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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ (Обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г., доп., бр. 6 от 2009 г.,
изм., бр. 19 от 2009 г., доп., бр. 42 от 2009 г., изм., бр. 82 от 2009 г., доп., бр. 15 от 2010
г., изм., бр. 52 от 2010 г., бр. 97 от 2010 г., изм. и доп., бр. 35 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 2, т. 2 думите „от търговците с енергия” се заличават.
§ 2. В чл. 4, ал. 2, се създава т. 5а:
„5а. утвърждава методики за оценяване на енергийните спестявания, изготвени
съгласно изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, по предложение на изпълнителния
директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие;”
§ 3. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. Министърът на регионалното развитие и благоустройството:
1. провежда държавната политика по енергийна ефективност в жилищните сгради
като част от Националната жилищна стратегия на Република България, Националната
програма за обновяване на жилищните сгради в България и при стратегическо планиране
и програмиране на регионалното развитие на страната;
2. участва в разработването на националната стратегия по чл. 3, ал. 2, националните
планове за действие по енергийна ефективност по чл. 8, ал. 1 и предоставя ежегодно на
министъра на икономиката, енергетиката и туризма информация за тяхното изпълнение
в рамките на своята компетентност;
3. разработва, актуализира и внася за приемане от Министерския съвет Национален
план за увеличаване на броя на сгради с близко до нулево потребление на енергия;
4. издава подзаконови нормативни актове по този закон, отнасящи се до
енергийната ефективност в сгради.”
§ 4. В чл. 5, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 10а:
„10а. участва в разработването на методики за оценяване на енергийните
спестявания”;
2. В т. 13 думите „чл.23, ал. 4 и чл.34, ал. 4“ се заменят с „чл. 23б, ал.1 и чл. 34б,
ал. 1”;
3. Създава се нова т. 18:
„18. изготвя, поддържа и публикува на интернет страницата на агенцията списък
на финансови механизми и схеми за насърчаване на енергийната ефективност;”

4. Досегашната т. 18 става т. 19.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. националната цел за енергийни спестявания, включително националната
междинна индикативна цел за енергийни спестявания;
2. Създава се т. 2а:
„2а. индивидуалните цели за енергийни спестявания, включително
индивидуалните междинни индикативни цели за енергийни спестявания;”
3. Точка 5 се отменя.
4. Създава се нова ал. 2:
„(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма актуализира ежегодно
индивидуалните междинни индикативни цели за енергийни спестявания по ал.1, т. 2а в
съответствие с извършените продажби и/или потребената енергия за предходната
календарна година в срок до 31 септември на текущата година.
4. Досегашните ал. 2 стават съответно ал. 3;
5. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.
§ 6. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а (1) Националният план за увеличаване на броя на сградите с близко до
нулево потребление на енергия по чл. 4а, т. 3 съдържа:
1. националното определение и техническите показатели за сгради с близко до
нулево енергопотребление, което отразява националните и местни условия;
2. периода на действие на плана;
3. национални цели за увеличаване броя на сградите с близко до нулево
потребление на енергия в зависимост от класификацията на видовете сгради;
4. политиките и механизмите в т.ч. финансови за насърчаване изграждането на
сградите по т. 3.”
§ 7. В наименованието на раздел III, глава II, думите „Национални
индикативни” се заличават.
§ 8. Член 9 и 10 се изменят така:
„Чл. 9. (1) Националните цели за енергийни спестявания, националните
междинни индикативни цели и редът за тяхното определяне, както и начинът за
разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания, между
задължените лица по чл. 10, ал. 1 се определят с наредба на Министерски съвет.

(2) Допустимите мерки по енергийна ефективност, с изпълнението на които може
да бъде доказано изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания по
ал.1, изискванията към методиките за оценяване на енергийните спестявания след
изпълнението на допустимите мерки, както и редът и условията за разработване и
утвърждаване на методиките се определят с наредба на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
Чл. 10. (1) Националните цели за енергийни спестявания и националните
междинни индикативни цели за енергийни спестявания се разпределят като
индивидуални цели за енергийни спестявания и индивидуални междинни индикативни
цели за енергийни спестявания с плановете за действие по чл. 8 между:
1. търговците с енергия;
2. собствениците на сгради по чл. 19;
3. собствениците на промишлени системи по чл. 33, ал. 2.
(2) При изпълнение на индивидуалните цели и индивидуалните междинни
индикативни цели, търговците с енергия могат да осигуряват предлагането на енергийни
услуги на своите клиенти на конкурентни цени или да правят вноски във Фонд
„Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или в други специализирани
фондове, програми, мерки, схеми и механизми, с които да се финансират мерки за
повишаване на енергийната ефективност при крайни потребители на енергия,
включително да сключват споразумения с бенефициенти.
(3) Търговците с енергия са длъжни да се въздържат от всякакви дейности, които
могат да възпрепятстват търсенето, предлагането и развитието на енергийни услуги и на
други дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност.
(4) За изпълнение на своите цели търговците с енергия могат да изпълняват
хоризонтални мерки, целящи повишаване на енергийната ефективност при крайните
потребители, като информационни и рекламни кампании.
(5) Търговците с енергия предоставят ежегодно на изпълнителния директор на
агенцията информация за размера на продадените количества енергия/горива за
календарна година в срок до 31 януари на следващата година.”
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. сертифициране за енергийна ефективност на нови сгради;”;
2. В т. 2 накрая се добавя „в експлоатация”.
§ 10. В Чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) думите „с разгъната застроена площ над 1000 кв. м” се заличават;
б) в т. 1 думата „енергийни” се заличава.

