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ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
В сила от 14.11.2008 г.
Обн. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13
Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон уреж да общ ественит е от ношения, свързани с провеж данет о на
държ авната политика за повишаване на енергийнат а ефективност при крайното потребление
на енергия и предоставянето на енергийни услуги.
(2) Законът се прилага за крайното потребление на енергия от въоръж енит е сили,
доколкото не противоречи на Закона за отбранат а и въоръж ените сили на Република България
или на друг спец иален закон.
(3) Законът не се прилага за крайното потребление на енергия от:
1. инсталац иите за категориите промишлени дейност и по чл. 131в от Закона за
опазване на околнат а среда;
2. транспортнит е средст ва във въздушния и водния т ранспорт .
Чл. 2. Законът има за цел повишаване на енергийнат а ефективност като основен
фактор за повишаване конкурентоспособност та на икономиката, сигурностт а на енергийнит е
доставки и опазването на околната среда чрез:
1. използване на система от дейност и и мерки за повишаване на енергийнат а
ефективност при крайнит е потребители на енергия;
2. развитие на пазара на енергийнит е услуги и извършване на дейности и мерки за
повишаване на енергийната ефект ивност при крайнит е потребители от търговц ите с енергия.

Глава втора.
ФУНКЦИИ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Раздел I.
Органи за управление
Чл. 3. (1) Държ ават а упраж нява функц иите си за повишаване на енергийнат а
ефективност чрез Народното събрание и Министерския съвет .
(2) Народнот о събрание приема Нац ионална стратегия по енергийна ефект ивност на
Република България, която определя нац ионалнат а индикативна ц ел за енергийни спестявания,
етапите, средствата и мерките за нейнот о постигане. Нац ионалната стратегия се актуализира
на всеки 5 години.
(3) Министерският съвет определя държ авната полит ика за повишаване на енергийната
ефективност при крайнот о потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги,
която е съст авна част от политикат а по устойчиво развитие на ст раната.
(4) При осъщ ествяване на функц иите си по ал. 3 Министерският съвет:
1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) внася за приемане от Народното
събрание нац ионалнат а страт егия по ал. 2 по предлож ение на министъра на икономикат а,
енергет икат а и туризма;
2. приема нац ионални планове за дейст вие по енергийна ефективност ;
3. приема еж егодни отчети за изпълнениет о на плановете по т. 2;
4. приема наредбит е, предвидени в този закон;
5. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) приема и други актове, свързани с
повишаване на енергийната ефект ивност, по предлож ение на министъра на икономиката,
енергет икат а и туризма.
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Държ авната политика за
повишаване на енергийната ефект ивност при крайнот о потребление на енергия и предоставяне
на енергийни услуги се провеж да от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Минист ърът на икономиката,
енергет икат а и туризма:
1. разработ ва и предлага на Министерския съвет нац ионалната стратегия по чл. 3, ал. 2;
2. разработ ва и внася за приемане от Министерския съвет нац ионални планове за
дейст вие по енергийна ефективност;
3. представя еж егодно за приемане от Министерския съвет от чет за изпълнението на
нац ионалните планове по т. 2;
4. разработ ва и внася за приемане от Министерския съвет проекти на наредби в
случаите, предвидени в т ози закон;
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5. разработ ва проекти на програми за повишаване на енергийната ефект ивност при
крайното пот ребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги и ги внася за приемане
от Министерския съвет ;
6. издава самостоятелно или съвместно със съответните минист ри подзаконовите
нормативни акт ове, от насящ и се до енергийната ефект ивност, в рамките на своите компетенц ии
по този закон;
7. осъщ ест вява взаимодейст вие с другите държ авни органи и с юридически лиц а с
нестопанска ц ел по отношение на провеж дането на държ авнат а политика по повишаване на
енергийнат а ефективност ;
8. организира подготовката на нормативни актове за хармонизиране на българското
законодат елство в областт а на енергийнат а ефективност с правото на Европейския съюз;
9. осъщ ест вява меж дународното сътрудничест во на Република България в област та на
енергийнат а ефективност ;
10. предост авя на компетент ните инст ит уц ии на Европейските общ ности информац ият а,
предвидена в правото на Европейския съюз;
11. в съответ ствие с правомощ ият а си отправя до компетентните инст ит уц ии на
Европейскит е общ ности искания и уведомления за предоставяне на временно освобож даване от
прилагането на разпоредби от правото на Европейския съюз и на преходни периоди в област та
на енергийната ефект ивност в случаите, предвидени в правото на Европейския съюз;
12. осъщ ествява и други правомощ ия в областт а на енергийната ефективност,
възлож ени му с други нормат ивни актове.
