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Въведение 
Екомаркировката на ЕС представлява доброволна схема, създадена през 1992 г. с цел да бъдат 
насърчени предприятията да предлагат на пазара по-екологосъобразни продукти и услуги. Продуктите 
и услугите, на които е присъдена екомаркировката на ЕС, носят нейния знак, което позволява на 
клиентите — включително публичните и частните купувачи — лесно да ги разпознават. Понастоящем 
екомаркировката на ЕС обхваща широка гама от продукти и услуги, като обичайно допълнителни групи 
продукти се добавят текущо към схемата. 
 
Настоящият наръчник обхваща използването на информационната система за администриране на 
Каталога за екомаркировка на ЕС (ECAT_Admin) — един онлайн инструмент със свободен достъп, 
създаден с цел управление на заявленията за присъждане на екомаркировка на ЕС. 
 
Ако възникне проблем с Вашата регистрация в ECAT_Admin, обърнете се към информационното бюро 
за екомаркировка на ЕС или към Вашия компетентен орган:  

 
ecolabel@bio.deloitte.fr  
Компетентен орган  

 
  

Във Вашето електронно съобщение включете: 
 ясно описание на проблема 
 посочете номерата на лицензите и номерата на приложенията, засегнати от проблема 
 Вашето потребителско име в ECAT_Admin 
 снимка на екрана, онагледяваща проблема 

 
 Тъй като е възможно запитванията, свързани с технически проблеми, да бъдат 

пренасочени към отдел „ИТ“ на Европейската комисия, решаването на Вашия проблем 
може да отнеме 3—5 дни. Намирането на решение за определени проблеми може да 
изисква и повече време. 

mailto:ecolabel@bio.deloitte.fr
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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Глава 1: Основни стъпки 

1.1 Създаване на профил в ECAT_Admin 
(първоначално влизане в системата) 
Свържете се с ECAT_Admin, като копирате следния адрес и го вмъкнете в адресното поле на Вашия уеб 
браузър: 
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin 

 
 Не съхранявайте отметка за горепосочената интернет страница. Използвайте горепосочената 

електронна препратка при всяко влизане в системата. 
 Уверете се, че на екрана Ви се появява фразата „ECAT_Admin очаква да въведете Вашите данни за 

достъп“ (ECAT_Admin requires you to authenticate) (червена рамка на фигура 1). 
 Ако фразата не се появи, изтрийте съхранените във Вашия браузър адреси, „бисквитки“ и 

временни интернет файлове, и се свържете отново с ECAT_Admin, използвайки интернет адреса, 
даден по-горе. 

 

ФИГУРА 1: ВЛИЗАНЕ В СИСТЕМАТА 

 
 

 На същата страница, в сивото поле, обозначено с „Избраната област правилната ли е?“ (Is the 
selected domain correct?) (пурпурна рамка на фигура 1), областта по подразбиране „Европейска 
комисия“ (European Commission), трябва да бъде променена на „Външен потребител“ (External). За 
да промените областта, щракнете върху електронната препратка, обозначена с „Change it“, в 
рамките на същото сиво поле. 
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 След това системата Ви прехвърля към новата страница „Откъде сте?“ (Where are you from?). 
Изберете област „Външен потребител“ (External) (фигура 2). 

 

ФИГУРА 2: ОТКЪДЕ СТЕ? 

 
 

                                                   

 След като щракнете върху „Външен потребител“ (External), системата ще Ви върне към основната 
страница за влизане. 
 В зависимост от това как е конфигурирана Вашата страница, ще видите най-напред или 

изобразеното на фигура 1, или това на фигура 2. 
 В основната страница за влизане в системата щракнете върху електронната препратка ‘Create an 

account’ (червена рамка на фигура 3), за да въведете първоначално подробни данни във Вашия 
профил в ECAS.  
 

ФИГУРА 3: ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ РЕГИСТРИРАН 
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 На страницата ‘Create an account’ (фигура 4) трябва да се попълнят всички задължителни полета.  
 
 Не е задължително да се зададе потребителско име в първото поле.  Ако то бъде 

оставено празно, системата автоматично генерира потребителско име, въз основа на 
собственото и фамилното име, посочени в задължителните полета.  
 

 След като сте готови, щракнете върху синия бутон ‘Create an account’. 
 