2. В ал. 3 думите „по ал. 1” се заменят с „в експлоатация”.
§ 11. Създават се чл. 15а – чл. 15д:
„Чл. 15а. (1) Новите сгради, които се планират, проектират, изграждат и въвеждат в
експлоатация трябва да отговарят на минималните енергийни характеристики,
определени с наредбата по чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за
устройство на територията.
(2) Енергийните характеристики на нови сгради, в т.ч. и на сгради с близко до
нулево потребление на енергия, се съобразяват с равнищата на оптимални разходи за
достигане на минималните изисквания за енергийна ефективност.
(3) Енергийните характеристики на новите сгради се изчисляват съгласно методика
за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на
сгради в България, определена с наредбата по ал. 1.
(4) Изискванията към енергийните характеристики на техническите сградни
инсталации, в това число: системите за отопление, вентилация и охлаждане на сградите,
системите за гореща вода и осветление, се определят с наредби на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 15б. (1) Енергийните характеристики на нова сграда, преди въвеждане в
експлоатация, се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики.
(2) Сертификатът по ал.1 се издава от лицето, упражняващо строителен надзор, или
от техническия ръководител за строежите от пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5 от
Закона за устройство на територията, въз основа на разработения и оценен за
съответствие инвестиционен проект на сградата.
(3) Сертификат не се издава за:
1. молитвени домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
2. временни сгради с планирано време за използване до две години;
3. стопанските сгради на земеделски производители, използвани за селскостопанска
дейност;
4. производствени сгради;
5. жилищни сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно;
6. единични сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. м.
Чл. 15в. (1) Възложителят/собственикът на нова сграда придобива сертификат за
проектни енергийни характеристики на сградата преди въвеждането й в експлоатация.
(2) Собствениците на самостоятелни обекти в сграда имат право да получат
нотариално заверено копие от оригинала на сертификата за проектни енергийни
характеристики на сградата. Оригиналът на сертификата се съхранява при управителя на
етажната собственост.

Чл. 15г. (1) При продажба на нова сграда в нейната цялост, продавачът предоставя
на купувача оригинала на сертификата за проектни енергийни характеристики.
(2) При продажба на самостоятелни обекти в сграда, продавачът предоставя на
купувача нотариално заверено копие на сертификата за проектни енергийни
характеристики на сградата.
(3) При отдаване под наем на нова сграда или на самостоятелни обекти в нея,
наемодателят предоставя на наемателя копие от сертификата за проектни енергийни
характеристики на сградата.
(4) Когато нова сграда, за която е издаден сертификат за проектни енергийни
характеристики, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване
под наем, показателят за енергийните характеристики, посочен в сертификата и
съответстващият му клас на енергопотребление трябва да бъдат посочени във всички
обяви.

Чл.15д. Условията и редът за издаване на сертификата за проектни енергийни
характеристики се определят с наредба издадена от министъра на регионалното развитие
и благоустройството.”
§ 12. В чл. 16 след думите „ефективност на сгради” се добавя „в
експлоатация”.
§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „ефективност на сгради” се добавят „в експлоатация”
2. В ал. 2 след думите „ефективност на сгради” се добавя „в експлоатация”;
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Сертификатът за енергийни характеристики на сградата се актуализира в
сроковете по чл. 20, ал. 1 във всички случаи на:
1. реконструкция, основно обновяване или основен ремонт на сградата;
2. извършени мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата.
(4) Собствениците на сгради за обществено обслужване, с разгъната застроена площ
над 500 кв.м., за които има издаден сертификат за енергийни характеристики, са длъжни
да поставят сертификата на видно място в сградата.”
§ 14. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Всяка сграда в експлоатация може да бъде сертифицирана, с изключение
на:
1. молитвени домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
2. временни сгради с планирано време за използване до две години;

