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1. Дефиниране на проблема:
Съдът на Европейския Съюз, със свое решение по дело С-488/15 постанови, че
България не е спазила нормите за фините прахови частици (ФПЧ10) на територията на
цялата страна. По-специално, това се отнася до двадесет и осем общини, в които се
наблюдава неспазване на изискванията на Директива 2008/50/ЕО за качеството на
атмосферния въздух (директивата CAFE) по отношение на ФПЧ10. 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.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Извършените наблюдения и анализи от компетентните органи на МОСВ показват че
основният източник на емисии на първични ФПЧ10 във всички общини е битовото
отопление с използване на ниско ефективни печки и котли на твърдо гориво, за които
е изчислено, че представляват най-малко 85% от емисиите на ФПЧ10. Към настоящия
момент няма действащ нормативен акт , който да установява технически изисквания и
параметри за пускане на пазара към печките за битово отопление, използващи твърди
горива по отношение на емисиите им на въглероден диоксид, азотни оксиди,
органични газообразни съединения, фини прахови частици и енергийната им
ефективност. Изискванията на приетия от Европейската комисия Регламент (ЕС)
2015/1185 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 ще влязат в сила от 1 януари 2022 г.
Естественият процес на износване за подмяна на използваните в момента печки на

твърдо гориво, с модерни уреди, съответстващи на нормите на новото европейско
законодателство в тази област, ще отнеме 20 или повече години поради дългият им
срок на експлоатация. Този процес ще се осъществи на национално равнище, след като
Регламент (ЕС) 2015/1185 влезе окончателно в сила от 1 януари 2022 г. Да се разчита
единствено на тази мярка обаче би било неподходяща реакция на неотложната
необходимост от справяне с неспазването на нормите за качество на въздуха. В тази
връзка, една от предложените мерки в приетата с РМС № 334/2019 г. „Национална
програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г.“ е
свързана с по-ранното задължително прилагане на територията на 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 на практика са 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. Целта е по този
начин да 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 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 (в общините, които не отговарят на изискванията на CAFE),
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.
Регламент (ЕС) 2015/1185 въвежда ограничение за пускане на пазара на печки на
твърдо гориво по отношение на емисиите на прахови частици, въглероден оксид,
органични газообразни съединения, азотни оксиди и енергийната ефективност, както
следва:

печки на твърдо гориво с открита
горивна камера
печки на твърдо гориво със закрита
горивна камера, използващи
гориво, различно от пелети
печки на твърдо гориво със закрита
горивна камера, използващи като
гориво пелети

сезонната
енергийна
ефективност
при
отопление
≤30 %

емисии на
прахови
частици

емисии на
органични
газообразни
съединения

емисии на
въглероден
оксид

≤50 mg/m3

≤120 mgС/m3

≤2 000 mg/m3

≤60 %

≤40 mg/m3

≤120 mgС/m3

≤2 000 mg/m3

≤79 %

≤20 mg/m3

≤120 mgС/m3

≤2 000 mg/m3

печки на твърдо гориво с открита горивна
камера, печки със закрита горивна камера и
готварски печки, използващи биомаса
печки на твърдо гориво с открита горивна
камера, печки със закрита горивна камера и
готварски печки, използващи изкопаемо твърдо
гориво

емисии на
азотни оксиди
≤200 mg/m3
≤300 mg/m3

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
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. Високата относителна тежест на битовото
отопление към общото замърсяване на атмосферния въздух 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 2011г.,
по този начин се отопляват около 57% от населението. Националната инвентаризация
на емисиите (НИЕ) от 2016 г. определя битовото отопление като основен източник на
емисии на ФПЧ10 на национално равнище. Според НИЕ битовото отопление е
отговорно за 51% от общите национални емисии на ФПЧ10 в България.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. Също
така, на национално ниво броят на дните с превишаване на средноденонощната норма
за ФПЧ10 през зимата е средно около седем пъти по-голям от броя на дните с
превишаване на средноденонощната норма на ФПЧ10 през пролетта и лятото.
Оценките на екипа, изготвил Националната програма за подобряване на качеството на
атмосферния въздух 2018-2024 г. показват, че постигането на пълно съответствие с
нормите според директивата CAFE за ФПЧ10, включително максималните като брой
превишения на средноденонощната норма, би могло да намали годишната смъртност
на възрастното население (на възраст над 30 години) с около 4%.
Не са извършвани последващи оценки 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, свързани с по-ранното прилагане на изискванията на
Регламент (ЕС) 2015/1185 на територията на Република България.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
2. Цели:
Основната цел на проекта 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 е да се
осигури правна възможност за по-ранното прилагане 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 на територията на Република България. Това ще даде
възможност за ускорена подмяна на старите печки на твърдо гориво с нови, поефективни, което трябва да доведе до подобряване на качеството на атмосферния
въздух в България. Целта е да се постигне съответствие с изискванията на Директива
2008/50/ЕО за качеството на атмосферния въздух, която определя:
(i)
(ii)

средна годишна пределно допустима стойност на ФПЧ10 от 40 mg/m3 и
(ii) максимум 35 дни с превишение на средноденонощната норма от 50
mg/m3 за година.