ФИГУРА 4: РЕГИСТРАЦИЯ 

 
                                       

 След като въведете на страницата ‘Create an account’  информацията за Вас като 
потребител, на електронния адрес, посочен на тази страница, се изпраща автоматично 
съобщение. След като получите това електронно съобщение, разполагате с 1 ½ часа, за да 
създадете парола, като щракнете върху електронната препратка, поместена в 
съобщението. 

 
 След като получите автоматичното електронно съобщение, щракнете върху електронната 

препратка в съобщението, за да попаднете на страницата „Нова парола“ (New password). Вашето 
потребителско име е въведено автоматично. Вие ще трябва обаче да създадете и потвърдите 
Вашата парола.  

 
ФИГУРА 5: НОВА ПАРОЛА 
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 След като щракнете върху „Изпрати“ (Submit), системата Ви приканва да щракнете върху 
„Продължи“ (Proceed). 

 

 
 

 Съхранявайте Вашето потребителско име и парола на сигурно място, тъй като, ако 
бъдат изгубени, тяхното възстановяване може да се окаже трудно. 

 За даден притежател на лиценз (предприятие/организация) може да бъде създаден само 
един профил в ECAS.  

 Ако Вие, като притежател на профил в ECAS, се откажете от правата си да 
управлявате своя профил (т.е. Вашите функции се променят или напуснете 
предприятието), трябва да предадете данните за Вашия профил (потребителското 
име и адреса за електронна поща, свързани с профила) на новото лице, отговарящо за 
профила, преди да се откажете от правата си върху профила. Ако това не бъде спазено, 
може да се окаже много трудно или невъзможно да се извлече информацията за профила 
на Вашето предприятие/организация.     

ФИГУРА 6: ПАРОЛАТА Е СЪЗДАДЕНА 
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1.2 Координати за връзка в ECAT_Admin 
 След като сте създали своя ECAS профил и сте щракнали върху „Продължи“ (Proceed) (фигура 6), 

системата ще Ви прехвърли към страницата „Моят профил“ (My Account) (фигура 7), където 
въвеждате координатите за връзка с Вашето предприятие, които ще бъдат свързани с Вашия 
профил в ECAT_Admin.  

 
ФИГУРА 7: СТРАНИЦА „МОЯТ ПРОФИЛ“ 

 
 Важно е тази страница да се попълни правилно, тъй като информацията на тази страница не може 

да бъде променена, преди да получите достъп до Вашия профил. 
 Навсякъде в ECAT_Admin всички червени звездички „*“ означават, че попълването на 

съответното поле е задължително. 
 
 С щракване върху „Изпращане за одобряване“ (Send for validation)(червена рамка на фигура 

7) искането се изпраща на службата по поддръжка за одобряване. Щракването върху 
„Запази“ (Save) (пурпурната рамка на фигура 7) Ви позволява да прекратите сесията и да 
влезете отново в по-късен момент, за да внесете изменения, преди да изпратите 
Вашето запитване. Няма да имате достъп до Вашия профил, докато службата по 
поддръжка не одобри Вашите координати за връзка. 
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1.3 Влизане в системата (с предварително 
създадени потребителско име и парола) 
Свържете се с ECAT_Admin, като копирате следния адрес и го вмъкнете в адресното поле на Вашия уеб 
браузър: 
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin 

 
 Не съхранявайте отметка за горепосочената интернет страница. Използвайте горепосочената 

електронна препратка при всяко влизане в системата. 
 Уверете се, че на екрана Ви се появява фразата „ECAT_Admin очаква да въведете Вашите данни за 

достъп“ (ECAT_Admin requires you to authenticate) (червена рамка на фигура 8). 
 Ако фразата не се появи, изтрийте съхранените във Вашия браузър адреси, „бисквитки“ и 

временни интернет файлове, и се свържете отново с ECAT_Admin, използвайки интернет адреса, 
даден по-горе. 

ФИГУРА 8: СТРАНИЦА ЗА ВЛИЗАНЕ В ECAT_ADMIN 

 
 

 На същата страница, в сивото поле, обозначено с „Избраната област правилната ли е?“ (Is the 
selected domain correct?) (пурпурна рамка на фигура 8), областта по подразбиране „Европейска 
комисия“ (European Commission), трябва да бъде променена на „Външен потребител“ (External). За 
да промените областта, щракнете върху електронната препратка, обозначена с „Change it“, в 
рамките на същото сиво поле. 

