ПРОЕКТ

МОТИВИ
към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната
ефективност

Законът

за

изменение

и

допълнение

на

Закона

за

енергийната

ефективност се разработва във връзка с транспонирането на Директива 2010/31/ЕС от
19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите.
І. Причини, които налагат приемането на проекта
На 19 май 2010 г. беше приета нова Директива 2010/31/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите. Документът
поставя нови, по-високи цели за енергийна ефективност в сградите и практически
въвежда повсеместно изискването за „пасивни сгради” – такива, които имат близко до
нулево потребление на енергия.
Директива предвижда въвеждане на обща рамка за насърчаване на енергийната
ефективност

в

Европейския

съюз, за

да

се

гарантира

постигането на

целта

за

двадесетпроцентно спестяване на първична енергия и да се създадат условия за
допълнителни подобрения на енергийната ефективност след това.
Директива е насочена към мерки, определящи изисквания за публичния сектор,
както по отношение на реновирането на сградите в този сектор, така и по отношение на
прилагането на високи стандарти за енергийна ефективност при закупуването на сгради,
продукти и услуги.
ІІ. Цели на проекта
Основната насоченост на проекта е да допринесе съществено за постигането на
целите на страната в областта на енергийната ефективност, намаляване потреблението на
енергия и насърчаване подобряването на енергийните характеристики на сградите.
ІІІ. Основни нови положения
1. Национален план за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево
потребление на енергия
Планът ще включва националното определение и техническите показатели за сгради
с близко до нулево потребление на енергия, което отразява националните и местни
условия, периода на действие, националните цели за увеличаване броя на сградите с
близко до нулево потребление на енергия в зависимост от класификацията на видовете

сгради и политиките и механизмите в т.ч. финансови за насърчаване изграждането на
такъв тип сгради.
1. Сертификати за проектни енергийни характеристики
Проектните
експлоатация,

енергийни
ще

се

характеристики

удостоверяват

на

със

нова

сграда,

сертификат

за

преди

въвеждане

проектни

в

енергийни

характеристики. Сертификатът ще се издава от лицето, упражняващо строителен надзор,
или от техническия ръководител за строежите от пета категория въз основа на
разработения и оценен за съответствие инвестиционен проект на сградата.
2. Енергийно обследване и сертифициране на съществуващи сгради
Сертификат за енергийни характеристики на сгради ще се издава за всички сгради
за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 м2, като от 9 юли 2015 г.
посоченият праг за издаване на сертификат намалява на 250 m2.
След изпълнение на реконструкция, основен ремонт или основно обновяване

на

сграда в експлоатация, енергийните характеристики на сградата или на ремонтираната
част от нея трябва да са подобрени така, че да съответстват на минималните изисквания
за енергийни характеристики, доколкото това е технически възможно и икономически
обосновано.

Мерките

за

енергоспестяване,

които

се

препоръчват

при

всяка

реконструкция, основен ремонт или основно обновяване на сграда или на части от сграда
в експлоатация, ще се оценяват по отношение на техническата и икономическата
целесъобразност за използване на алтернативни високоефективни системи.
При продажба или на при отдаване под наем на сграда или самостоятелни обекти от
сграда, продавачът/наемодателят предоставя на купувача сертификата за енергийни
характеристики на сградата. Собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на
етажна собственост имат право да получат нотариално заверено копие от оригинала на
сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата, като оригиналът на
сертификата се съхранява при управителя на етажната собственост
3. Независими експерти
Въвеждат се професия „оценител по енергийна ефективност на сгради” и „оценител
на

енергийна

ефективност

на

промишлени

системи”.

Признаване

на

правото

за

упражняване на регулираните професии ще се осъществява от Агенцията за устойчиво
енергийно развитие при условия и ред определени с наредба на министъра на
образованието, младежта и науката и с министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
4.

Системи

за

независим

контрол

на

сертификатите

за

енергийни

характеристики и докладите за инспекциите
Всички издадени сертификати за енергийни характеристики през съответната
година се подлагат на проверка. Проверката се основава на следните възможности или на
равностойни мерки:

а) проверка за достоверността на входящите данни за сградата, използвани за
издаване на сертификата за енергийни характеристики, както и на посочените в
сертификата резултати;
б) проверка на вписаните в сертификата за енергийни характеристики входящи
данни и на резултатите, включително и на направените препоръки;
в) пълна проверка на входящите данни за сградата, използвани за издаване на
сертификата за енергийни характеристики, пълна проверка на съдържащите се в
сертификата резултати, включително и на направените препоръки, и посещения на място
в сградата, ако е възможно, с цел да се провери съответствието между посочените в
сертификата за енергийни характеристики данни и сертифицираната сграда.

