
Проверка на домашни хладилни уреди  по отношение изискванията за 

екопроектиране определени в Регламент № 643/2009 и Наредбата за 

излязло от употреба електронно и електрическо оборудване 

(НИУЕЕО) 

 
През месец февруари приключи проверката на хладилни уреди. Целта на 

проверката беше съответствието им с изискванията за екопроектиране, определени в 

Регламент № 643/2009  и съответствие с изискванията на НИУЕЕО. 

 

Проверени бяха 213 броя хладилни уреди от 37 марки. Хладилните уреди са с 

произход – 60% от държави извън Европейската общност. 

 

                 
 

1. Резултати от проверката по отношение на изискванията за екопроектиране, 

определени в Регламент 643/2009.  

 

При проверката беше установено, че 15 % (30 бр.) от хладилните уреди не 

отговарят на изискванията за информацията предоставяна от производителя. От тях 

един хладилник без инструкция за употреба на български. 

 В сравнение с проверката през 2011 г. (21% несъответстващи) се наблюдава 

намаляване на несъответстващите хладилни уреди във връзка с тези изисквания. 

 

Действия предприети по отношение на несъответстващите продукти 

За несъответстващите продукти се предприеха действия за установяване на 

отговорния икономически оператор и датата на пускане на пазара. Икономическите 

оператори бяха информирани за изискванията на Приложение II , т. 1, буква б) на 

Регламент 643/2009, с цел да предприемат коригиращи действия към инструкцията за 

употреба. 

 За несъответстващите хладилни уреди икономическите оператори предприеха 

коригиращи действия. 

 

По отношение на специфичните изисквания за индекса на енергийна 

ефективност беше установено, че всички проверени хладилни уреди са с клас на 

енергийна ефективност А и нагоре, т. е. отговарят на специфичните изисквания на 

регламента. 
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В сравнение с  проверката на хладилни уреди, извършена през 2011 г. се 

установи следното:  

 

Проверка на хладилници 2011 г.  Проверка на хладилници 2014 г. 

    
 

За четири години пазарния дял на хладилни уреди с клас на енергийна 

ефективност А+ се е удвоил (от 40 % на 85 %). Пазарният дял на хладилните уреди клас 

А е намалял 13 пъти в сравнение с 2011 г. За същия период на българския пазар вече не 

се намират хладилни уреди с клас на енергийна ефективност В, а със сравнително 

голям дял (11 %) са хладилниците от клас А+++. Тези данни показват, че 

икономическите оператори са добре информирани с изискванията за екопроектиране и 

спазват изискванията на регламента.  

 

Изводи за проверката по екопроектиране: 

 

Консумацията на електроенергия във фазата на употреба и продуктовите 

характеристики, проектирани с цел осигуряване на по-екологосъобразно използване на 

хладилните уреди са най-важните екологични аспекти. 

При проверката в търговските обекти беше установено, че хладилните уреди 

отговарят на изискванията коефициента на енергийна ефективност. 

Всички проверени хладилни уреди са с нанесена маркировка СЕ. 

Малък брой хладилни уреди (15 %) не отговарят изисквания на регламента, 

отнасящи се за информацията предоставяна от производителя в книжката с 

инструкции. При проверката тези несъответствия бяха отстранени.  

Изцяло, съответстващи на изискванията на общите и специфичните изисквания 

на Регламент 643/2009 са 85 % от проверените хладилни уреди. 

 

2. Резултати от проверката по отношение на изискванията на НИУЕЕО 

 

При проверката се установи, че 2 бр. от хладилните уреди са маркирани с 

обозначението по Приложение № 5 към чл. 6 от НИУЕЕО (символа зачертан 

контейнер), което не отговаря на графичното изображение, посочено в цитираното 

приложение.  

За 12 % (27 бр.) хладилни уреди се установи, че върху тях или върху 

инструкциите за употреба и гаранционните им карти или върху опаковките им няма 

идентификация на лицата, които ги пускат на пазара като електронно и електрическо 

оборудване.  За определена част – 35 % (75 бр.) от проверените продукти се установи, 

че лицата които ги пускат на пазара са се идентифицирали с наименованието си и в 

много от случаите и с адрес, но не са посочили единен идентификационен код (ЕИК). 
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От проверените 213 броя 99,5 % (212 броя) продукти се придружават с 

инструкция за употреба на български език, съдържаща задължителната информация за 

разделното събиране, рециклиране на електронно и електрическо оборудване, ролята на 

потребителите за опазване на околната среда и значението на обозначението зачертан 

контейнер. 

В хода на проверката за несъответстващите продукти се предприеха действия по 

установяване на отговорните икономически оператори - лицата, които пускат на пазара 

електронно и електрическо оборудване. Икономическите оператори са уведомени за 

установеното от проверката и за задълженията им, произтичащи от НИУЕЕО. До 

приключване на проверките икономическите оператори предприеха коригиращи 

действия по отстраняване на несъответствията.  

 

Изводи за проверката по отношение изискванията на НИУЕЕО: 

 

Преобладаващ е броят на съответстващите домашни хладилни уреди. 

Установените несъответствия са неформални и в резултат на проверката бяха 

отстранени. 

 

 