3. стопанските сгради на земеделски производители, използвани за селскостопанска
дейност;
4. производствени сгради;
5. жилищни сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно;
6. единични сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. м.
7. сгради и културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното
наследство и на Закона за защитените територии, доколкото изпълнението на някои
минимални изисквания за енергийни характеристики би довело до нарушаване на
архитектурните и /или художествените характеристики на сградата.”
§ 15. Член 19, ал. 2 се изменя така:
„(2) На задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено
обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 500 кв.м., а от 9 юли 2015 г.
– с разгърната застроена площ над 250 кв. м.”;
§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите„Възложителите по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за
устройство на територията” се заменят със „Собствениците на сгради в експлоатация”;
2. В ал. 2 думите „с енергиен паспорт” се заменят със „със сертификат за
проектни енергийни характеристики”;
3. Алинея 3 се отменя;
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случай на надстрояване, пристрояване или смяна на предназначението на
сграда в експлоатация се издава сертификат за проектни енергийни характеристики по
чл. 15б, ал. 1”
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Сертификат за енергийни характеристики на самостоятелен обект в сграда се
издава въз основа на общ сертификат за цялата сграда при сгради с обща отоплителна
инсталация.”
§ 17. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. (1) Мерките за енергийни спестявания, които се препоръчват при всяка
реконструкция, основен ремонт или основно обновяване на сграда или на части от сграда
в експлоатация, се оценяват по отношение на техническата и икономическата
целесъобразност за използване на алтернативни системи и инсталации по чл. 15, ал. 2,
включително високоефективни такива.
(2) 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 енергийните характеристики, определени в наредбата по чл. 15а, ал.1, доколкото това
е технически възможно и икономически обосновано.
(3) Минималните изисквания за енергийна ефективност към сградите в
експлоатация, техническите показатели за енергийна ефективност на сградите и
референтните стойности на енергийните характеристики на сградните ограждащи
конструкции и елементи, се определят с наредбата по чл. 15, ал. 3. ”
§ 18. Член 21 се изменя така:
“Чл. 21. (1) При продажба на сграда в експлоатация, продавачът предоставя на
купувача сертификата за енергийни характеристики на сградата, а при продажба на
самостоятелен обект в сграда – нотариално заверено копие на сертификата за енергийни
характеристики на сградата.
(2) При отдаване под наем на сграда в експлоатация или на самостоятелен обект в
сграда, наемодателят предоставя на наемателя копие на сертификата за енергийни
характеристики на сградата.“
§ 19. В чл. 22 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”
§ 20. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради в
експлоатация и изготвянето на оценки за енергийни спестявания се извършва от лица
вписани в регистъра по чл. 23б, ал. 1, които:
1. са търговци по смисъла на Търговския закон или по законодателството на
държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;
2. разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата по ал.
5;
3. разполагат със софтуер за изчисляване на актуалното състояние на
потреблението на енергия в сгради, подлежащ на одобрение от агенцията по критерии,
определени с наредбата по ал. 5;
4. разполагат с необходимия персонал - физически лица, определени с наредбата по
ал. 5, които:
а) имат завършено висше техническо образование по специалности, признати като
необходими за упражняване на професията – “оценител по енергийна ефективност на
сгради”, придобито в Република България или в други държави - членки на Европейския
съюз, в държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо
пространство или в Конфедерация Швейцария”;
б) имат придобит стаж по специалността не по-малко от три години.
(2) Дейностите по ал. 1 могат да се извършват и от физически лица, вписани в
регистъра по чл. 23б, ал. 1, които:

1. имат завършено висше техническо образование по специалности, признати като
необходими за упражняване на професията – “оценител по енергийна ефективност на
сгради”, придобито в Република България или в други държави - членки на Европейския
съюз, в държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо
пространство или в Конфедерация Швейцария”;
2. имат придобит стаж по специалността не по-малко от три години;
3. разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата по ал.
5;
4. разполагат със софтуер за изчисляване на актуалното състояние на
потреблението на енергия в сгради, подлежащ на одобрение от агенцията по критерии,
определени с наредбата по ал. 5.
(3) Лицата по ал. 1 и ал. 2 нямат право да извършват сертифициране на сгради, в
случай че те или наетите от тях лица са участвали при проектирането, изграждането и
експлоатацията на съответната сграда или в изпълнението на мерки за повишаване на
енергийната й ефективност.
(4) Лицата по ал. 1, т. 4 и ал. 2 могат да участват в екипите на не повече от две лица
по ал. 1, т. 1.
(5) Обстоятелствата по ал. 1 – 4, подлежащи на вписване, редът за вписване в
регистъра и за получаване на информация от регистъра, се определят с наредба на
министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”
§ 21. Създават се чл. 23а – 23в:
Чл. 23а. (1) Право да упражняват професията " оценител по енергийна ефективност
на сгради " в Република България имат чужденци и граждани на държави - членки на
Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и
Конфедерация Швейцария, на които е призната професионалната квалификация по реда
на наредба издадена от министъра на образованието, младежта и науката и министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
(2) Признаването на право за упражняване на професията – “оценител по енергийна
ефективност на сгради” се извършва от агенцията при условия и по реда на наредбата по
ал. 1
(3) Признаването на право за упражняване на професията – “оценител по енергийна
ефективност на сгради” се извършва от агенцията срещу заплащане на такса, определена
с тарифата по чл. 51.
(нов) Чл. 23б. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие вписва в публичен
регистър лицата по чл. 23, ал. 1 и ал. 2 по тяхно писмено искане.
(2) Към писменото искане по ал. 1 се прилагат:
1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 23 ал. 1, т. 1 и 4, и ал. 2, т. 1 и
2;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 23, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 3 и 4 и ал. 3;

