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ОТНОСНО: Съгласуване на Проект на Постановление на Министерския съвет за
допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на
стандартна

информация

за

продукти,

свързани

с

енергопотреблението,

по

отношение на консумацията на енергия и на други ресурси

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлагат изменения и
допълнения към Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на
стандартна

информация

за

продукти,

свързани

с

енергопотреблението,

по

отношение на консумацията на енергия и на други ресурси. С нея, през 2011 г., в
българското законодателство се въведоха изискванията на Директива 2010/30/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно посочването на
консумацията

на

енергия

и

на

други

ресурси

от

продукти,

свързани

с

енергопотреблението. Директивата е рамкова и само установява общите условия за
изискванията за етикетиране към продуктите, свързани с енергопотреблението.
Подробните изисквания относно процеса на етикетиране на конкретните продукти,
свързани с енергопотреблението, се установяват в делегирани регламенти на
Европейската комисия.
За периода от 2010 г. до 2014 г. бяха приети и публикувани в „Официален
вестник” на ЕС 11 делегирани регламента, които са прилагащи мерки към Директива
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2010/30/ЕС, в това число за домакински съдомиялни машини, домашни хладилни
уреди, битови перални машини, климатизатори, телевизори, битови барабанни
сушилни машини, прахосмукачки, електрически лампи и осветители, отоплителни
топлоизточници, водоподгреватели и битови фурни и абсорбатори, което е отразено
в наредбата.
В края на 2014 г. и през 2015 г. бяха приети и публикувани в „Официален
вестник” на ЕС нови 4 делегирани регламента, които са прилагащи мерки към
Директива 2010/30/ЕС, в това число:
1. Делегиран регламент (ЕС) 2015/1187 на Комисията от 27 април 2015 година
за допълнение на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водогрейни котли на
твърдо гориво и пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни
подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения (ОВ, L
193/43, 21.7.2015 г.);
2. Делегиран регламент (ЕС) 2015/1186 на Комисията от 24 април 2015 година
за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на енергийното етикетиране на локални отоплителни
топлоизточници (ОВ, L 193/20, 21.7.2015 г.);
3. Делегиран регламент (ЕС) 2015/1094 на Комисията от 5 май 2015 година за
допълнение на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на енергийното етикетиране на професионални хладилни
шкафове за съхранение (ОВ, L 177/2, 8.7.2015 г.);
4. Делегиран регламент (ЕС) № 1254/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година
за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на енергийното етикетиране на вентилационните
агрегати за жилищни помещения (ОВ, L 337/27, 25.11.2014 г.).
В тази връзка се налага наредбата да бъде допълнена, за да може да се
осигури прилагането на хоризонталните изисквания за етикетиране и предоставяне
на стандартна информация за продуктите и за новите продуктови групи.
С

проекта

на

наредбата

не

се

въвеждат

текстове

от

европейско

законодателство, поради което не е изготвена таблица за съответствие.
Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет няма да
доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което
е изготвена финансова обосновка съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 буква „б“ от
Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.
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Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за изискванията за
етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с
енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси
е преминал обществени обсъждания съгласно чл. 26 ал. 2 от Закона за нормативните
актове.
Настоящият доклад и материалите към него са съгласувани по реда на чл. 32
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник

на

Министерският

Министерския
съвет

да

съвет

приеме

и

на

неговата

приложения

администрация

проект

на

предлагам

Постановление

на

Министерския съвет за изменение и допълнение към Наредбата за изискванията за
етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с
енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.
Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване;
3. Финансова обосновка;
4. Справка за отразените становища по чл. 33 от УПМСНА;
5. Справка за отразените становища от общественото обсъждане;
6. Становище на Работна група 1 „Свободно движение на стоки“;
7. Оценка на въздействието;
8. Съгласувателни писма.
С уважение,

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ
Министър на икономиката
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