 След това системата Ви прехвърля към новата страница „Откъде сте?“ (Where are you from?). 
Изберете област „Външен потребител“ (External) (фигура 9). 

 

ФИГУРА 9: ИЗБЕРЕТЕ ОБЛАСТ 
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 След като щракнете върху „Външен потребител“ (External), системата ще Ви върне към основната 
страница за влизане. 
 В зависимост от това как е конфигурирана Вашата страница ще видите най-напред или 

изобразеното на фигура 8, или това на фигура 9. 
 Преди да щракнете върху „Влизане в системата“ (Login) на основната страница за влизане (фигура 

10), въведете Вашето потребителско име или адрес за електронна поща, свързан с профила Ви, 
заедно с Вашата парола.  
 

ФИГУРА 10: БУТОН „ВЛИЗАНЕ В СИСТЕМАТА“ 
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1.4 Забравени данни за достъп (адрес за електронна 
поща, потребителско име или парола) 
Забравен адрес за електронна поща / забравено потребителско име: 
 Ако сте забравили адреса за електронна поща или потребителското име, свързан/о с Вашия ECAS 

профил, изпратете електронно съобщение до службата по поддръжка, като посочите някои (или 
всички) от следните данни: страна на производство, потребителско име, адрес за електронна 
поща или име на предприятието. 

 Службата по поддръжка ще намери Вашия профил на своя портал за управление на 
потребителите и ще посочи кой адрес за електронна поща или потребителско име е свързан/о с 
Вашия профил в ECAS.  

 
Забравена парола:  
 Ако забравите паролата, свързана с Вашия ECAS профил, щракнете върху текста „Забравена 

парола?“ (Lost your password?), който се намира до бутона „Влизане в системата“ (Login) 
(червената рамка на фигура 11). 

 
ФИГУРА 11: ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА? 

 

 На страницата „Нова парола“ (New Password) от Вас се очаква да въведете потребителското име и 
адреса за електронна поща от Вашия профил в ECAT, заедно с код за безопасност, както е 
показано на фигура 12.  

 След като попълните задължителните полета, щракнете върху бутона „Получаване на парола“ (Get 
a password) (червена рамка на фигура 12), при което системата ще изпрати автоматично 
електронно съобщение с новата ви парола на адреса за електронна поща, свързан с Вашия ECAT 
профил. 

ФИГУРА 12: ПОЛУЧАВАНЕ НА ПАРОЛА 
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1.5 Начална страница на ECAT_Admin 
 

ФИГУРА 13: УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ЕКОМАРКИРОВКА 

 
 От началната страница на ECAT_Admin (фигура 13) можете да извършвате множество функции: 

  
 Кандидатстване за лиценз за екомаркировка на ЕС (Apply for an Ecolabel licence) 
 Справки и администриране на текущи лицензи (Consult and Maintain ongoing licences) 
 Промяна на данните в профила (Change the account details) 
 Промяна на езика на интерфейса (Change the language of the interface) 

 
 

 В следващите глави е описано подробно как се извършват основните действия в ECAT_Admin: 
 

 Кандидатстване за нов лиценз (Apply for a new licence) 
 Справка за текущи заявления (Consult ongoing applications) 
 Изменяне на заявления (Modify applications) 
 Искане за разширяване на лиценз (Request licence extensions) 
 Искане за подновяване на лиценз (Request licence renewal) 
 Анулиране на лицензи (Cancel licences) 
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Глава 2: Кандидатстване за нов лиценз (Apply for a 
new licence) 
 Ако кандидатствате за нов лиценз за първи път, моля, свържете се с Вашия компетентен орган 

преди да започнете съответното заявяване в ECAT. 
 В началната страница на ECAT_Admin щракнете върху електронната препратка „Кандидатстване за 

лиценз за екомаркировка на ЕС“ (Apply for Ecolabel Licence), за да създадете ново празно 
заявление, което автоматично приема състояние „чернова“ (draft), означаващо, че Вашето 
заявление може да бъде променяно, докато не бъде изпратено на компетентния орган. 