3. декларация на физическото лице - участник в персонала на търговеца за
обстоятелствата по чл. 23, ал. 4.
(3) Агенцията за устойчиво енергийно развитие издава на вписаните в регистъра
лица удостоверения срещу заплащане на такса, определена с тарифата по чл. 51.
(4) Агенцията за устойчиво енергийно развитие отказва да впише в регистъра
лицата, които не отговарят на изискванията по чл. 23, ал. 1 и ал. 2.
(5) Удостоверението за вписване в регистъра или мотивираният писмен отказ за
вписване се издават от изпълнителния директор на агенцията при условията и в
сроковете, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Срокът на валидност на удостоверението по ал. 5 е 5 години.
(7) Отказът за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(нов) Чл. 23в.Агенцията за устойчиво енергийно развитие заличава от регистъра
лицата, получили удостоверения с право да извършват обследване за енергийна
ефективност, при:
1. отпадане на някое от условията по чл.23, ал. 1 и ал.2;
2. представяне на неверни декларации по чл. 23, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т.3 и 4, и ал. 3;
3. влязло в сила наказателно постановление за извършено нарушение по този закон;
4. откриване на процедура по обявяване в несъстоятелност или в ликвидация на
търговеца.
§ 22.Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) За собственик на сграда, въведена в експлоатация преди 2005 г.
включително, който притежава сертификат за енергийни характеристики на сграда,
удостоверяващ клас на енергийно потребление равен или по-голям от класа за
енергопотребление на сгради, въведени в експлоатация след 2005 г. определени със
Закона за устойство на територията, се предвиждат данъчни облекчения.
(2) Данъчните облекчения по ал. 1 се ползват в случай че, сертификатът за
енергийни характеристики е регистриран в агенцията.”
§ 23. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Условията и редът за извършване на обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради в експлоатация, както и условията и редът за
изготвяне на оценка на енергийните спестявания се определят с наредба на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и министъра на регионалното развитие и
благоустройството.”
§ 24. В Глава трета „Дейности и мерки за повишаване на енергийната
ефективност и предоставяне на енергийни услуги”, наименованието на Раздел III се
изменя така:

„Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни
котли и климатични инсталации в сгради”
§ 25. В чл. 26 след думите „енергийна ефективност на” се добавят „отоплителни
инсталации с водогреийни”, след думата „сгради” се добавя „за обществено
обслужване”.
§ 26. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) На проверка по реда на този закон подлежат отоплителни инсталации
с водогрейни котли с полезна номинална мощност за отопление на помещения над 20
kW в сгради за обществено обслужване.
(2) В зависимост от инсталираната мощност и вида на използваната енергия
отоплителните инсталации с водогрейни котли подлежат на задължителна периодична
проверка за енергийна ефективност веднъж на всеки:
1. четири години за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или
твърдо гориво с единична номинална мощност от 20 до 50 kW включително;
2. три години - за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо
гориво с единична номинална мощност от 50 до 100 kW включително;
3. две години - за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо
гориво с единична номинална мощност над 100 kW включително;
4. четири години - за отоплителни инсталации с водогрейни котли на природен газ с
единична номинална мощност над 100 kW включително.
(3) Проверката по ал. 2 включва:
1. оценка на състоянието и функционирането на достъпните части от отоплителни
инсталации на сградите, включително водогрейните котли, система за управление на
топлоподаването и циркулационна(и) помпа(и);
2. оценка на коефициента на полезно действие на водогрейните котлите;
3. оценка на оразмеряването на водогрейните котлите в съответствие с нуждите от
отопление на сградата.
(4) Оценката по ал. 3 т. 3 не се извършва, ако в периода между две проверки не са
извършени промени в отоплителната система или в изискванията относно отоплението
на сградата.
(5) Проверката на отоплителните инсталации с водогрейни котли се извършва през
отоплителния период при работещи отоплителни инсталации с водогрейни котли.
(6) Първата проверка на инсталирани водогрейни котли в нови сгради се извършва в
обхвата на обследване за енергийна ефективност на сградата след въвеждането й в
експлоатация”.
§ 27. Член 28 се изменя така:

„Чл. 28. (1) На проверка по реда на този закон подлежат и климатичните
инсталации с инсталирана електрическа номинална мощност над 12 kW.
(2) Климатичните инсталации подлежат на задължителна периодична проверка за
енергийна ефективност веднъж на всеки 4 години, която включва:
1. оценка на състоянието и функционирането на достъпните части от климатичната
инсталация;
2. оценка на коефициента на полезно действие на климатичната инсталация;
3. оценка на оразмеряване на климатичната инсталация в съответствие с нуждите от
охлаждане на сградата.

(3) Оценката по ал. 2 т. 3 не се извършва, ако в периода между две проверки не са
извършени промени в инсталацията или не са променени изискванията към охлаждането
на сградата, в случаите когато инсталацията работи в режим охлаждане.
§ 28. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 в началото се добавят думите „отоплителни инсталации с”;
2. В ал. 2 след думите „териториалните звена по чл. 6, ал. 2“ се заменят с
„агенцията”.
§ 29. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За отоплителни инсталации с водогрейни котли със срок на експлоатация над
15 години проверката за енергийна ефективност включва и оценка на отоплителната
инсталация и завършва с препоръки към собственика за подобряване ефективността,
подмяната на котлите, промени в отоплителната инсталация, други модификации по
отоплителната инсталация и/или други алтернативни решения.’
2. В ал. 2 думите „Оценката на отоплителната инсталация” се заменят с
„Проверката”.
§ 30. В чл. 31 се създава ал. 3:
(3) Докладите от извършените проверки се съхраняват от собствениците на
сградите, а при сгради в режим на етажна собственост - от управителя на етажната
собственост или от упълномощено лице.”
§ 31. Създава се чл. 31а:
„Чл.31а. (1) Лицата по чл. 23, ал. 1 и ал. 2 и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 представят в
агенцията ежегодно списък на собствениците и притежаваните от тях отоплителни и
климатични инсталации, на които са извършили проверки през предходната година в
срок до 31 януари на текущата календарна година.