Замяната на отоплителни уреди на твърдо гориво е основна мярка за постигане на
съответствие със стандартите за качеството на атмосферния въздух и нейното
реализиране ще се подпомогне от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,
която предвижда безвъзмездна финансова помощ чрез директно предоставяне, в общ
размер до 111 442 101,58 лв. с ДДС.
По този начин ще бъде ще бъде избегнато и налагане на санкции от страна на Съда на
Европейския Съюз за не спазване от страна на България на нормите за ФПЧ10 на
територията на цялата страна.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Заинтересовани страни от предлагания проект на Постановление са:
1. Държавата.
2. Икономическите оператори - производители, вносители и дистрибутори на локални
отоплителни топлоизточници на твърдо гориво за уреди с мощност по-малка от 50
kW;
3. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) като надзорен
орган за пусканите на пазара печки на твърдо гориво;
4. Гражданите на Република България.
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариант за действие 1 „Без действие“:
При този вариант, поради липса на действащо законодателство за пускане на пазара на
печки на твърдо гориво по отношение на енергийната ефективност и на емисиите от
вредни газове и ФПЧ10 , ще бъде забавена подмяната на старите битови печки на
твърдо гориво с по-ефективни, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС)

2015/1185. Това ще забави изпълнението на процеса на прилагането на мерки за
повишаване на качеството на атмосферния въздух в България, което ще доведе до
налагането на санкции за България за не спазване на нормите за ФПЧ10.
Вариант за действие 2 „Приемане на ПМС“:
При този вариант на действие от Министерски съвет ще се приеме Постановление за
изменение и допълнение на действащата Наредба 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. Промените ще засегнат преходните и заключителните
разпоредби на наредбата, като с тях ще се осигури прилагането на Регламент (ЕС)
2015/1185 на територията на Република България от 1 януари 2020 г. По този начин:
- ще се създаде правна възможност за пускането на пазара на битови печки на твърдо
гориво, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1185.
- ще се създаде предпоставка за ускорена подмяна на старите битови печки на твърдо
гориво с нови по-ефективни, което ще доведе до подобряване качеството на
атмосферния въздух.
- ще се създаде възможност за избягване на вероятността от налагане на санкции за
България за нарушение на европейските изисквания за качеството на атмосферния
въздух.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5. Негативни въздействия:
Вариант за действие 1 „Без действие“:
За Държавата:
Икономически негативни въздействия:
Непредприемане на ефективни мерки от страна на Република България с цел
постигане на определените параметри и характеристики, необходими за подобряване
на качеството на атмосферния въздух, би довело до налагането на сериозни финансови
санкции от страна на ЕС за страната ни.
Социални негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Екологични негативни въздействия: Няма да бъдат осигурени условия за подобряване
на качеството на атмосферния въздух в България.
За икономическите оператори:
Икономически негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Социални негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Екологични негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.
За ДАМТН:
Икономически негативни въздействия: Поради липса на действащо законодателство
ДАМТН няма да има възможност да упражнява контрол при пускането на пазара на
печки на твърдо гориво, които не отговарят на изискванията на Регламент (ЕС)
2015/1185.