 
ФИГУРА 14: КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЛИЦЕНЗ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС 

 
 

Процесът на заявяване включва 5 стъпки, показани в горната част на образеца за заявления (зелената 
лента на фигура 15): 

1. Предприятие-заявител 
2. Данни за заявлението 
3. Продукти/услуги 
4. Подпис 
5. Изпрати 

ФИГУРА 15: ОТМЯНА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО 

 
 

Важна информация 
 Когато в процеса на заявяване приключите с дадена стъпка и преминете към нова, 

губите възможността да променяте информацията, въведена в предходната стъпка. 
Въпреки това, ако напуснете системата в стъпка 3 (след като сте съхранили 
информацията за продукта/услугата), стъпка 4 или стъпка 5 (преди да е изпратено 
заявлението), Вие ще можете да редактирате всички стъпки и да приключите 
заявлението, след като влезете отново в системата. За да промените заявлението, 
изберете „Справки и администриране на заявления за екомаркировка на ЕС“ (Consult and 
Maintain Ecolabel Applications) и натиснете бутон „Редактиране“ (Edit), намиращ се до 
указанието за състоянието на заявлението. 

 Ако искате да прекъснете процеса на заявяване в който и да е момент преди да сте 
изпратили заявлението, щракнете върху „Отмяна на заявлението“ (Cancel Application) 
(червена рамка на фигура 15). 

 След като сте приключили и стъпка 5 по дадено заявление и сте го изпратили за 
одобрение на Вашия компетентен орган, то е „в процес на обработка“ и не може да бъде 
променяно повече. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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2.1 Подаване на заявление, стъпка 1: Предприятие-
заявител 
В първата стъпка от процеса на подаване на заявление от Вас се иска да потвърдите данните във 
Вашия профил (My Account), които сте въвели по-рано (вж. глава 1.2 за повече подробности).  
 Ако показаните данни са верни, щракнете върху бутон „Потвърди и продължи“ (Confirm and 

Continue) (бутонът в червената рамка на снимката на екрана по-долу).  
 Ако данните не са верни, променете данните за Вашето предприятие, като щракнете върху „Моят 

профил“ (My account) (пурпурна рамка на фигура 16). След като изпратите отново Вашето 
заявление, службата по поддръжка ще потвърди или отхвърли Вашия профил. След като профилът 
Ви бъде одобрен, можете да продължите работата по заявлението.  

 
ФИГУРА 16: ПРЕДПРИЯТИЕ-ЗАЯВИТЕЛ 
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2.2 Подаване на заявление, стъпка 2: Данни за 
заявлението 
Във втората стъпка от процеса на подаване на заявление от Вас се очаква да въведете данни за 
заявлението, като например: 
 

 език за вътрешна и външна комуникация по заявлението: 
o Административният език за вътрешна комуникация, който Вие избирате, е Вашият 

основен административен език, който е видим само за Вас в рамките на Вашия 
ECAT_Admin профил.  

o Езикът за външна комуникация (използван за описание на групата от 
продукти/услуги), който Вие избирате, променя езика на описанието на Вашия 
продукт/Вашата услуга в рамките на общодостъпната част на ECAT. Тъй като 
останалата част от общодостъпната част на ECAT се представя на английски с цел да 
бъде достъпна за възможно най-голям брой потребители, е препоръчително 
външният език за описание на групата от продукти/услуги да бъде също английски. 
Моля, обърнете внимание на избора на език, тъй като ще имате нужда от него в 
стъпка 2.3. 
 

 Възможно е да се използва един и същ език за вътрешната и за външната комуникация. 
 Избрана група продукти/услуги 
 Компетентен орган, на който ще бъде изпратено заявлението 

 
ФИГУРА 17: ДАННИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО 

 
 
 

 

 След като се уверите, че информацията е правилна, изберете съответния компетентен орган от 
падащото меню и щракнете върху бутон „Запиши и продължи“ (Save and Continue) (червена рамка 
на фигура 17). 
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2.3 Подаване на заявление, стъпка 3: 
Продукти/услуги  
В третата стъпка от процеса на подаване на заявление от Вас се очаква да посочите неограничен брой 
продукти и услуги в рамките на една и съща група продукти/услуги.  
 

 Подгответе предварително всички необходими данни за Вашите продукти/услуги и не 
допускайте компютърът да изпадне в режим на „неактивност“, тъй като така 
рискувате да загубите данните си.  