(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на
Агенцията и се представя на хартиен и електронен носител.”
§ 32. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Условията и редът за извършване на проверката за енергийна ефективност
на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 27, ал. 1 и на климатичните
инсталации по чл. 28, ал. 1, условията и редът за изготвянето на оценка на енергийните
спестявания, както и условията и редът за създаване, поддържане и ползване на базата
данни по чл. 29 се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.”
§ 33. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се отменя;
2. Създават се нови ал. 4-6:
„(4) Собствениците на промишлени системи, които подлежат на задължително
обследване по ал. 2 подават в агенцията ежегодно декларация по образец за годишното
потребление на енергия през предходната календарна година в срок до 31 март на
текущата година.
(5) Собственик на промишлени системи - задължено лице по чл.10, ал.1 т.3, чието
потребление на енергия в периода на изпълнение на определената му индивидуална цел
за енергийни спестявания се намали под 3000 МWh годишно, е длъжен в срок до 31 март
през следващата календарна година да подаде в агенцията декларация по образец за
годишното потребление на енергия през предходната календарна година.
(6) Собствениците на промишлени системи които подлежат на задължително
обследване по ал.2, за които не е определена индивидуална цел за енергийни
спестявания, са длъжни да изпълняват мерките, предписани от обследването за
енергийна ефективност, които осигуряват енергийни спестявания, съответстващи на не
по-малко от 1 % от годишното им енергийно потребление.”
3. Досегашната ал. 4 става ал. 7.
§ 34. Създава се чл. 33а:
„Чл.33а. (1) Лицата по чл. 34 ал. 1 и ал. 2 представят в агенцията ежегодно списък
на собствениците и притежаваните от тях промишлени системи, на които са извършили
проверка през предходната година в срок до 31 януари на текущата календарна година.“
§ 35. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Обследването за енергийна ефективност на промишлени системи се
извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 34б, ал. 1, които:
1. са търговци по смисъла на Търговския закон или по законодателството на
държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;
2. разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата по ал. 5;

3. разполагат със софтуер за изчисляване на актуалното състояние на потреблението
на енергия в промишлените системи, подлежащ на одобрение от агенцията по критерии
определени с наредбата по ал. 5;
4. разполагат с необходимия персонал - физически лица, определени с наредбата по
ал. 5, които:
а) имат завършено висше техническо образование по специалности, признати като
необходими за упражняване на професията – “оценител по енергийна ефективност на
промишлени системи”, придобито в Република България или в други държави - членки
на Европейския съюз, в държави – страни по Споразумението за Европейското
икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария”;
б) имат придобит стаж по специалността не по-малко от три години.
(2) Дейностите по ал. 1 могат да се извършват и от физически лица, вписани в
регистъра по чл. 34г, ал. 1, които:
1. имат завършено висше техническо образование по специалности, признати като
необходими за упражняване на професията – “оценител по енергийна ефективност на
промишлени системи”, придобито в Република България или в други държави - членки
на Европейския съюз, в държави – страни по Споразумението за Европейското
икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария”;
2. имат придобит стаж по специалността не по-малко от три години;
3. разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата по ал.
5;
4. разполагат със софтуер за изчисляване на актуалното състояние на
потреблението на енергия в промишлени системи, подлежащ на одобрение от агенцията
по критерии, определени с наредбата по ал. 5.
(3) Лицата по ал. 1 и ал. 2 нямат право да извършват обследване на промишлени
системи, в случай че те или наетият от тях персонал са участвали при проектирането,
изграждането и експлоатацията на съответната промишлена система или в изпълнението
на мерки за повишаване на нейната енергийна ефективност.
(4) Лицата по ал. 1, т. 4 и ал. 2 могат да участват в екипите на не повече от две лица
по ал. 1, т. 1.
(5) Обстоятелствата по ал. 1 - 4, подлежащи на вписване, редът за вписване в
регистъра и за получаване на информация от регистъра, се определят с наредбата по чл.
23, ал. 5.”
(6) Изискванията за упражняване на професията „оценител по енергийна
ефективност на промишлени системи” се определят с наредбата по чл.23, ал. 6.
§ 36. Създават се чл. 34а – 34в:
„Чл. 34а. (1) Право да упражняват професията оценител по енергийна ефективност
на промишлени системи " в Република България имат чужденци и граждани на държави
- членки на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо

