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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение
на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети
съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21
октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към
продуктите, свързани с енергопотреблението

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата

администрация,

внасям

за

разглеждане

проект

на

Постановление

на

Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки,
свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за
определяне

на

изискванията

за

екодизайн

към

продуктите,

свързани

с

енергопотреблението.
Съдът на Европейския Съюз, със свое решение по дело С-488/15 постанови, че
България не е спазила нормите за ФПЧ10 на територията на цялата страна. В това
отношение, от България се изисква предприемането на спешни и ефективни мерки с
оглед

преустановяване

на

превишенията

на

нормите

за

качество

на

въздуха.

Сериозността на проблема е, че превишенията на нормите за ФПЧ10 са в населени места
на територията на цялата страна, те са за продължителен период от време и въпреки
тенденцията за намаление, продължават да се регистрират и към настоящия момент.
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Анализът на текущото състояние, извършен от МОСВ, както и общинските програми
за

качество

на

въздуха,

посочват

като

основен

източник

на

замърсяването

на

атмосферния въздух битовото отопление. Значителният принос на битовото отопление
идва от масовото използване на местни твърди горива с ниско качество, както и на стари
и с високи нива на емисии горивни устройства – съгласно националното преброяване от
2011 г., по този начин се отопляват около 57% от населението. Изгарянето на твърди
горива е основен източник на емисии на ФПЧ10 през зимния период – емисиите от него са
причина за значителна разлика в нивата на този замърсител през летния и зимния
период, което се потвърждава от данните от пунктовете за мониторинг.
Във връзка с горните констатации, една от предложените мерки в приетата с
Решение № 334 от 7 юни 2019 г. на Министерския съвет „Национална програма за
подобряване на качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г.“, е свързана с поранното задължително прилагане на територията на Република България на изискванията
на Регламент (ЕС) 2015/1185 на Комисията от 24 април 2015 година за изпълнение на
Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
изискванията за екопроектиране на локални отоплителни топлоизточници на твърдо
гориво за уреди с мощност по-малка от 50 kW (с такава мощност са на практика всички
домашни отоплителни уреди). Предложението е изискванията на Регламента да влязат в
сила на територията на България от 1 януари 2020 г. вместо, както е предвидено в
Регламента от 1 януари 2022 г. По този начин ще се стимулира по-ранното започване на
процеса на подмяна на битовите отоплителни уреди с такива, които отговарят на
изискванията на Регламента, респективно с по-ниски нива на емисии на вредни вещества.
Тази мярка е посочена като необходима и от екипа на Световна банка, който е участвал
при изготвянето на проекта на програмата. Мярката е обвързана с друга предложена
мярка – за задължително поетапно извеждане от употреба от гражданите на печки и
котли, работещи с твърдо гориво, не отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС)
2015/1185. Целта е във възможно най-кратки срокове да бъде осигурена подмяната на
неефективните отоплителни уреди с такива, които отговарят на изискванията на
Регламента. Прилагането на мярката е необходимо и във връзка с възможността тя да се
комбинира с допълнителни мерки (например със създаването на т.нар. „Зони с ниски
емисии“), като по този начин ще се осигури по-голяма ефективност по отношение на
намаляването на емисиите.
В тази връзка се налага Наредбата да бъде изменена и допълнена, за да може да
се осигури изпълнението на приетото с РМС № 334/2019 г. по-ранно въвеждане на
изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1185 на територията на Република България.
Изискванията на регламента ще бъдат въведени с изключение на задължението за
поставяне на СЕ маркировка, тъй като за поставянето й е необходимо да има влязло в
сила европейско законодателство. Задължението за поставяне на СЕ маркировка ще
възникне от 1 януари 2022 г., когато регламентът ще влезе в сила за цялата територия на
ЕС.
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С приемането на проекта на Постановление за изменение и допълнение на
Наредбата ще се осигури изпълнение на заложената в Националната програма за
подобряване на качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г. мярка за по-ранното
въвеждане на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1185 на територията на Република
България, с което ще се даде възможност да се ускори процеса на замяна на старите
печки на твърдо гориво с нови по-екологосъобразни.
Съгласно чл. 35, ал. 1, т. 8 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация е приложена изготвената и съгласувана по реда на чл. 30б от
същия правилник частична предварителна оценка на въздействието.
Настоящият проект на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет и в тази
връзка към него е приложена финансова обосновка приложение № 2.2. към чл. 35, ал. 1,
т.

4,

буква

„б"

от

Устройствения

правилник

на

Министерски

съвет

и

неговата

администрация.
В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и
на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
проектът на постановление, заедно с частичната предварителна оценка на въздействие и
настоящият доклад, бяха публикувани на електронната страницата на Министерството на
икономиката и на Портала за обществени консултации.
Настоящият доклад и проектът на постановление са съгласувани по реда на чл. 32,
ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и
е изготвена справка за отразяването на получените становища.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският
съвет да приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането
на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на
изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението.

Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Частична предварителна оценка на въздействието;
3. Становище от дирекция "Модернизация на администрацията" от съгласуването
на извършената частична предварителна оценка на въздействието;
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4. Финансова обосновка;
5. Съобщение за средствата за масово осведомяване;
6. Справка за отразените становища по чл. 32 от УПМСНА;
7. Справка за отразените становища от обществените обсъждания;
8. Съгласувателни писма.

С уважение,

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
Министър на икономиката

Съгласували:

................
подпис
.................
подпис

Изготвил:

.................
подпис

................

Лилия Иванова, заместник-министър

дата
............... Силвана Любенова, директор на дирекция „ТХПП“
дата
............... Бончо Бончев, началник на отдел в дирекция „ТХПП“
дата
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