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Уважаеми клиенти, 

От 12.10.2018 г. влиза в сила нов европейски стандарт за етикетиране на горивата, 
който определя как да се означава съдържанието на биокомпонент в горивото на 
резервоарите на автомобилите, на бензиноколонките и др.  

Във връзка с гореспоменатия стандарт БДС EN-16942, съгласно който в съответствие с 
Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативните горива, 
всички оператори с горива са длъжни да етикетират горивата по описания по-долу 
начин.  

За крайните разпространители и оператори на вътрешни обекти, символите се 
поставят на две места: горивни помпи - дозатори (корпус на колонка) и на техните 
накрайници на местата за зареждане (пистолети). 

1. Общи изисквания 

Бял или сребрист външен фон с текст от черни букви. Шрифт "Болд Ариел", не по-малък 
от 14 pt. Комбинация от латински букви и цифри, поставени в средата на определената 
за горивото форма.  

 
1.1. Изиквания за етикети за колонките 

На етикетите за колонките, кръглата, квадратната и ромбовидната форма са с размери 
диаметър мин. 30 мм., с външна линия с дебелина 3,2 pt.    

Отделени чрез разделителни линии, най-отгоре се посочва националния или 
европейски стандарт, под него се поставя наименованието на продукта на 
националния език, а под него се псотавя съответната за горивото форма и 
идентификатора. 
 

• Бензин: БДС EN 228, Безоловен А95H, кръг с текст Е10 
• Дизел: БДС EN 590, Дизел, квадрат с текст B7 
• Пропан-бутан: БДС EN 589, Пропан-бутан, ромб с текст LPG  

 
1.2. Изисквания за етикети за пистолетите 

На етикетите за пистолетите, формите, кръг, квадрат и ромб са с размери диаметър 
мин. 13 мм., с външна линия с дебелина 1,4 pt. 
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• Бензин: Кръг с текст Е10 
• Дизел: Квадрат с текст B7 

• Пропан-бутан: Ромб с текст LPG  

2. Образци за етикетиране – готови за прилагане етикети. 

2.1. Етикети за колонките 

 

БДС EN 228 

Безоловен А95H 

 

 

 

 

 

БДС EN 590 

Дизел 

 

 

 

 

 

БДС EN 589 

Пропан-бутан 

 

 

 

 

2.2. Етикети за пистолетите 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

При нужда от допълнително информация, оставаме на Ваше разположение! 

С уважение, 

Екипът на Дизелор 
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