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Abstract: Ecodesign is related to the development of environmentally friendly products in their design process are met important 
requirements such as quality, durability, ergonomics, aesthetics, environmental and product safety. Ecodesign is determined by the 
requirements and directives of the European Union. For future realization and implementation of eco-design and in particular the Ekomebel 
practice role and importance factors could have played like the innovative thinking of the population among informativnostta society 
poznavene best practices in application in the furniture industry and not least the achievement of environmental effect of their use. The 
purpose of this paper is to examine and analyze the role and importance of eco-design as a decisive factor for the production of 
environmentally friendly furniture in the furniture industry to reduce the harmful impact to the environment. 
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1. Увод 

Екодизайнът налага нови изисквания към проектирането на 
продукти с по-ниско потребление на енергия и по-добри 
екологични показатели през целия им жизнен цикъл. С новата 
директива се разширява обхватът на тези продуктови групи и 
се установяват изисквания за екодизайн при всички изделия[1]. 
      Екодизайнът и производството на екомебели е обусловено 
от навлизането на “зелените технологии” и е  нова тенденция в 
световен мащаб като навлизат все повече на пазара в отговор 
на глобалната екологична криза. В условията на изчерпващи се 
природни ресурси, нарушени екосистеми и намаляващо 
екоразнообразие е необходимо все по – мащабно анализиране и 
търсене да се търсят съвременни начини за ограничаване на 
вредното въздействие върху околната среда на продуктите. 
Смята се, че един от най-адекватни и ефективни подходи в тази 
насока е именно изпозване на екомебели, които да заместят 
конвенционалните. Екодизайнът, или още както го наричат 
“зелен дизайн”,  “дизайн за околната среда”, по своята същност 
представлява проектирането на продукти, отговарятщи на 
принципите за устойчивото развитие – постигане на баланс 
между икономически, социални цели и околна среда[3]. Във 
тази връзка екомебелите са един такъв продукт. Основната цел 
при внедряването на екомебелите е да се намали използването 
на невъзобновяеми ресурси както и да се свеждае до минимум  
вредното въздействие върху околната среда[4].  
 
     2. Предпоставки за навлизане на екомебелите 
      Навлизането на екомебелите в практиката ще спомогне за 
засилване на присъствието международните пазари, където все 
повече се говори  и осъзнава нуждата от за екологично 
равновесие. В последните години се правят редица проучвания 
и се изготвят екологосъобразни проекти в мебелната 
промишленост, което доказват необходимостта от екодизайна 
като решаващ фактор за изграждане на „зелената политика” в 
страната.  От проучения и анализирания доклад за развитие на 
отрасъла до 2020 Британската изследователска асоциация за 
мебелната индустрия (FIRA) съвместно с водещи 
представители на сектора се посочва, че пестенето на енергия, 
ефективното използване на материали и рециклирането ще 
бъдат от особена важност за функционирането на бизнеса в 
бъдеще. В споменатия доклад се казва още, че разходите, 
свързани с унищожаването на отпадъците от мебели и дървени 
изделия са значителни и възлизат на около 3,6% от оборота на 
мебелната промишленост във Вели-кобритания или се равняват 
на 250 милиона паунда годишно. Счита се, че една голяма част 
тези разходи могат да бъдат избегнати като едно от възможните 
действия в тази насока е именно иновативният дизайнерски 
подход [2].  

Все повече екомебелите се налагат като тенденция в областта 
на интериорното и  дизайнерско проектиране.  
     Ето защо е необходимо да се изяснят:  
     - основните принципи на екодизайна като важен фактор за 
производството на екомебели; 
     - ролята и значението им в мебелното производство;  
     - предимствата на екомебелите; 
     - мерки, които могат да се предприемат за насърчаване на 
производството им;  
 
     3. Основни проблеми при организиране 
производството на екомебели [6]:  
     3.1. Осигуряване на подходяща екологосъобразна 
дървесна суровина.     

В нашата страна има огромен потенциал (средно годишно 
добивът на трупи от иглолистни и широколистни дървестни 
видове е над 3 милиона м³). Големи са запасите от дървесина, 
годна за производството на био мебели от видовете бук, дъб, 
ясен, бор, смърч и ела. Условията на месторастене са 
планинска еколого чиста среда. 

3.2. Осигуряването на екологосъобразни дървестни 
производства.     

Засега при масовото производство на мебели основно се 
употребяват токсични дървесни продукти – ПДЧ (Плочи от 
дървесни частици), ПДВ (Плочи от дървесни влакна), МДФ 
(средно плътни плочи от дървесни влакна), слоеста дървесина и 
др. Изброените материали са слепени със синтетични токсични 
лепила. Следователно за производство на биомебели тези 
лепила трябва да се подменят с нетоксични. 