пространство и Конфедерация Швейцария, на които е призната професионалната
квалификация по реда на наредбата на чл. 23а, ал. 1.
(2) Признаването на право за упражняване на регулираната професия – “ оценител
по енергийна ефективност на промишлени системи” се извършва от агенцията при
условия и по реда на наредбата по ал. 1
(3) Признаването на право за упражняване на регулираната професия – “ оценител
по енергийна ефективност на промишлени системи” се извършва от агенцията срещу
заплащане на такса, определена с тарифата по чл. 51.
(нов) Чл. 34б. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие вписва в публичен
регистър лицата по чл. 34, ал. 1 и ал. 2 по тяхно писмено искане.
(2) Към писменото искане по ал. 1 се прилагат:
1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 34 ал. 1, т. 1 и 4, ал. 2, т. 1 и 2;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 34, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 3 и 4 и ал. 3;
3. декларация на физическото лице - участник в персонала на търговеца за
обстоятелствата по чл. 34, ал. 4.
(3) Агенцията за устойчиво енергийно развитие издава на вписаните в регистъра
лица удостоверения срещу заплащане на такса, определена с тарифата по чл. 51.
(4) Агенцията за устойчиво енергийно развитие отказва да впише в регистъра
лицата, които не отговарят на изискванията по чл. 34 ал. 1 и ал. 2.
(5) Удостоверението за вписване в регистъра или мотивираният писмен отказ за
вписване се издават от изпълнителния директор на агенцията при условията и в
сроковете, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Срокът на валидност на удостоверението по ал. 5 е 3 години.
(7) Отказът за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(нов) Чл. 34в. Агенцията за устойчиво енергийно развитие заличава от регистъра
лицата, получили удостоверения с право да извършват обследване за енергийна
ефективност, при:
1. отпадане на някое от условията по чл.34, ал. 1 и ал.2;
2. представяне на неверни декларации по чл. 34, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т.3 и 4, и ал. 3;
3. влязло в сила наказателно постановление за извършено нарушение по този закон;
4. откриване на процедура по обявяване в несъстоятелност или в ликвидация на
търговеца.
§ 37. В чл. 35 думите „чл. 33, ал.4” се заменят с „чл.33, ал.7” и думите „чл. 34, ал.
2” се заменят с „чл.34, ал.3”

§ 38. В чл. 39, ал. 4 след думите „Търговците на енергия“ се добавят думите
„съвместно със собствениците на средствата за търговско измерване на доставяната до
крайните потребители енергия “.
§ 39. В чл. 40, в ал. 2, т. 10 думите „чл. 23, ал. 4“ се заменят с „чл. 23б, ал. 1“,
думите „чл.34, ал. 2” с „чл.34б, ал. 1”.
§ 40. В чл. 41, ал. 1, т. 3 след думите „собственици на” се добавят „отоплителни
инсталации с водогрейни”
§ 41. Наименованието на Глава пета се изменя така:
„Механизми за повишаване на енергийната ефективност”
§ 42. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Договорите с гарантиран резултат – ЕСКО договори, имат за цел изпълнението
на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради и/или промишлени
системи, като възстановяването на направените инвестиции и изплащането на
дължимото на изпълнителя възнаграждение се извършват за сметка на реализираните
икономии на енергия.”
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпълнители по договори по ал. 1 не могат да изпълняват дейности по чл. 16,
17 и чл. 33, ал. 1 за сградата или промишлената система, обект на договора.”
§ 43. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. (1) Договор с гарантиран резултат се сключва след извършено обследване
за енергийна ефективност и издаден сертификат за енергийни характеристики,
удостоверяващ актуалното състояние на енергопотреблението в сградата, обект на
договора.
(2) Възложителят по ЕСКО договор предоставя на изпълнителя на договора доклад
за извършено обследване за енергийна ефективност и копие от издадения сертификат за
енергийни
характеристики,
удостоверяващ
актуалното
състояние
на
енергопотреблението в сградата.
(3) Услугите по договори с гарантиран резултат се извършват въз основа на
договори, които съдържат:
1. нормализираното енергопотребление установено с обследване за енергийна
ефективност;
2. гарантираните икономии на енергия и реда за тяхното установяване след
изпълнението на договора;
3. начина на финансиране;
4. начина на изплащане на възнаграждението;

5. други клаузи.
(4) Изпълнителите по чл. 48, ал. 2 осигуряват извършването на услугата изцяло или
частично със собствени средства и/или поемат задължение да осигурят финансирането
им от трето лице.
(5) Изпълнителите по чл. 48, ал. 2 носят финансовия риск, както и техническия и
търговския риск за изпълнение на предвидените в договора дейности и мерки за
повишаване на енергийната ефективност и за достигане на гарантирания с договора
резултат.
(6) Услугите по договори с гарантиран резултат осигуряват достигането на
нормативно изискващия се клас на енергопотребление за сградата обект на договора.
(7) За сгради - държавна и/или общинска собственост, които са обект на договор по
чл. 48, ал. 1, в бюджетите на министерствата, ведомствата и общините се планират и
осигуряват средства, които за срока на изпълнението на договора съответстват на
нормализираните разходи за енергия на тези сгради.
(8) Условията и редът за определяне размера на планираните по ал. 7 средства,
както и условията и редът за тяхното изплащане се определят с наредба на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и министъра на финансите.”
§ 44. В глава V, наименованието на Раздел IV се изменя така:
„Доказване на енергийни спестявания”
§ 45. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. (1) Доказването на постигнати енергийни спестявания има за цел да
установи количеството спестена енергия от извършени мерки за повишаване на
енергийната ефективност при крайните потребители на енергия.
(2) Постигнати енергийни спестявания се доказват
енергоспестяващи мерки при крайните потребители на енергия чрез:

след

изпълнени

1. обследване за енергийна ефективност на сгради или промишлени системи,
проверка на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации или;
2. прилагане на методиките, разработени съгласно изискванията определени с
наредбата по чл. 9, ал.2.
(3) Дейностите по ал. 2 завършват с оценка на енергийните спестявания изготвена
от лицата по чл. 23, ал. 1 и 2, чл. 34, ал. 1 и 2.
(4) Агенцията извършва проверка на оценката по ал. 3.“
§ 46. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. Удостоверения за енергийни спестявания се издават от изпълнителния
директор на агенцията срещу заплащане на такса, определена с тарифа на Министерския
съвет.“

§ 47. Член 52 се отменя.
§ 48. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. Правилата за въвеждане на пазарен механизъм за повишаване на
енергийната ефективност чрез изпълнението на енергоефективни дейности и мерки се
определят с наредба на Министерски съвет.”
§ 49. Създава се чл. 58а:
„Чл. 58а. Органи на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ са:
1. Общо събранието на донорите;
2. Управителен съвет.”
§ 50. Създава се чл. 58б:
„Чл. 58б. (1) Общото събрание на донорите, наричано по нататък “Събрание на
донорите” се състои от физически и юридически лица, включително юридически лица с
нестопанска цел.
(2) Събранието на донорите:
1. приема правила за организацията на работа и дейността на фонда;
2. избира и освобождава членовете на управителния съвет на фонда по чл. 59, ал. 1,
т. 4;
3. взема решение за прекратяване на дейността на фонда.
4. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност със закон.”
§ 51. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 6 се отменя;
2. Създават се алинеи 9 и 10:
„(9) Когато за член на Управителния съвет възникне някое от обстоятелствата по ал.
8, той е длъжен в седем дневен срок от настъпването на обстоятелството да уведоми
председателя на Управителния съвет.
(10) Събранието на донорите взема решение за освобождаването на член на
управителния съвет при възникване на обстоятелствата по ал. 8.”
§ 52. В чл. 60 в ал. 2 думите „чл. 59, ал. 5” се заменят с „чл. 58а, т. 1”
§ 53. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В т. 2 след думите „чл.23 ал. 1” се добавя „ и ал. 2”, а след думите „чл. 34, ал. 1”
се добавят „и ал.2”.
2. Точка 4 се изменя така:

„4. органите по чл. 12 - за представянето на отчети за изпълнението на годишните
планове.”
§ 54. Създава се чл. 63а:
„Чл. 63а. (1) Контролът върху дейността на лицата по чл. 23 ал.1 и ал.2 включва:
1. проверка за достоверност на входящите данни за сградата, използвани за
издаване на сертификата за енергийни характеристики, както и на посочените в
сертификата резултати,
2. проверка на вписаните в сертификата за енергийни характеристики входящи
данни и на резултатите, включително и на направените препоръки
3. проверка на: входящите данни за сградата използвани за издаване на
сертификата за енергийни характеристики, съдържащите се в сертификата резултати,
включително и на направените препоръки, чрез посещения на място в сградата с цел да
се провери съответствието между посочените в сертификата за енергийни
характеристики данни и сертифицираната сграда.
(2) Контролът върху дейността на лицата по чл.34 ал.1 и ал.2 включва:
1. проверка за достоверност на входящите данни и на резултатите от
обследването/проверката,
2. проверка за достоверност на входящите данни и на резултатите от
обследването/проверката, както и на направените в него препоръки
3. проверка на входящите данни, резултатите и на направените препоръки чрез
посещение на място с цел да се провери съответствието между посочените в
документите от обследването/проверката резултатите и състоянието на промишлената
система/инсталация.”
§ 55. В чл. 65, ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата, които извършват проверки, контролни обследвания и които съставят
актове за установяване на административни нарушения, се определят със заповед на
изпълнителния директор на агенцията.”
§ 56. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 64” се заменят с „чл. 65, ал. 1”
2. В ал. 3 думите „чл. 64” се заменят с „чл. 65, ал. 1”
§ 57. В чл. 67 думите „чл. 64” се заменят с „чл. 65, ал. 1”.
§ 58. В чл. 68, ал. 1 думите „чл. 64” се заменят с „чл. 65, ал. 1”
§ 59. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 64” се заменят с „чл. 65, ал. 1”