 За да добавите продукти/услуги към Вашето заявление, щракнете върху бутона „Добавяне на 
продукт“ (Add product) или „Добавяне на услуга“ (Add service) (червена рамка на фигура 18). 

 
ФИГУРА 18: ПРОДУКТИ/УСЛУГИ 

 
 

 За всеки добавен продукт е необходима следната информация: 
 
 

 обща информация (задължително): 
ФИГУРА 19: ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

 
 

 Външно описание (продуктова група) (задължително): 
ФИГУРА 20: ДОБАВЯНЕ НА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТ  

 
 Тук описвате групата от продукти на езика, избран като „език за външна комуникация 

(използван за описание на групата от продукти/услуги)“ в глава 2.2, стъпка 2 от процеса на 
заявяване. 

 Можете да добавяте описания на групи от продукти/услуги на множество езици, като 
повтаряте стъпката. 

 
 Наличност на продукта (задължително): 
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 Важно е внимателно да посочите всяка държава, в която Вашият продукт е наличен (чрез 
съответния търговец на дребно), тъй като търсенето по „държава на наличност“ е едно от 
основните действия в общодостъпната част на ECAT.  

 За тази цел изберете държава от списъка в лявата страна и щракнете върху „добавяне на 
избраното“ (add selected). Ако Вашият продукт е физически наличен в целия свят или се продава 
онлайн и може да бъде закупен в целия свят, изберете всички държави.  
 За всички услуги, например за туристическо настаняване и къмпинг, е важно да се посочи 

само държавата, в която се извършва услугата. Не следва да се посочват няколко 
държави. 

ФИГУРА 21: НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТА 

 
 Други сведения: Въведете стойността на годишните продажби на Вашето предприятие (по 

избор): 
ФИГУРА 22: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 
 Изображение на продукта: (по избор, но силно препоръчително с оглед подобряване на 

представянето на продукта в ЕСАТ). Максимален размер: 175 х 200 във формат JPEG (76 
dpi). 

ФИГУРА 23: ДОБАВЯНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 
 

 Маркетингова информация (по избор): 
ФИГУРА 24: МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

 Изложбеният екземпляр е продукт, който предприятията използват за 
демонстрационни/изложбени цели. Ако това поле е маркирано, не е възможно да се 
добавят търговци на дребно. 

 
 Управление на публичния достъп до наименованието на предприятието (по избор): 

ФИГУРА 25: УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИЯ ДОСТЪП ДО НАИМЕНОВАНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 
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 В клетката „Скриване на притежателя на лиценза“ (Hide licence holder) може да се 
постави отметка, за да се предотврати показването на наименованието на Вашето 
предприятие в ECAT, като същевременно информацията за продукта/услугата остава 
публична. 

 Ако поставите отметка в клетката „Скриване на притежателя на лиценза“ (Hide licence 
holder), следва да посочите търговец на дребно. 

 
 Информация за търговеца на дребно (по избор): 

ФИГУРА 26: ДОБАВЯНЕ НА НОВ ТЪРГОВЕЦ НА ДРЕБНО 1 

 
 Щракнете върху бутон „Добавяне на нов търговец на дребно“ (Add new retailer) (фигура 26), за да 

въведете търговци на дребно (фигура 27).  
 На тази страница могат да бъдат въведени и съхранени имената на няколко търговци на дребно 

(фигура 27).  
 

ФИГУРА 27: ДОБАВЯНЕ НА НОВ ТЪРГОВЕЦ НА ДРЕБНО 2 

 
 След попълването на „Информация за търговеца на дребно“ (Retailer information) щракнете върху 

„Запиши“ (Save), за да съхраните информацията за даден продукт или услуга. На този етап можете 
да излезете от системата и да влезете повторно в нея, без да изгубите съхранената информация.  
 

ФИГУРА 28: „ЗАПИШИ И ПРОДЪЛЖИ“ ИЛИ „ДОБАВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“ 

 
 Ако не сте излезли от системата и сте още в същата сесия, можете да щракнете направо върху 

„Редактиране/изтриване“ (синя рамка на фигура 28), за да промените данните за 
продукта/услугата. Повторете стъпките, посочени в глави 2.1—2.3. 
 За да промените заявлението в рамките на нова сесия, изберете „Справки и 

администриране на заявления за екомаркировка на ЕС“ (Consult and Maintain Ecolabel 
Applications) и натиснете бутон „Редактиране“ (Edit), намиращ се до указанието за 
състоянието на заявлението. (Подробни указания ще намерите в глава 3.) 