(3) Съдърж аниет о, структ урат а, условият а и редът за предоставяне на информац ията по
ал. 2, т. 10 се определят с наредбат а по чл. 9, ал. 4 от Закона за енергет икат а.
Чл. 5. (1) Дейност ит е по провеж дане на държ авната полит ика по повишаване на
енергийнат а ефективност при крайното пот ребление на енергия и предоставянето на
енергийни услуги се изпълняват от изпълнителния директор на Агенц ията по енергийна
ефективност, наричана по-нататък "агенц ията".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Изпълнителният директ ор на
агенц ията се назначава и освобож дава от министъра на икономикат а, енергетиката и туризма
съгласувано с минист ър-председателя.
(3) Изпълнит елният директор:
1. ръководи, управлява и представлява агенц ият а;
2. осъщ ест вява конт рол в предвидените от закона случаи;
3. участ ва в разработ ването на нац ионалните планове за действие по енергийна
ефективност;
4. организира изпълнениет о на дейност и и мерки, включени в нац ионалнит е планове за
дейст вие по енергийна ефективност;
5. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) предоставя еж егодно на
министъра на икономиката, енергетиката и туризма отчет за изпълнениет о на нац ионалните
планове за дейст вие по енергийна ефективност;
6. потвърж дава размера на енергийните спест явания в резултат на извършените
енергийни услуги чрез издаване на удост оверения за енергийни спестявания и на други мерки за
повишаване на енергийната ефект ивност;
7. участ ва в разработ ването на проект и на нормат ивни акт ове в област та на
енергийнат а ефективност ;
8. организира изгот вянет о на примерни договори за предоставяне на енергийни услуги,
насочени към използване на различни финансови инструменти от купувачит е на енергийни
услуги, и изпълнението на други дейност и и мерки за повишаване на енергийнат а ефективност;
9. организира изгот вянет о на проекти и сключва доброволни споразумения;
10. осъщ ествява мониторинг на доброволнит е споразумения;
11. взаимодейства с органите на държ авната власт и с органите на мест ното
самоуправление, със сдруж ения на работодатели, с браншови организац ии, сдруж ения на
потребит ели и с юридически лица с нестопанска ц ел по изпълнениет о на дейност ите и меркит е
за повишаване на енергийната ефект ивност;
12. организира създаването и поддърж анет о на нац ионална информац ионна сист ема за
състоянието на енергийната ефект ивност;
13. организира създаването и поддърж анет о на публичните регистри по чл. 23, ал. 4 и
чл. 34, ал. 4;
14. оказва съдействие на органите на държ авната власт и на органите на местното
самоуправление, какт о и на участниц ите на пазара на енергийни услуги при изпълнението на
задълж еният а им по този закон;
15. организира популяризиране на дейностите и мерките за повишаване на енергийната
ефективност;
16. съдейства за развит ие на обучението по енергийна ефективност;
17. организира създаването и поддърж анет о на списък на сградите, промишленит е
системи, водогрейните кот ли и климат ичнит е инсталац ии, които следва да се привеж дат в
съответствие с изискванията за енергийна ефект ивност;
18. изпълнява и други правомощ ия, възлож ени му с други нормативни актове.
