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По-малко въздействие върху 
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Търсете продукти и услуги 
с екомаркировката на ЕС, 
които са по-полезни за 

околната среда и за вас.
Това е маркировка, която 

улеснява екологосъобразния 
избор.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ 

Политиките на ЕС подпомагат и признават 
устойчивото производство и потребление.

КОНТАКТ 

Министерство на околната среда и водите
http://www.moew.government.bg

Екомаркировка на ЕС:  
www.ecolabel.eu

@EMAS.EUEcolabel    @EMAS_EUEcolabel

Ползи за околната среда,  

ползи за вас

МАРКИРОВКА, НА КОЯТО 
МОЖЕТЕ ДА СЕ ДОВЕРИТЕ

Около 40 000 продукта и услуги носят 
екомаркировката на ЕС, от бебешки 
дрехи до електронно оборудване. 
Това е надеждна маркировка за 
обозначаване на продукти и услуги 
с намалено въздействие върху 
околната среда:

�� Проверки от независими експерти

�� Строги критерии за повече от 
30 различни категории продукти 
и услуги, които се актуализират 
редовно

��  Обхванат е целият жизнен цикъл 
на продукта  — от производството 
до рециклирането или изхвърлянето

��  Гаранции за здравето на 
потребителите и за отговорно 
производство

��  Никакви компромиси 
с експлоатационните характеристики! 
Лесно е да се използват 
екологосъобразни продукти.

65 % от потребителите, които познават 
екомаркировката на ЕС, вече ѝ се 
доверяват*.

Продукти от целия свят могат да носят 
екомаркировката на ЕС, при условие 
че се докаже, че те отговарят на 
нейните критерии.

КЪМ КРЪГОВА 
ИКОНОМИКА

Екомаркировката на ЕС насърчава 
прехода на ЕС към кръгова икономика, 
при която материалите остават 
в рамките на цикъла и нови продукти 
се произвеждат, когато приключи 
експлоатацията на старите. Това 
стимулира производителите да 
произвеждат стоки, които:

�� Насърчават екологосъобразните 
иновации и устойчивите отрасли;

��  Генерират по-малко отпадъци и CO2 
при тяхното производство и употреба;

��  Използват енергия, вода и суровини 
по-разумно;

��  Траят по-дълго и са по-лесни за 
поправка;

��  Са по-лесни за рециклиране.

Например при някои бои се 
използва масло от водорасли като 
нисковъглеродна алтернатива на 
традиционните масла на основата 
на нефт.

Благодарение на прозрачните критерии 
на маркировката потребителите 
могат да направят отговорен избор 
и същевременно да подпомагат 
екологосъобразните иновации 
и работни места. 

ЕКОЦЕННОСТИ В ДЕЙСТВИЕ
Научете повече за Пакета за кръгова 

икономика на Европейската коми 
сия — подробен план за прехода към  

по-конкурентна и устойчива икономика:  
ec.europa.eu/environment/circular-economy

*  Проучване на пазара на дребно по отношение на 
твърденията за екологосъобразност за нехранителни 
продукти, Европейска комисия, 2014 г.
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КАК ДА ПАЗАРУВАТЕ ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ПРОДУКТИ?

Да направите отговорен избор за вашия дом, работно място или свободно 
време е по-лесно, отколкото си мислите. По-долу са посочени само някои от 
продуктите с екомаркировката на ЕС, които да ви вдъхновят да преминете 

към устойчив начин на живот.

ЕЛЕКТРОННО 
ОБОРУДВАНЕ 
Продуктите трябва 
да се поправят 
и надграждат лесно, 
за да траят по-дълго.

ПРОДУКТИ ОТ ТИПА  
„НАПРАВИ СИ САМ“  
Поддържат въздуха на закрито 
чист. Боите отделят по-малко 
от половината от емисиите на 
разтворителите, използвани при 
традиционните продукти.

ХАРТИЕНИ ПРОДУКТИ 
Почти половината от всички 
дървета, изсичани в света, се 
използват за хартия. Вместо 
това трябва да се подпомагат 
рециклираните или 
устойчивите източници.

ПРОДУКТИ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА 
8 милиона тона пластмаса попадат 
ежегодно в океаните — с критериите се 
забраняват микропластмасовите 
частици и се ограничават 
отпадъците от опаковки.

ПОЧИСТВАНЕ 
Перилният препарат трябва 
да е ефективен при 30 °C, за 
да пести енергия и пари при 
всяко пране.

ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ  
Обувките трябва да се изработват 
при безопасни и справедливи 
условия — не само да изглеждаме 
добре, но и да вършим добро!

ТЪРСИТЕ 
ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА 

ВАКАНЦИЯ? 
Хотелите и къмпингите също 

може да носят екомаркировката. 
Те са също толкова удобни, 

колкото и традиционните, но 
използват по-малко енергия 
и вода и генерират по-малко 

отпадъци, включително 
хранителни отпадъци.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА 
ПАЗАРУВАНЕ?

Целият каталог с продукти 
е публикуван на следния 

уебсайт: ec.europa.eu/ecat

ОБЗАВЕЖДАНЕ 
Мебелите трябва да 

изпълняват своята 
функция добре и да 
са дълготрайни. В края на 

експлоатационния си срок те 
трябва да са лесни за 

рециклиране. 

http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites
http://ec.europa.eu/ecat