3.3. Осигуряването на нетоксични лакове за 
повърхностна обработка на мебелите. 

Необходимо е да се редуцира до санитарно допустимо ниво 
отделянето на вредни емисии от лаковете или повърхностното 
обработване да се извършва с безвредни лакове. 

3.4. Екомебелите трябва да бъдат ергономични и 
функционални. 
     Това се получава, когато дадената мебел е проектирана 
специално за даден човек 
     4. Основни принципи на екодизайна като 
ключов фактор за проектиране на екомебели 
     4.1. Проектиране на целия жизнен цикъл на продукта, а 
не на самата мебел. Тук се взема под внимание периодът от 
идеята и проектирането през производството и потреблението 
до излизането на самата мебел от употреба.  
     4.2. Рационален подбор на използваните материали, 
минимизиране на количеството им и намаляване на 
разнообразието им в продукта. 
     Материалите са основен фактор определящ влиянието върху 
околната среда на много от продуктите (мебелите). 
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Рационалния подбор на материали е от особено важно 
значение при производството на екомебели. Основни действия 
в тази насока могат да се предприемат относно: 

- свеждане до минимум на елементите, които не играят 
важна функция, не подобряват качеството на мебелите или 
нямат естетическа стойност; 

- оптимизиране на дебелините на стените и плътността на 
материалите; 

- повторно използване на части и компоненти, когато е 
възможно; 

- избягване използванто на бои, лакове и други защитни 
слоеве, когато е възможно. 
     Необходимите материали за изработката на екомебели би 
следвало да се намалят до голяма степен, като се запазят 
функциите им. Чрез свеждане на материалите до минимум 
значително ще се намалят разходите за извличане, обработване, 
транспортиране и отпадъци. 
     При  проектиране  на екологосъобразна  мебел  е от  особено 
важно   значение   да   се   избягва   голямо   разнообразие от 
материали. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Използване на еднородни материали допринася от една страна 
за намаляване  на оделните процеси и транспортни операции в 
производството и от друга лесното им рециклиране след края 
на употребата им.  
     Действия в тази насока са: 

- ако се използва дървен материал да не се комбинират 
различни видове; 

- готовият продукт да бъде лесен за разглобяване на 
еднородни части; 

- минимизиране на необходимите заварки и съединения. 
И на последно място изборът на материали които не са 

вредни за околната среда материали също е от голямо 
значение. 
  

Ето и някои правила които могат да са в полза при избора 
им:  

- произлизащи от възобновяеми ресурси; 
- лесно и ефективно рециклируеми; 
- не съдържащи вредни вещества; 
- получени посредством по-малко вредни за околната среда; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
технологии; 
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Фиг. 1  Етапи при производството на екомебели  
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принципи на екодизайна  
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4.3. Енергията, като важен фактор за производството на 
екомебели. В повечето случаи именно използваната енергия е 
най-голямата вреда, която нанася върху околната среда един 
продукт. Именно поради тази причина е необходимо да се 
обмисли вариант за оптимизиране на енергията, която ще се 
ползва по време на производството и дистрибуцията на 
екомебели. Действия в тази насока могат да бъдат: 

- съкръщаване на фазите на производство; 
- използване на производствени процеси, които са свързани 

с ефективно използване на енергия; 
- оптимизиране на дистрибуцията на продукта; 
4.4. Проектиране на продукти с по дълъг срок на 

ползване 
Колкото по-дълготрайни продукти се използват, толкова 

по-малко вредно въздействие за околната среда ще има. 
Действия, в тази насока са: 

- да се направи възможно и да се насърчава повторното 
използване 

- да се индентифицират и съответно отстранят до възможно  
най – голяма степен слабите страни на продукта 

- избор на адекватни материали и суровини, които са 
устойчиви на продължителна употреба на продукта 

- проектиране на базата на модулния принцип, който 
позволява промяна на продукта според променящите се 
изисквания на клиента 

- улеснена поправка и поддръжка 
4.5. Многофункционалност на продукта 
Интегрирането на повече функции в един продукт 

позволява ползването му като няколко продукта и съответно 
намалява необходимостта от други. 

4.6. Оптимизиране на отпадъците от продукта след 
излизането му от употреба 

За да се намали вредно въздействие върху околната среда 
от продукта е желателно след излизането му от употреба, той 
да може да се използва отново и/или да се рециклира ако не 
напълно, то поне до голяма степен. Това може да се постигне 
като се вземе под внимание следното: 

- да се използват рециклируеми материали 
- да се използват по-малко материали или такива, които да 

могат да се рециклират заедно едновременно 
- минимално използване на бои, лакове, байцове и др. 
- осигуряване на лесно и пълно разглобяване на продукта 
4.7. Непрестанно търсене на по-добри решения, 

взаимстване и обмен на идеи 
 
4. Предимства на екомебелите (фиг. 2) 
4.1. Не замърсяват околната среда. Произвеждат се от 

естествени материали – дърво, стъкло, метал, кристали, 
естествени масла. 