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Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Агенц ият а по енергийна
ефективност е юридическо лиц е на бюдж етна издръж ка - вт оростепенен разпоредител с
бюдж ет ни кредит и, със седалище София и има статут на изпълнит елна агенц ия към министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) За осъщ ествяването на своята дейност агенц ията създава терит ориални звена в
районите по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалнот о развитие. Седалищ ат а на т ериториалните
звена се определят в устройствения правилник по ал. 3.
(3) Дейностт а, структурат а и организац ият а на работа на агенц ият а се определят с
устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
(4) Агенцият а по енергийна ефективност е администрат ор на приходите от:
1. субсидии от републиканския бюдж ет;
2. собствена дейност;
3. събрани суми от глоби и имущ ествени санкц ии, налож ени с наказателни
постановления, издадени при осъщ ествяване на контрола по реда на този закон;
4. меж дународни програми и споразумения;
5. други източниц и, определени с нормативен акт на Министерския съвет.
(5) Събранит е суми от глоби и имущ ест вени санкц ии по ал. 4, т. 3 се разпределят, както
следва:
1. петдесет на ст о - в държ авния бюдж ет;
2. петдесет на ст о - в бюдж ет а на агенц ията.
(6) Финансовит е средст ва по ал. 5, т . 2 се разходват, какт о следва:
1. четиридесет на ст о - за обезпечаване на конт ролната дейност на агенц ията;
2. двадесет на ст о - за придобиване на дългот райни мат ериални активи от агенц ият а;
3. десет на сто - за обучение и повишаване квалификац ият а на служ ителите на
агенц ията за осъщ ествяване на контролната дейност ;
4. тридесет на ст о - за допълнително материално ст имулиране на работ ещ ите в
агенц ията за осъщ ествяване на контролната дейност .
(7) Условият а и редът за разпределяне на средствата по ал. 6, т. 4 се определят с
устройствения правилник на агенц ият а.
Раздел II.
Национална стратегия и планове за действие за енергийна ефективност
Чл. 7. Нац ионалнат а ст ратегия за енергийна ефективност определя:
1. приорит ет ит е на държ авната полит ика и дългосрочните ц ели за енергийни
спестявания за постигане на конкурентоспособност на икономиката на страната;
2. нац ионалните индикативни ц ели и средст вата за тяхното дост игане;
3. насокит е за достигане на нац ионалните индикативни ц ели, както и механизмите,
ст имулите и институц ионалнит е, финансовите и правнит е рамки за премахване на
същ ествуващ ите пазарни пречки и недостатъц и, коит о възпрепят стват ефективностт а при
крайното пот ребление на енергия;
4. насокит е за създаване на условия за развитието и насърчаванет о на пазара на
енергийни услуги и предоставянет о на други мерки за повишаване на енергийната ефективност
при крайните потребит ели на енергия.
Чл. 8. (1) Нац ионалните планове за действие за енергийна ефект ивност се разработ ват
въз основа на нац ионалната страт егия по чл. 7 и съдърж ат :
1. анализ и оц енка на изпълнението на предходния нац ионален план за действие;
2. меж динните индикат ивни и индивидуалните ц ели за енергийни спестявания;
3. предвидените за изпълнение дейности и мерки за повишаване на енергийната
ефективност;
4. задълж енията на органите на държ авнат а власт и органит е на местното
самоуправление във връзка с изпълнението на предвидените мерки;
5. задълж енията на лиц ата по чл. 10, ал. 1 за изпълнение на индивидуалните ц ели за
енергийни спестявания;
6. сроковете за изпълнение;
7. изт очниц ите на финансиране;
8. индикаторит е за отчитане на постигнат ит е резулт ат и, както и други необходими
данни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Изпълнителният директ ор на
агенц ията представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма отчета по чл. 5, ал.
