РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

М И Н И С Т Е Р С К И

С Ъ В Е Т

___________________________________________________________________
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ .....

от .............................. 2018 година
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, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г., изм. И доп., бр. 93 от 2011 г.; бр. 43 от
2013 г.; бр. 17 от 2014 г.; бр. 1 и 40 от 2015 г.; бр. 19 от 2016 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ

СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:
§.1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1 С наредбата се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1369 на
Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 година за определяне на
нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС
(Регламент (ЕС) 2017/1369) относно консумацията на енергия и на други ресурси,
както и на друга информация за продукти, свързани с енергопотреблението (ПСЕ).“.
§. 2. В чл. 2, изразът „пряко или непряко“ и думата „основни“ се заличават.
§. 3. Член 3 се отменя.
§. 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, които пускат на пазара и/или пускат в действие ПСЕ, са длъжни да
осигурят етикети и информационни листове на български език за консумацията на
енергия и други ресурси и допълнителна информация за продуктите по чл. 2 и да
въвеждат информация в продуктовата база данни в съответствие с изискванията на
членове 3-6 на Регламент (ЕС) 2017/1369.“

2. Алинеи 2-4 се отменят.
§. 5. Член 6 се отменя.
§. 6. Член 7 се отменя.
§. 7. В чл. 33 алинеи 2 и 3 се отменят.
§. 8. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Параграф 1 се изменя така:
„§. 1 За целите на наредбата се прилагат определенията по чл. 2 на Регламент
(ЕС) 2017/1369.“.
2. В параграф 1а, точка 1 се отменя.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§. 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен
вестник“.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/БОЙКО БОРИСОВ/
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
/ВЕСЕЛИН ДАКОВ/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА:
/ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ/
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА” НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА:
/ЗАРА ДОБРЕВА/
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