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НЕНО ДИМОВ – МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за приемане на
Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за
битово отопление
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 (УПМСНА), внасям за разглеждане проект на ПМС
за приемане на Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани
за битово отопление (Наредбата).
Емисиите от битовото отопление, съгласно приетата на 5 юни 2019г.
Национална програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ)
2018 - 2024г., както и съгласно общинските програми за качество на въздуха, са
основна причина за значителният брой превишения на нормите за качество на въздуха
по показател фини прахови частици (ФПЧ10) през зимния период. За решаване на този
проблем, който поражда негативни въздействия върху околната среда и човешкото
здраве, както и за изпълнението на решението на Съда на ЕС по дело С-488/15, с което
България е осъдена за неспазване на нормите за ФПЧ10 на територията на страната и за
предотвратяване на възможността за налагане на финансови санкции, е необходимо
предприемане на мерки на национално ниво. Една от приложимите мерки е
въвеждането на изисквания за качеството на твърдите горива (въглища и брикети),
използвани от населението за битово отопление. Изпълнението на тази мярка е
заложено и в Националната програма за подобряване на КАВ.
Проектът на Наредба е разработен на основание чл.8а от Закона за чистотата
на атмосферния въздух, като основната цел е подобряване на качеството на
атмосферния въздух и защита здравето на населението чрез въвеждане на изисквания за
качество на споменатите твърди горива.
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С Наредбата се въвеждат норми за допустимо съдържание на сяра (до 1%),
пепел (до 12%) и обща влага (до 20%) във въглищата и брикетите за битово отопление.
Въвеждат се изисквания за пакетиране и етикетиране на твърдите горива. Определя се
редът за оценяване на съответствието с изискванията за качество от лицата, които
пускат на пазара твърди горива. Определят се условията, редът и начинът за контрол на
качеството на тези горива, като контролните функции ще се осъществяват от
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Определят се условията и
редът за унищожаване или безвъзмездно предоставяне на арбитражни проби от твърди
горива или отнети в полза на държавата твърди горива.
Очакваните резултати от приемането на Наредбата са:
1. Ограничаване замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови
частици и серен диоксид от използването на некачествени твърди горива за битово
отопление и защита здравето на населението;
2. Предотвратяване на възможността за налагане на финансови санкции на
страната във връзка с решението на Съда на ЕС по дело С-488/15;
3. Намалени емисии на фини прахови частици и серен диоксид, в
съответствие с поетите национални ангажименти за намаляване на емисиите на
определени замърсители на въздуха в Директивата за националните тавани за емисии
(2016/2284/ЕС).
Предложеният проект на наредба не води до въздействие върху държавния
бюджет, във връзка с което е изготвена финансова обосновка по Приложение №2.2 към
чл.35, ал.1, т.4, буква „б“ от УПМСНА. В случаите на приходи от глоби/имуществени
санкции по чл. 34 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, същите ще се
администрират по бюджетната сметка на ДАМТН съгласно разпоредбите на чл. 43а от
закона.
Проектът на наредба не е свързан с транспониране на законодателство на
Европейския съюз, поради което не е изготвена справка за съответствие с европейското
право. В тази връзка, проектът на наредба е преминал процедура по нотификация, във
връзка с изпълнение на задълженията на Република България по ПМС
№165/14.07.2004г. за организацията и координацията на обмена на информация за
технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за
установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически
правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава-членка.
Проектът на ПМС, заедно с доклада и частичната предварителна оценка на
въздействието, е обявен за публично обсъждане на интернет страницата на
Министерството на околната среда и водите и на портала на МС за обществени
консултации, съгласно изискванията на чл.26 от Закона за нормативните актове.
Направените бележки и предложения са отразени, съгласно приложената справка.
Проектът на ПМС е съгласуван в съответствие с чл.32 и чл.34 от УПМСНА.
Направените бележки и предложения са отразени, съгласно приложената справка.
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 предложения проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията за качеството на твърдите
горива, използвани за битово отопление.
Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;

2. Проект на Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за
битово отопление;
3. Оригинали на постъпилите становища по чл.32 от УПМСНА;
4. Справка за отразените становища по чл.32 от УПМСНА;
5. Справка за отразените бележки от обществените консултации;
6. Частична предварителна оценка на въздействието (преработена);
7. Становище от дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС;
8. Финансова обосновка;
9. Съобщение за средствата за масово осведомяване.
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