3, т. 5 в срок до 30 април на годината, следващ а годинат а на отчит ане.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) В срок до 31 май на съот ветната
година минист ърът на икономиката, енергетикат а и туризма внася отчет а по ал. 2 за приемане
от Министерския съвет .
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Раздел III.
Национални индикативни цели за енергийни спестявания

Чл. 9. (1) Нац ионалните индикат ивни ц ели за енергийни спест явания се определят като
проц ент от крайното енергийно потребление на крайните потребители на енергия в
съответствие с наредбата по ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Мет одикит е за определяне на
нац ионалните индикат ивни ц ели, редът за разпределяне на тези ц ели кат о индивидуални ц ели
за енергийни спестявания меж ду лиц ата по чл. 10, ал. 1, допуст имите мерки по енергийна
ефективност, мет одикит е за оц еняване и начините за потвърж даване на енергийнит е
спестявания се определят с наредба на Министерския съвет по предлож ение на министъра на
икономикат а, енергетиката и т уризма.
Чл. 10. (1) Нац ионалните индикативни ц ели, определени в плановете за действие по чл.
8, се разпределят като индивидуални ц ели за енергийни спестявания меж ду:
1. търговц ите с енергия;
2. собствениц ите на сгради по чл. 19;
3. собствениц ите на промишлени системи по чл. 33, ал. 2.
(2) При изпълнението на поставените им ц ели лиц ата по ал. 1, т. 1 могат да осигуряват
предлагането на енергийни услуги на своите клиенти на конкурентни ц ени или да правят вноски
във Ф онд "Енергийна ефект ивност" или в други същ ествуващ и или новосъздадени фондове за
енергийна ефективност .
(3) Търговц ите с енергия са длъж ни да се въздърж ат от всякакви дейности, които могат
да възпрепятстват търсенет о, предлаганет о и развитиет о на енергийни услуги и на други
дейност и и мерки за повишаване на енергийнат а ефективност при т ехните клиенти.
(4) При изпълнението на поставените им ц ели лиц ата по ал. 1, т. 2 и 3 са длъж ни да
изпълняват мерки за повишаване на енергийната ефект ивност, както и дейност и, свързани с
изпълнението на тези мерки.
Раздел IV.
Планове и програми по енергийна ефективност на органите на държавната власт и органите
на местното самоуправление
Чл. 11. (1) Политиката по енергийна ефект ивност се осъщ ествява от органите на
държ авната власт и органит е на мест ното самоуправление чрез изгот вяне на планове за
енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение за определен програмен период.
(2) Плановете и програмит е по ал. 1 се разработ ват в съот вет ствие с националната
ст ратегия по чл. 7 и при отчитане спец ифичните особености на регионалнит е планове за
развитие на съот ветните райони за планиране на територият а на Република България и
перспективите им за устойчиво икономическо развитие.
(3) Средст вата за изпълнение на плановете по ал. 1 се предвиж дат в бюдж етите на
органит е на държ авната власт и органит е на мест ното самоуправление.
Чл. 12. (1) Органит е на държ авната власт и органите на местното самоуправление
представят еж егодно на изпълнителния директор на агенц ията отчети за изпълнението на
плановете.
(2) Отчетит е по ал. 1 съдърж ат описание на дейностите и мерките, посочват размера на
постигнатите енергийни спестявания и се предст авят не по-късно от 31 март на годината,
следващ а годината на изпълнение на съот вет ните дейност и и мерки.
(3) Отчетит е се изготвят по образец , утвърден от изпълнителния директор на
агенц ията, и са съставна част от отчет а за изпълнението на съответ ния нац ионален план за
дейст вие.

Глава трета.
ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ
Раздел I.
Дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност
със:

Чл. 13. Дейностите за повишаване на енергийнат а ефективност са дейностите, свързани
1.
2.
3.
4.

енергийно паспорт изиране;
обследване и серт ифиц иране на сгради;
обследване на промишлени системи;
проверка за енергийна ефективност на водогрейни кот ли и климат ични инсталац ии в
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сгради, и
5. управление по енергийна ефективност.