4.2. Характеризират се с високото си качество и здравина. 
4.3. Обзавеждането с екологосъобразни мебели осигурява  

здравословен начин на живот, като това ги отличава от 
мебелите, произведени от  ПДЧ и МДФ, които са слепени със 
синтетични    лепила,  съдържащи    свободен  формалдехид   и  

 

 

фенол. Избягват се вредните емисии, отделящи се при 
стареенето на химическите лакове.  

4.4. Екомебелите са функционални и ергономични. 
4.5. Удобни и лесни за ползване. Животът им е практически 

вечен.  
4.6.Екомебелите се подържат лесно. Поправят ако бъдат 

надраскани или наранени.  
4.7. За производството на екомебелите се използват 

екологични технологии на високо световно ниво. 
 

     6. Перспективи за прилагането на екомебели в 
мебелното производство  

Някои предприятия и фирми вече предлагат екомебели,  
предназначени  предимно за деца, за хора физически 
увреждания, поради това най-често се произвеждат по поръчка. 
Ето защо в напредналите страни са създадени и успешно 
работят  специализирани  центрове  и  дизайнерски  бюра за 
проектиране на екологосъобразни и ергосъобразни мебели. У 
нас едва сега се правят първите стъпки по организирането на 
съответните центрове.  

Производството на екомебели е перспективно поради 
следното :  

 използват се по малко материали;  
 използват се енергоефективни технологии; 
 характеризират с многофункционалност; 

С навлизането на европейските изисквания за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд в мебелните 
предприятия също се налагат промяни в досега прилаганите 
технологии. В най-голяма степен това се отнасят за 
повърхносната обработка – по отношение на методите на 
нанасяне на лакови покрития, както и използваните материали, 
съдържащи опасни химически вещества. Новите нормативни 
уредби засягат и тре тирането на отпадъците и особено на тези, 
които попадат в категорията “опасни”. Това  предполага добри 
перспективи за развитието и производството на екомебелите у 
нас. 

 
7. Мерки,  които могат да се предприемат за 

бъдещо производство на екомебели 
 Информативност на обществото. 

     Информацията по отношение на екомебелите е твърде 
оскъдна; 

 Подобряване на системата за разделно 
събиране на отпадъци.  

Рециклирането на отпадъци като цяло не е добре развито, 
особено по отношение на старите мебели и материали от дърво, 
където за момента напълно отсъства. За това и за момента в 
българската мебелна промишленост няма практика да се 
използват рециклирани материали, както и да се мисли за 
рециклирането на материалите, които се използват. 

 Насърчаване на специалистите в тази област; 
 
 

 
Фиг. 2  Предимства на екомебелите 
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Фиг.3  Мерки, за внедряване на  екомебели 
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На базата на казаното по горе може да се направи извода че 
приложението на екомебелите и екодизайна като цяло в 
мебелната промишленост е бъдещ переспективен поход за 
намаляване на вредното въздействие върху околната среда. 

Основни предимства за предприятията и за фирмите, които 
все повече разработват и произвеждат екомебели са следните: 

1. Намаляване на производствените разходи; 
2. Стимулиране на иновативното мислене; 
3. Подобрен имидж на продукта и търговската марка; 
4. Отговаряне на законовите изисквания по отношение на 

околната среда; 
5. Подобрено качество на продукта чрез повишаване на 

срока за ползване на продукта, неговата функционалност и 
улесненото му поправяне и рециклиране; 

  6. Придаване на допълнителна стойност на продукта 
благодарение на намаленото му вредно въздействие върху 
околната среда по време на целия му жизнен цикъл и 
същевременно подобрено качество; 

  7. По-добро познаване на продукта и процесите свързани с 
жизнения му цикъл; 

7. Заключение 

Проектирането на екомебели  се базира на разнообразни 
иновативни идеи, като е неоходимо следването на една и съща 
концепция – намаляване на вредното въздействие върху 
околната среда по време на целия им жизнен цикъл. 

1. Екологосъобразните мебели са иновативни, като се  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
      
 

изработват от материали които не са вредни за околната среда. 
      2. Внедряването на екомебелите в мебелната промишленост 
е все успешно начинание за бизнеса и води до видими 
предимства за компаниите, които го прилагат, както и има 
принос към общонационални и световни политики за 
устойчиво развитие. 
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