 Независимо дали в рамките на същата сесия или няколко сесии по-късно, след като 
завършите въвеждането за  Вашия продукт или услуга, щракнете върху бутона „Запиши 
и продължи“ (Save and Continue) (пурпурна рамка на фигура 28). 



                                 
                               

  

18 
Ecat_Admin — Наръчник за притежатели на лицензи  

 

2.4 Подпис 
В четвъртата стъпка от Вас се очаква да потвърдите самоличността на основното лице за контакти на 
предприятието (задължително).  
 
 Възможно е да се добави и второ лице за контакт. Въпреки че с второто лице може да бъде 

осъществен контакт, когато основното лице за контакт отсъства, това лице няма права за достъп 
до ECAT_Admin. 

 След като попълните информацията, натиснете „Запиши и продължи“ (Save and Continue) (червена 
рамка на фигура 29). 

 
ФИГУРА 29: ПОДПИС 
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2.5 Изпращане 
В последната стъпка имате две възможности: да съхраните заявлението като „чернова“ (draft ) или да 
„започнете процеса на кандидатстване“ (Begin Application Process).  
 
 Ако искате да съхраните заявлението като „чернова“, така че да можете да се връщате към него 

по-късно и да внасяте промени, излезте от системата, без да изпращате заявлението. 
 За да изпратите заявлението на Вашия компетентен орган за одобряване, поставете отметка 

(червена рамка на фигура 30) и щракнете върху бутон „Започване на процеса на кандидатстване“ 
(Begin Application Process) (пурпурна рамка на фигура 30). 

 
ФИГУРА 30: ИЗПРАЩАНЕ 

 
 

 След като е била приключена стъпка 5 на дадено заявление и то е било изпратено за 
одобряване на Вашия компетентен орган, заявлението се намира „в процес на 
обработка“ и не може да бъде променяно повече.  

 Имайте предвид, че ако заявлението Ви бъде отхвърлено, ще трябва да започнете 
отначало и да изпратите заявлението отново на Вашия компетентен орган.  

 Едва след като бъде одобрено от Вашия компетентен орган, заявлението става 
видимо в ECAT. 

 
 След като щракнете върху бутон „Започване на процеса на кандидатстване“ (Begin Application 

Process) системата ще ви прехвърли към страница, на която се потвърждава, че Вашето заявление 
е било регистрирано успешно. 
 

ФИГУРА 31: РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО 

 
 

 Както е посочено на тази страница, разпечатайте и подпишете заявлението и проверете при 
Вашия компетентен орган дали е необходимо да изпратите копие.  

 Електронно съобщение, потвърждаващо изпращането на заявлението, се изпраща също на адреса 
за електронна поща, посочен от Вас на страницата „Моят профил“. 
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Глава 3: Справка в заявленията 
 В началната страница на ECAT_Admin щракате върху „Справки и администриране на заявления за 

екомаркировка на ЕС“ (Consult and Maintain Ecolabel Applications) (червена рамка на фигура 32), за 
да видите състоянието на Вашите заявления. 
 

ФИГУРА 32: СПРАВКА ЗА ЗАЯВЛЕНИЯТА 

 
 
 

 След като щракнете върху бутона, се появява страница, подобна на тази на фигура 33, съдържаща 
списък на всички Ваши заявления — чернови, одобрени и отхвърлени.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ако дадено заявление е в състояние „чернова на заявление“ (Draft application) (червена рамка на 
фигура 33), то все още не е изпратено до компетентния орган за одобряване и може да бъде 
променено. (За указания относно подаването на заявления вж. глава 2.5). 

 Ако дадено заявление е „в процес на обработка“ (Application in Progress) (червена рамка на 
фигура 33), това означава, че вече сте изпратили своето заявление на Вашия компетентен орган и 
очаквате той да одобри или да отхвърли Вашия профил.  

 Ако Ваше заявление е в състояние „лицензирано заявление“ (Application Licensed) (червена рамка 
на фигура 33), това означава, че то е одобрено и продуктите, свързани с лиценза, следва да са 
видими в общодостъпната част на ECAT. 