Чл. 14. Мерките за повишаване на енергийната ефективност са действият а, които водят
до проверимо, измеримо или оц енимо повишаване на енергийнат а ефективност .
Раздел II.
Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради
Чл. 15. (1) Всеки инвестиц ионен проект за изграж дане на нова сграда, реконст рукц ия,
основно обновяване, основен ремонт или преустройство на същ ест вуващ а сграда трябва да
съответства на изискваният а за енергийна ефективност, предвидени в т ози закон.
(2) Инвестиц ионнит е проект и за нови сгради по ал. 1 с разгънат а заст роена площ над
1000 кв. м т рябва да са съобразени с възмож ностите за използване на:
1. дец ентрализирани системи за производст во и потребление на енергия от
възобновяеми енергийни източниц и;
2. инсталац ии за комбинирано производст во на елект рическа и т оплинна енергия;
3. инсталац ии за ц ентрално или локално от опление и охлаж дане;
4. термопомпи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Показат елит е за разход на
енергия и енергийните характеристики на сградит е по ал. 1 се определят с наредба на
министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на регионалнот о развитие и
благоустройствот о.
Чл. 16. Обследването за енергийна ефективност на сгради има за ц ел да уст анови
нивото на потребление на енергия, да определи спец ифичнит е възмож ности за намаляванет о
му, да установи спазени ли са изискванията на чл. 15, ал. 2 и да препоръча мерки за повишаване
на енергийната ефект ивност.
Чл. 17. (1) Сертифиц ирането за енергийна ефективност на сгради има за ц ел
удостоверяване актуалното състояние на потреблениет о на енергия в сградите, енергийните
характеристики и съот ветствието им със скалат а на класовете на енергопот ребление от
наредбата по чл. 15, ал. 3.
(2) Сертифиц иранет о за енергийна ефективност на сгради се извършва след обследване
за енергийна ефективност .
Чл. 18. Всяка сграда мож е да бъде сертифиц ирана, с изключение на:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) сгради и културни ц енности,
включени в обхвата на Закона за културното наследство и на Закона за защ ит ените територии;
2. молитвени домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
3. временни сгради с планирано време за използване до две години;
4. стопанскит е сгради на земеделски производит ели, използвани за селскост опанска
дейност ;
5. производствени сгради;
6. ж илищ ни сгради, които се използват по предназначение до 4 месец а годишно;
7. единични сгради с разгънат а застроена площ до 50 кв. м.
Чл. 19. (1) На задълж ително сертифиц иране по реда на този закон подлеж ат всички
сгради в експлоатац ия с разгънат а заст роена площ над 1000 кв. м.
(2) Освен сградит е по ал. 1 на задълж ително сертифиц иране подлеж ат и всички други
сгради - държ авна и/или общ инска собст веност, в експлоат ац ия с разгъната застроена площ над
1000 кв. м.
(3) Собствениц ите на сгради по ал. 1 и 2 са длъж ни да изпълнят мерките за повишаване
на енергийната ефект ивност, предписани от обследването за енергийна ефективност , в
т ригодишен срок от дат ат а на приемане на резултатите от обследванет о.
Чл. 20. (1) Възлож ителите по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на
т ериторията са длъж ни да придобият по реда на този закон сертификат за енергийни
характеристики на сградат а в срок не по-рано от три и не по-късно от 6 години от датата на
въвеж данет о й в експлоат ац ия.
(2) До издаването на сертификата по ал. 1 енергийнит е характерист ика на сградата се
удостоверяват с енергиен паспорт , който е част от т ехническия паспорт на сградата и
удостоверява изпълнениет о на изискването по чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на
т ериторията.