2. В ал. 2 думите „чл. 64” се заменят с „чл. 65, ал. 1”
3. В ал. 3 думите „чл. 64” се заменят с „чл. 65, ал. 1”
§ 60. В чл. 70 думите „чл. 64” се заменят с „чл. 65, ал. 1”
§ 61. В чл. 71 думата „Възложител” се заменя със „Собственик”.
§ 62. В чл. 72 думите „чл.64” се заменят с „чл. 65, ал.1”.
§ 63. В чл. 73 думите „чл.64” се заменят с „чл. 65, ал.1”.
§ 64. В чл. 75 думите „чл.64” се заменят с „чл. 65, ал.1”
§ 65. В чл. 76 думите „Възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за
устройство на територията” се заменят със „Собственик на сграда”
§ 66. Член. 77 се изменя така:
„Чл. 77. Собственик на сграда по чл. 19, който не изпълни мерките, предписани в
доклада от обследването за енергийна ефективност, в срока по чл. 19, ал. 3 се наказва с
глоба от 10 000 до 30 000 лв. или с имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв.”
§ 67. В чл. 78 след думите „чл. 23, ал. 1” се добавят „и ал.2”.
§ 68. В чл. 79 след думите „чл. 23, ал. 1” се добавят „и ал.2”.
§ 69. В чл. 80 след думите „чл. 34, ал. 1” се добавят „и ал.2”.
§ 70. В чл. 81 думите „чл. 23, ал. 2” се заменят с „чл. 23, ал. 3” и думите „чл. 34,
ал. 2” се заменят с „34, ал. 3”
§ 71. В чл. 82, ал. 1 след думите „собственик на” се добавят „отоплителна
инсталация с водогреен” и думите „от 20 до 100” се заменят с „над 20”.
§ 72. В чл. 85 думите „по реда на наредбата по чл. 9, ал. 2” се заличават.
§ 73. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. т. 2 се изменя така:
„2. "Енергийно спестяване" е получената икономия на енергия, определена чрез
измерване и/или оценка на потреблението на енергия като разлика в потребените
количества енергия преди и след прилагане на мерки за повишаване на енергийната
ефективност, като се извършва коригиране и нормализиране предвид външните условия,
които въздействат върху енергийното потребление.”
2. създава се т. 10а:
„10а. ”Крайно потребление на енергия” е потреблението на енергийни продукти,
доставяни за енергийни цели на преработващата промишленост, рудодобива,
строителството, транспорта , домакинствата, услугите, включително обществените
услуги, селското стопанство, горското стопанство и рибното стопанство.”

3. създава се т. 16а:
“16а. „Полезна номинална мощност“ означава максималната топлинна мощност,
изразена в kW, за която производителят е посочил и гарантирал, че се постига при
продължаващо действие при спазване на указанията за ефективна работа, дадени от
производителя.”
4. В точка 18 думите „и предоставянето на услуги” се заличават.
5. създава се т. 18а:
„18а. „Равнище на оптимални разходи“ означава енергийните характеристики,
които водят до най-ниски разходи по време на прогнозирания икономически жизнен
цикъл, като:
а) най-ниските разходи се определят, като се отчитат разходите за инвестиции,
свързани с енергията, разходите за поддръжка и експлоатационните разходи (включително разходите за енергия и спестената енергия, категорията на съответната
сграда, приходите от произведена енергия, където е приложимо), и разходите за
обезвреждане, където е приложимо; и
б) прогнозираният икономически жизнен цикъл се определя от всяка държавачленка. Той представлява оставащият прогнозиран икономически жизнен цикъл на
сграда, когато изискванията за енергийните характеристики са определени за сградата
като цяло, или до прогнозираният икономически жизнен цикъл на сграден компонент,
когато изискванията за енергийните характеристики са определени за сградните
компоненти.”
6. създава се т. 19а:
19а. „Сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия“ означава сграда с
много добри енергийни характеристики, определени в съответствие с утвърдена
национална методика. Необходимото количество енергия с близка до нулевата или с
много ниска стойност следва да бъде произведено в значителна степен от възобновяеми
източници на енергия, включително от такива, разположени на място или в близост.”
7. създават се т.21а и 21б:
„21а. „Схеми за насърчаване на енергийната ефективност„ е всеки инструмент,
схема или механизъм, които насърчават повишаването на енергийната ефективност.
Схемите за насърчаване включват, но не се ограничават до инвестиционни помощи,
данъчни облекчения или намаления, връщане на платени данъци,.
21б „Техническа сградна инсталация“ означава техническо оборудване за
осигуряване на отопление, охлаждане, вентилация, топла вода, осветление или на
комбинация от тях на сграда или обособена част от сграда”
8. точка 23 се изменя така:
„23. "Търговец с енергия" е физическо или юридическо лице - краен снабдител,
обществен доставчик, търговец с издадена лицензия за дейността "търговия с
електрическа енергия", топлопреносно предприятие, производител и/или търговец на
течни горива от нефтен произход и природен газ, които продават енергия на крайните

потребители повече от еквивалента на 75 GWh годишно или чийто персонал за
съответната година наброява повече от 10 души, или чийто общ годишен оборот и/или
годишен баланс за предходната година надвишава 4 млн. лв.”
9. създава се т. 25:
„25. „Централно отопление“ или „централно охлаждане“ означава подаване на
топлинна енергия под формата на пара, топла вода или охладена течност чрез мрежа от
централен производствен източник към множество сгради или други места за използване
за загряване или охлаждане на помещения или процеси.”
§ 74. В § 3. от Допълнителните разпоредби в края се добавят думите „и
изискванията на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май
2010г. относно енергийните характеристики на сградите”.
§ 75. В Преходните и заключителни разпоредби към Закона за енергийната
ефективност се правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 7 се отменя;
2. Създава се параграф 10 а:
3. В § 11, ал.2 думите „по чл. 23, ал.4” се заменят с „по чл. 23б, ал. 1”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В чл. 24, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (изм. ДВ. бр.39 от 20 Май
2011г.) точки 18 и 19 се изменят така:
18. сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили
сертификат клас “B”или“C”, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност и
Наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност , както следва:
а) за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата;
б) за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за
производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;
19. сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили
сертификат клас“C”или“D”, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност и
Наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:
а) за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата;
б) за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за
производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

§ 2. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се приемат и
привеждат в съответствие с него в срок 6 месеца от влизането му в сила
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"

