното остаряване). 

• Прилагане на правата на потребителите пред съдилищата и / или публичните 
органи 

• Влияние върху законодателството: най-важното е да се гарантира, че 
потребителите могат да разчитат на своята законова гаранция през целия 
очакван живот на своите продукти. 

Допълнителни ресурси за правата на потребителите 

• Позицията на BEUC относно предложението за директива относно някои 
аспекти относно договорите за дистанционни продажби на 
стоки:https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-
053_csc_beuc_position_paper_on_tangible_goods_proposal.pdf 

• Позиция на BEUC: Durable goods: More sustainable products, better consumer 
rights:http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2015-
069_sma_upa_beuc_position_paper_durable_goods_and_better_legal_guarantees.
pdf 

• Уебсайт на BEUC за трайни стоки: https://www.beuc.eu/durable-goods 

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-053_csc_beuc_position_paper_on_tangible_goods_proposal.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-053_csc_beuc_position_paper_on_tangible_goods_proposal.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2015-069_sma_upa_beuc_position_paper_durable_goods_and_better_legal_guarantees.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2015-069_sma_upa_beuc_position_paper_durable_goods_and_better_legal_guarantees.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2015-069_sma_upa_beuc_position_paper_durable_goods_and_better_legal_guarantees.pdf
https://www.beuc.eu/durable-goods
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• Нов план за действие на ЕС за кръговата икономика: 
https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf 

7.3. Нов регламент за надзор на пазара 
През пролетта на 2019 г. ЕС прие нов регламент за надзор на пазара82. Въпреки че през 
миналото това законодателство се фокусираше предимно върху аспектите на 
безопасността на продуктите, то беше разширено, за да обхване някои екологични 
аспекти на продуктите, включително изискванията за екодизайн, екомаркировка и 
енергийно етикетиране, както и някои изисквания по отношение на химикалите и 
отпадъците. 

Целта на настоящия регламент е 

„подобряване на функционирането на вътрешния пазар чрез засилване на надзора 
на пазара на продукти, обхванати от законодателството на Съюза за 
хармонизация (...), с оглед да се гарантира, че само съвместими продукти, които 
отговарят на изискванията, осигуряващи високо ниво на защита на обществените 
интереси, като здравеопазването и безопасността като цяло, здравето и 
безопасността на работното място, защитата на потребителите, защитата на 
околната среда и обществената сигурност и всички други обществени интереси, 
защитени от това законодателство, се предоставят на пазара на Съюза. “ 

Този нов регламент може да се използва от потребителските организации по много 
начини за подобряване на спазването на екологичните изисквания на продуктите: 

• Ако потребителските организации открият несъответствие на продуктите с 
екологичните изисквания чрез лабораторни тестове, те могат да използват този нов 
регламент като правно основание за докладване на резултатите от лабораторните 
тестове на националните органи за надзор на пазара и да поискат да предприемат 
действия срещу неотговарящите на изискванията икономически оператори. 

• Освен това новият регламент позволява сключването на по-формализирани 
споразумения за сътрудничество с трети страни, включително с потребителски групи: 
„Органите за надзор на пазара могат да се споразумеят с (...) организации, 
представляващи (...) крайни потребители за извършването на съвместни 
дейности, които имат за цел насърчаване на спазването, идентифициране на 
несъответствие, повишаване на осведомеността и предоставяне на насоки по 
отношение на законодателството на Съюза за хармонизация по отношение на 
конкретни категории продукти, по-специално категории продукти, за които често 
се установява, че представляват сериозен риск, включително продукти, 
предлагани за продажба онлайн.“ 

 
82 Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзора на пазара и съответствието на продуктите https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020  

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020
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• Новият регламент изисква също така Комисията на ЕС да създаде мрежа от 
правоприлагащите органи на държавите-членки, така че да си сътрудничат по-добре 
по отношение на съответствието на продуктите, отколкото в миналото (така 
наречената мрежа за съответствие на продуктите на Съюза). Следователно, ако 
потребителските групи узнаят за несъответстващи на изискванията продукти, които е 
вероятно да се продават в много страни от ЕС, те трябва да поискат от националните си 
органи за правоприлагане да споделят тази информация с други държави-членки за 
последващи действия на други национални пазари на ЕС и осигуряване на 
съгласуваност на действията по правоприлагане на вътрешния пазар на ЕС 

• Потребителските групи могат да информират потребителите в своите национални 
списания с тестове за несъответстващите продукти и да съветват да не купуват.  
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