(3) Когато при издаване на серт ификат а за енергийни характ еристики на сградата се
установят отклонения на показателите, отразени в издадения енергиен паспорт , лиц ата, които
извършват сертифиц иранет о, уведомяват в 5-дневен срок от датата на установяване на
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?ID=…

5/20

29.12.2009 г.
ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВН…
нарушението изпълнит елния директ ор на агенц ията за предприемане на съответнит е действия.
(4) Сертификатът за енергийни характ еристики на сградата се актуализира във всички
случаи на извършване на дейности, водещ и до подобряване на ц ялостните енергийни
характеристики на сградат а, като:
1. реконст рукц ия, основно обновяване, основен ремонт или преустройст во на сградата;
2. текущ ремонт на инсталац ии на сградата;
3. други дейност и.
(5) Сертификатът за енергийни характ еристики на части от сградата се издава въз
основа на общ сертификат за ц ялата сграда при блокове с общ а отоплит елна инсталац ия.
Чл. 21. (1) При продаж ба на сграда или на части от нея продавачът предоставя на
купувача оригинала на серт ификат а за енергийни характеристики на сградата - в случаит е по
чл. 20, ал. 1, или съответно оригинала на енергийния паспорт - в случаите по чл. 20, ал. 2.
(2) При отдаване под наем на сградата или на част от нея с договор, подлеж ащ на
вписване по съот ветния ред, наемодателят предоставя на наемателя копие на сертификата за
енергийни характ ерист ики на сградата - в случаите по чл. 20, ал. 1, или съот ветно копие на
енергийния паспорт - в случаите по чл. 20, ал. 2.
Чл. 22. Лиц ат а, които извършват серт ифиц ирането, издават сертификат за енергийни
характеристики на сградат а, койт о се придруж ава с декларац ия за липса на обст оят елствата по
чл. 23, ал. 2.
Чл. 23. (1) Обследването за енергийна ефективност и серт ифиц ирането на сгради се
извършва от физически или юридически лиц а, коит о:
1. са търговц и по смисъла на Търговския закон или по законодат елството на държ ава членка на Европейския съюз, или на друга държ ава - ст рана по Споразумението за Европейското
икономическо пространство;
2. разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата по ал. 11;
3. разполагат с необходимия персонал - физически лиц а, определени с наредбат а по ал.
11, които:
а) имат завършено висше техническо образование и не по-малко от три години ст аж по
спец иалност та или завършено средно т ехническо образование с не по-малко от 6 години стаж
по спец иалностт а;
б) са полож или успешно изпит за придобиване на необходимат а квалификац ия за
извършване на обследване за енергийна ефективност и серт ифиц иране на сгради в
акредитирани по реда на Закона за висшет о образование висши т ехнически училищ а.
(2) Лиц ата по ал. 1 нямат право да извършват серт ифиц иране на сгради, в случай че те
или наетият от т ях персонал са участ вали при проектиранет о, изграж дането и експлоат ац ият а
на съответ ната сграда или в изпълнението на мерки за повишаване на енергийната й
ефективност.
(3) Лиц ата по ал. 1, т. 3 могат да участват в екипит е на не повече от две лиц а по ал. 1,
т . 1 и по чл. 34, ал. 1, т. 1.
(4) Агенцият а по енергийна ефективност вписва в публичен регистър лиц ат а по ал. 1 по
т яхно писмено искане, кат о обстоятелст вата по ал. 1, т . 1 и 3 се уст ановяват със съответния
документ, а по ал. 1, т . 2 и ал. 2 - с декларац ия на лиц ет о, предст авляващ о търговец а, а по ал. 3
- с декларац ия на физическот о лиц е - участник в персонала на т ърговец а.
(5) Агенцият а по енергийна ефективност издава на вписаните в регистъра лиц а
удостоверения срещ у заплащ ане на такса, определена с тарифа, приет а от Министерския съвет.
(6) Агенцият а по енергийна ефективност отказва да впише в регист ъра лиц ат а, които
не отговарят на изискванията по ал. 1.