Социални негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Екологични негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.
За гражданите на Република България:
Икономически негативни въздействия:
- Не са идентифицирани такива.
Социални негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Екологични негативни въздействия: Няма да е налице предпоставка за подобряване на
качеството на атмосферния въздух с всички произтичащи от това неблагоприятни
последици за човешкото здраве и околната среда.
Вариант за действие 2 „Приемане на ПМС“:
За Държавата: Не са идентифицирани икономически, социални и екологични
негативни въздействия.
За икономическите оператори:
Икономически негативни въздействия: Производителите и дистрибуторите ще трябва
2 години по-рано в сравнение с икономическите оператори от другите държави членки
на ЕС да направят задължително инвестициите, необходими за производството и
пускането на пазара на нови битови печки на твърдо гориво, отговарящи на
изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1185.
Социални негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Екологични негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.
За ДАМТН:
Икономически негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Социални негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Екологични негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.
За гражданите на Република България:
Икономически негативни въздействия: Повишени еднократни разходи за придобиване
и текущи разходи за експлоатацията на локални топлоизточници на твърдо гориво,
отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1185, във връзка с предвидената в
Националната програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух (20182024 г.) задължителна подмяна на тези уреди в общините, в които са констатирани
превишения на пределно допустимите стойности на фини прахови частици, посочени
в директивата CAFE. Съгласно данните в Националната програма за подобряване
качеството на атмосферния въздух, цените на новите ефективни печки на твърдо
гориво ще са в диапазона от 1 500 до 2 000 евро (при цена на традиционните печки 100
– 250 евро) при годишни текущи разходи от 155.54 – 205.93 евро (17.91 – 44.78 евро
при традиционните печки). Предвид високата цена на новите отоплителни уреди на
твърдо гориво, замяната им се предвижда да се подпомогне от Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020 г.
Социални негативни въздействия: Съществува вероятност някои от домакинствата да
не мога да си осигурят необходимите им средства за придобиването и поддръжката на
новите ефективни печки на твърдо гориво.
Екологични негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
Вариант за действие 1 „Без действие“:
Не са идентифицирани икономически, социални и екологични положителни
въздействия.
Вариант за действие 2 „Приемане на ПМС“:
За Държавата:
Икономически положителни въздействия:
Ще бъдат изпълнени задълженията на Република България за прилагането на
ефективни мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух и ще се
създадат предпоставки за избягване на опасността от налагане на санкции.
Социални положителни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Екологични положителни въздействия: Ще бъдат създадени условия за
предприемането на адекватни мерки за подобряване на качеството на атмосферния
въздух в България.
За икономическите оператори:
Икономически положителни въздействия: Ще бъде натрупан опит в производството и
разпространението на печките на твърдо гориво от обхвата на регламента преди
влизането му официално на цялата територия на ЕС.
Социални положителни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Екологични положителни въздействия: Не са идентифицирани такива.
За ДАМТН:
Икономически положителни въздействия: Ще бъде налице правно основание за
осъществяване на ефективен надзор на пазара от страна на ДАМТН за съответствието
на пуснатите на пазара на печки на твърдо гориво с изискванията на Регламент (ЕС)
2015/1185, и за налагане на санкции, предвидени в Закона за техническите изисквания
към продуктите.
Социални положителни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Екологични положителни въздействия: Не са идентифицирани такива.
За гражданите на Република България:
Икономически положителни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Социални положителни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Екологични положителни въздействия: Намаляване на рисковете за човешкото здраве
предвид подобряването на качеството на атмосферния въздух.
(Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели).
7. Потенциални рискове:
Стартирането на процеса по замяната на старите отоплителни уреди на твърдо гориво
с нови по-ефективни, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1185, ще
стартира в 7 от общините, които не изпълняват критериите от Директива 2008/50/ЕО,
и ще се подпомогне от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г. Съществува
риск за цялостното изпълнение на тази мярка от Национална програма за подобряване
на качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г. ако не се осигури своевременно
финансиране по оперативната програма за следващия програмен период - 2021–2027 г.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
☒ Няма ефект
По-ранното въвеждане на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1185 няма да създаде
допълнителна административна тежест за бизнеса, тъй като тези изисквания по
принцип ще се прилагат, макар и по късно, за всички държави членки на ЕС.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
С проекта на нормативен не се създават нови регулаторни режими и не се засягат
съществуващи режими и услуги.
9. Създават ли се нови регистри? НЕ
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☒ Няма ефект
По-ранното въвеждане на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1185 няма да създаде
допълнителна административна тежест за микро-, малките и средните предприятия,
тъй като тези изисквания по принцип ще се прилагат, макар и по късно, за всички
държави членки на ЕС.
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
☒ Не
12. Обществени консултации:
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, по
проекта на акт ще бъдат проведени обществени консултации като законопроектът,
докладът към него, предварителната оценка на въздействието и становището на

дирекция „Модернизация на администрацията“ ще бъдат публикувани на Портала за
обществени консултации и на Интернет страницата на Министерството на
икономиката.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☒ Да
☐ Не
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
При разработването на регламента на ниво Европейски съюз е извършвана оценка на
въздействието.
Връзки към оценката на въздействие и към резюмето на оценката:
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2015/EN/SWD-2015-90-F1-EN-MAINPART-1.PDF
http://ec.europa.eu/smartregulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2015/swd_2015_0091_en.pdf
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Силвана Любенова
Дата:
Подпис:

