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І. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:
Оценката на въздействието представлява вариантен анализ, основан на данни, а
дефинирането на проблема е една от ключовите аналитични стъпки, тъй като тя поставя началото и
определя посоката на анализа в оценката. Предлагаме дефинираният проблем да бъде
преформулиран, тъй като посочената липса на нормативна уредба не представлява основния
проблем, заради който се налага да се предприемат регулаторни действия. Приемането на промени в
нормативната уредба е инструмент за прилагането на избрания в оценката вариант на действие.
Промените в законодателството на ЕС са извършени поради възникването на нови тенденции в
областта на етикетирането на продукти, свързани с енергопотреблението. В тази връзка, проблемът
би могъл да бъде наличието на предпоставки за спиране на определени продукти, които да бъдат
пуснати на пазара, поради липса на етикети и информационни листа. Причината за това е, че не са
въведени в националното законодателство актуалните изисквания, приети с делегирани регламенти
на ЕС, за енергийното етикетиране на продуктите в групите хладилни уреди, съдомиялни, перални и
комбинирани перални/сушилни, електронни екрани, светлинни източници и хладилни уреди с
функция за директна продажба.
Тъй като с избрания вариант на действие се предлага приемането на нова Наредба за
енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението, ако има други проблеми,
освен отнасящите се към прилагането на посочените в раздел 1 регламенти, и чието преодоляване се
цели с избрания вариант на действие, те също следва да бъдат отделно идентифицирани.
От съществено значение за извършването на оценката на въздействието е ясното
установяване на връзката между проблема, неговите причинители и последствията от него.
Последствията от проблема биха могли да бъдат значителни икономически загуби, ограничаване на
конкурентоспособността и на избора на потребителите, както и наказателна процедура срещу
България за неизпълнение на законодателството на ЕС.
В описанието на проблема може да се посочи част от информацията, описана в раздел 5.
Например, че се създават предпоставки за възникване на затруднения за потребителите поради
липсата на възможност да направят информиран избор. Причината за това е, че етикетите на
продуктите трябва да отговарят на новите изисквания и да са с актуализирана скала по отношение на
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класа на енергийна ефективност за основни домакински уреди, каквито са хладилните уреди,
съдомиялните, електронните екрани (телевизори и дисплеи), пералните и комбинираните
перални/сушилни и светлинните източници.
В описанието на подраздел 1.2. следва да се посочи информацията относно новото
законодателство на ЕС в областта на енергийното етикетиране (посочена в т.1), тъй като в този
подраздел се представят проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или
възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство.

ІІ. Относно раздел 2 „Цели”:
Целите трябва да бъдат формулирани по ясен и конкретен начин и да посочват изчерпателно
какво се преследва с извършването на оценката на въздействието. Те биха могли да бъдат разделени
на три групи: общи, конкретни и оперативни.
Като обща цел би могло да се посочи актуализирането на изискванията в областта на
енергийното етикетиране на конкретни продуктови групи в съответствие със законодателството на ЕС.
Като конкретна цел може да се посочи създаването на нормативна рамка, с която да се
въведат изискванията за актуализиране на пет продуктови групи (хладилни уреди, съдомиялни
машини, перални и комбинирани перални/сушилни машини, електронни екрани и осветителни
уреди), както и въвеждането на изискванията за нова продуктова група – хладилни уреди с функция
за директна продажба. Като конкретни цели следва да бъдат посочени и всички останали цели, с
изпълнението на които ще се приложи законодателството на ЕС в областите, посочени в оценката на
въздействието.
Информацията, посочена в раздел 2, относно прогнозите за допълнителните икономии на
енергия, които ще бъдат постигнати през 2030 г., водещи до намаляване на емисиите на парникови
газове следва да бъде посочена и в описанието на положителните екологични въздействия.

ІІІ. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни”:
Препоръчваме да се посочи конкретен брой на заинтересованите страни (информацията може
да бъде взета от регистри, статистическа информация, поддържана от институцията и др.), които са
засегнати пряко или косвено от проблема и върху които ще наблюдават негативните и
положителните въздействия от разглежданите варианти на действие. За някои от заинтересованите
страни, като например потребителите, броят може да е за определен период от време. Чрез
посочването му се гарантира и възможността за определяне на разпределителния ефект, който се
отнася до разпределението на регулаторните последици (разходи и ползи) между различните
социални групи.
Използваме възможността да Ви напомним, че при извършването на бъдещи оценки на
въздействието, ако Ви е необходима конкретна информация, с която не разполагате, бихте могли да
я поискате от държавните органи и бюджетните организации по смисъла на Закона за публичните
финанси. Основанието за това е въведено в чл. 23 от Закона за нормативните актове.

ІV. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:
Информацията относно Вариант на действие 2 следва да се допълни, като се посочи
информация за всички регулаторни действия, които се предлага да се извършат с оглед прилагането
на законодателството на ЕС. Предлагаме да се посочат всичките основни предложения, с които се
цели преодоляването на идентифицираните проблеми, като в този случай могат обобщено да се
посочат действията, с които се ще приложат отделните изисквания на посочените регламенти.
Информацията в подраздел 1.1. относно дизайна на етикетите и новата енергийна постоянна
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скала, както и за начина на извършване на промените в етикетирането, следва да бъдат описани във
Вариант на действие 2.
Конкретното представяне на предложените действия, с които се цели да се преодолеят
идентифицираните проблеми, е от съществено значение за определянето на евентуалните негативни
и положителни въздействия.

V. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни
въздействия”:
Препоръчваме Ви при извършването на бъдещи оценки на въздействието на нормативни
актове, когато определяте негативните и положителните въздействия на всеки отделен вариант на
действие, да използвате и въпросниците в Ръководството за извършване на предварителна оценка на
въздействието (стр. 29 – стр. 35), прието с Решение № 728 на Министерския съвет от 2019 г.
Посочените в оценката въздействия следва да бъдат остойностени, когато това е възможно.
Последствията от регулаторните действия биха могли да се разделят на три основни групи: разходи и
ползи, които могат да бъдат остойностени и измерени в парични единици, разходи и ползи, които
могат да бъдат измерени в натурални/физически единици, но не могат да бъдат остойностени и
разходи и ползи, които не могат да бъдат измерени и остойностени.
При извършването на бъдещи оценки на въздействието Ви препоръчваме да използвате
методите за анализ на въздействията на вариантите, посочени в ръководството.

* Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна оценка
на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
** При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация се съпоставят кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на
въздействието и кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативната намеса в проекта на акт.
*** На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде съобразена с
препоръките от становището.
**** На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с преработената оценка
на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в изпълнение на
Закона за нормативните актове.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА”
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