
 

 

 
Европейският проект “Зелени етикети”  

или въвеждането в практиката на тръжните процедури изисквания за 
енергийна ефективност и опазване на околната среда  

 
Проекта “Зелени етикети” се разработва от 12 партньори от 9 европейски 

страни: Германия, Австрия, Финландия, Италия, Словения, Латвия, Унгария, Полша и 
България с подкрепата на програмата “Интелигентна енергия за Европа” на 
Европейския Съюз. Участник от България е неправителствената организация Център 
за енергийна ефективност „ЕнЕфект”. 

В управляващия комитет на проекта за България членуват представители на 
Министерство на икономиката и енергетиката, Агенция по енергийна ефективност, 
Министерство на околната среда и водите, Министерство на финансите, Министерство 
на регионалното развитие и благоустройството, Фондация за реформа на местното 
самоуправление, ОМЕЕ “ЕкоЕнергия”, Агенция по обществени поръчки АОП  и др. 

 
Каква е същността на “Зелени етикети”? 
Проектът цели разработването и повсеместното използване на европейска 

стандартизирана методика и помощни средства въвеждащи в практиката на търговете 
специфични критерии за енергийна ефективност и опазване на околната среда (30 до 
45% тежест съгласно европейските директиви) при закупуване на офис и битова 
техника като компютри, размножителна техника, хладилници, миялни машини, 
осветителни тела, автомобили и др. 

 
За кои ползватели е предназначен проекта? 
Той е насочен към държавните институции, общините и частния сектор, т.е. към 

всички, които са задължени да извършват тръжни процедури в съответствие със 
Закона за обществените поръчки, както и за тези, които закупуват споменатите групи 
стоки по собствени методики и критерии като частни фирми и граждани. 

 
Какви резултати се очакват от “Зелени етикети”?  

• Използване на утвърдена единна стандартна методика при тръжни 
процедури в Европейския съюз; 

• Създаване на обществена нагласа и изграждане на култура и поведение 
чрез избора на енергийно ефективни стоки за опазване на околната 
среда;   

• Увеличение на продажбите и използването на стоки с етикети, 
удостоверяващи ниската консумация на енергия – енергийни класове „А” 
и „В”; 

• Въздействие – „натиск” върху европейския пазар за повишено 
производство и предлагане на все по-съвършени уреди и стоки  с ниска 
консумация на енергия; 



 

 

• Принос за постигане на европейски цели за намаляване на парниковите 
газове в борбата срещу глобалното затопляне;  

 
Какви са изгодите при използването на методическия пакет на проекта “Зелени 

етикети” в тръжната практика? 
• Възможност за експресна подготовка за избор на най-добра оферта за 

покупка на качествени „зелени” уреди и съоръжения щадящи околната 
среда чрез нисък разход на енергия; 

• Възможност за бърз, детайлен технико-икономически анализ на всички 
предложения за целия жизнен цикъл на уреда/съоръжението, което 
мотивира различния избор от най-евтината покупна цена;    

• Обективност и прозрачност при избора на най-доброто решение при 
равнопоставеност на всички оферти-предложения; 

• Възможност за динамична промяна на критериите за избор за всеки 
конкретен случай и за провеждане на самостоятелна политика по 
провеждане на „зелени” търгове и покупки; 

• Организациите и лицата, които се включат в проекта, ще получат 
безвъзмездна техническа помощ и съдействие при реализирането му. 

 
Какво съдържа пакета на проекта? 
Проектът съдържа пакет от ръководства с методически указания  и помощен 

софтуер (изчислителни таблици на Ексел) за експресна оценка и класация на 
офертите-предложения. 

 
Какви са условията за предоставяне на материалите по проекта?  
Проектните материали разработени от европейските партньори са записани на 

компакт диск и се предоставят безплатно на всички заинтересовани страни проявили 
интерес. 

Центърът за енергийна ефективност „ЕнЕфект” предоставя консултации и 
техническа помощ под формата на кратко обучение. С предимство за консултации и 
обучение ще се ползват тези, които имат конкретни предстоящи търгове или покупки 
на посочените групи стоки като получат статут на „пилотен проект”, както и ползватели-
колективни организации поемащи ангажимент за широко разпространение и 
приложение на проекта сред своите членове. 
 
 
 
 