 Ако дадено заявление е в състояние „оттеглено заявление“ (Application Cancelled) (червена рамка 
на фигура 33), това означава, че Вашето заявление е оттеглено. 

 
 

ФИГУРА 33: СЪСТОЯНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО 
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Глава 4: Изменения на лицензи 
Измененията на лицензи се използват за промяна на изпратени по-рано данни за продукт/услуга в 
заявления, които вече са получили лиценз и са обозначени като „лицензирано заявление“ в ЕСАТ.  
 В началната страница на ECAT_Admin щракате върху електронната препратка „Справки и 

администриране на заявления за екомаркировка на ЕС“ (Consult and Maintain Ecolabel Applications) 
(червена рамка на фигура 34). 

 
ФИГУРА 34: ИЗМЕНЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИ 

 
 

 За да може да бъде изменен даден лиценз, той трябва да бъде обозначен като „лицензирано 
заявление“ (червена рамка на фигура 35). 

 Щракнете върху бутон „Изменяне“ (Modify) до индикацията за състоянието на заявлението 
(пурпурна рамка на фигура 35). 

 
ФИГУРА 35: ИЗМЕНЯНЕ НА НА ЛИЦЕНЗИРАНО ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

 Щракнете върху стъпка 3 „Продукти/услуги“ (Products/Services) от стъпките за подаване на 
заявление (червена рамка на фигура 36), за да промените Вашите продукти чрез щракване върху 
иконката „молив“ в рамките на полето „Редактиране/изтриване“ (Edit/Delete) (пурпурна рамка на 
фигура 36). 
 

ФИГУРА 36: ПОДПРОЗОРЕЦ „ПРОДУКТИ/УСЛУГИ“ ЗА ИЗМЕНЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИ 
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 При редактирането на заявление следвайте същите стъпки като при създаването на заявление. За 
справка вж. глава 2.3. 
 След като сте изпратили на Вашия компетентен орган искане за изменение на лиценза, 

Вашето заявление преминава в състояние „в процес на обработка“ и поради това 
продуктите, свързани с лиценза, не са видими в общодостъпната част на ECAT, докато 
заявлението не бъде одобрено от компетентния орган. Вж. глава 2.5 за насоки относно 
подаването на заявление. 

 След изпращането на изменение на лиценз за който и да е продукт бутонът „Изменяне“ 
(Modify) изчезва от Вашия портал ECAT_Admin, с което се предотвратява внасянето на 
допълнителни изменения в лиценза. (Системата не позволява едновременното 
въвеждане на повече от едно изменение или продължение на даден лиценз). След като 
Вашият компетентен орган приеме или отхвърли Вашето заявление, бутонът 
„Изменяне“ (Modify) ще се появи отново. 
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Глава 5: Разширяване на лицензи 
Разширяването на лиценз се използва, когато трябва да се добави допълнителна информация за 
продукт към вече издадени лицензи, обозначени като „лицензирани заявления“ в ЕСАТ. Преди да 
заявите разширение на лиценз, проверете при Вашия компетентен орган дали трябва да 
кандидатствате за разширяване или за нов продукт (стъпка 1). 
 
 В началната страница на ECAT_Admin щракате върху електронната препратка „Справки и 

администриране на заявления за екомаркировка на ЕС“ (Consult and Maintain Ecolabel Applications) 
(червена рамка на фигура 37). 

 

ФИГУРА 37: РАЗШИРЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ 

 
 

 Уверете се, че Вашият лиценз е обозначен като „лицензирано заявление“ (червена рамка на 
фигура 38). 

 Щракнете върху бутон „Изменяне“ (Modify) до индикацията за състоянието на заявлението 
(пурпурна рамка на фигура 38). 

 

ФИГУРА 38: РАЗШИРЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНО ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 
 Щракнете първо върху „4 Разширения“ (Extensions) (червена рамка на фигура 39) и след това 

върху бутона „Заявяване на разширение“ (Request Extension) (пурпурна рамка на фигура 39). 
 

ФИГУРА 39: РАЗШИРЕНИЯ 

 
 

 Появява се екранът, описан в глава 2.3; следвайте насоките в посочената глава за добавянето на 
нови продукти към лиценза. 

 След като добавите описанията на допълнителните продукти, щракнете върху бутон 
„Запиши“(Save), за да се върнете към списъка с поисканите разширения. 
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 След като създадете и съхраните Вашето разширение, щракнете върху бутон „Изпрати 
разширението“ (Submit Extension) (червена рамка на фигура 40), с което разширението се изпраща 
до компетентния орган, а Вашият лиценз преминава в състояние „в процес на обработка“. 
 Разширенията стават видими в общодостъпната част на ECAT, след като 

компетентният орган одобри заявлението Ви. 
 

ФИГУРА 40: ИЗПРАЩАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕ 

 
 



                                 
                               

  

25 
Ecat_Admin — Наръчник за притежатели на лицензи  

 

Глава 6: Подновяване на лиценз 
Заявления за подновяване на лиценз могат да бъдат изпращани само когато предстои да изтече 
скоро срокътна валидност по съответните критерии за групата продукти/услуги на притежателя на 
лиценза. 
 
 Когато е уместно, притежателят на лиценза получава уведомление по електронната поща за 

предстоящото изтичане на срока за всеки съществуващ лиценз за съответната(ните) група(и) 
продукти. 

 В началната страница на ECAT_Admin щракате върху електронната препратка „Справки и 
администриране на заявления за екомаркировка на ЕС“ (Consult and Maintain Ecolabel Applications) 
(червена рамка на фигура 41). 

 
ФИГУРА 41: ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ 

 
 

 Щракнете върху бутона „Поднови“ (Renew), изобразен до лиценза, за да го подновите. 

 
 

 Щракнете върху стъпка 3 „Продукти/услуги“ (Products/Services) от стъпките за подаване на 
заявление, за да внесете промени в продуктите, ако е необходимо. Вж. глава 4 за насоки относно 
измененията на лицензи. 

 След като внесете необходимите изменения в лиценза, щракнете върху стъпка „6 Подновяване“ 
(Renewal), за да поискате подновяване на лиценза. 

 
 

 Поставете отметка в клетката, за да декларирате, че въведената информация е вярна, и натиснете 
бутон „Искане за подновяване“ (Request renewal) (вж. фигура 42). Искането за подновяване се 
изпраща на компетентния орган за оценка. 
 Лицензите, засегнати от искането за подновяване, стават видими в общодостъпната 

част на ECAT, след като компетентният орган одобри заявлението Ви. 
 

ФИГУРА 42: ИСКАНЕ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ 

 
 

 Имайте предвид, че всички изменения, разширения или оттегляния, необходими при 
лиценз, който се нуждае и от подновяване, трябва да се извършват след приключване на 
подновяването. Тъй като изменения могат да бъдат внасяни единствено в лицензи като 
цяло, но не и в отделни техни елементи, свържете се със службата по поддръжка, ако 
отделни продукти/услуги във Вашия подновен лиценз трябва да бъдат променени, 
разширени или оттеглени. 
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Глава 7: Оттегляне на лиценз 
Оттеглянето на лиценз се използва, когато трябва да се изтрие или оттегли информация от вече 
издадени лицензи, обозначени като „лицензирани заявления“.  
 
 В началната страница на ECAT_Admin щракате върху електронната препратка „Справки и 

администриране на заявления за екомаркировка на ЕС“ (Consult and Maintain Ecolabel Applications) 
(червена рамка на фигура 43). 

 
ФИГУРА 43: ОТТЕГЛЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИ 

 
 

 Само заявления, обозначени като „лицензирани заявления“, могат да бъдат оттеглени. Щракнете 
върху „Оттегляне“ (Withdraw) (пурпурна рамка на фигура 44), за да оттеглите желания лиценз. 

 
ФИГУРА 44: ОТТЕГЛЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНО ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

 За да приключите оттеглянето на своя лиценз, към тази страница задължително трябва да 
приложите обосновка. Обосновката трябва да бъде в PDF формат и следва да бъде създадена от 
заявителя. 

 След като приложите обосновката, щракнете върху бутон „Потвърди“ (Confirm) (червена рамка на 
фигура 45). 

 
ФИГУРА 45: ПРИЛОЖЕТЕ ОБОСНОВКА 

 
 

 След като компетентният орган приеме искането за оттегляне, групата продукти, свързани с 
лиценза, ще престане да бъде видима в общодостъпната част на ECAT. 
 Проверете дали Вашият компетентен орган изисква да му бъдат изпратени 

допълнително по пощата документи с обосновка за оттеглянето. 