(7) Удостоверението за вписване в регист ъра или мотивираният писмен от каз за
вписване се издават от изпълнителния директ ор на агенц ията при условията и в сроковете,
предвидени в Административнопроц есуалния кодекс.
(8) Срокът на валидност на удостоверението по ал. 7 е 5 години.
(9) Отказът за вписване в регистъра подлеж и на обж алване по реда на
Административнопроц есуалния кодекс.
(10) Агенц ията по енергийна ефект ивност заличава от регистъра лиц ата, получили
удостоверения с право да извършват обследване за енергийна ефект ивност, при:
1. от падане на някое от условията по ал. 1;
2. представяне на неверни декларац ии по ал. 1, т. 2, ал. 2 и/или ал. 3;
3. влязло в сила наказателно пост ановление за извършено нарушение по този закон;
4. от криване на проц едура по обявяване в несъстоят елност или в ликвидац ия на
т ърговец а.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Обстоятелст вата, подлеж ащ и на
вписване по ал. 1 - 3, редът за вписване в регист ъра и за получаване на информац ия, какт о и
условията и редът за придобиване на квалификац ия по ал. 1, т. 3, буква "б" се определят с
наредба на минист ъра на икономикат а, енергетиката и т уризма.
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Чл. 24. (1) Сертификатът за енергийни характ ерист ики на сграда е със срок на
валидност до 10 години.
(2) Срокът на валидност по ал. 1 започва да тече от датата на издаване на
сертификата, а в случаит е по чл. 24, т. 18 и 19 от Закона за местнит е данъц и и такси - от
началото на годината, следващ а годината на издаване на сертификата.
Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Условията и редът за
извършване на обследване за енергийна ефективност и серт ифиц иране на сгради, както и
условията и редът за издаване на серт ификат и за енергийни характеристики и категориит е
сертификати се определят с наредба на министъра на икономикат а, енергетиката и туризма и
министъра на регионалнот о развитие и благоустройст вото.
Раздел III.
Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради
Чл. 26. Проверката за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични
инсталац ии в сгради има за ц ел установяване нивото на ефективност при тяхнат а експлоатац ия
и идентифиц иране на мерки за нейнот о повишаване.
Чл. 27. (1) На проверка по реда на този закон подлеж ат същ ест вуващ ите и
нововъведените в експлоатац ия водогрейни котли:
1. на т ечно или т върдо гориво с номинална мощ ност от 20 до 100 kW;
2. на т ечно или т върдо гориво с номинална мощ ност над 100 kW;
3. на природен газ с номинална мощ ност над 100 kW .
(2) Водогрейнит е котли подлеж ат на задълж ителна периодична проверка за енергийна
ефективност веднъж на всеки:
1. три години - за котлите по ал. 1, т. 1;
2. две години - за котлите по ал. 1, т. 2;
3. четири години - за котлите по ал. 1, т. 3.
Чл. 28. (1) На проверка по реда на този закон подлеж ат и климатичните инсталац ии с
номинална мощ ност над 12 kW .
(2) Климат ичнит е инсталац ии подлеж ат на задълж ителна периодична проверка за
енергийна ефективност веднъж на всеки 4 години.
Чл. 29. (1) Агенц ият а по енергийна ефективност създава и поддърж а база данни за
състоянието на:
1. водогрейните кот ли по чл. 27, ал. 1;
2. климатичните инсталац ии по чл. 28, ал. 1.
(2) (В сила от 15.11.2009 г.) В срок 6 месец а от датата на въвеж дане в експлоатац ия на
съоръж енията по ал. 1 техните собствениц и подават в т ерит ориалните звена по чл. 6, ал. 2
декларац ия по образец , утвърден от изпълнителния директор на агенц ията.
(3) Информац ият а по ал. 2 служ и за създаване и поддърж ане на базат а данни по ал. 1.
Чл. 30. (1) За котли със срок на експлоатац ия над 15 години проверката за енергийна
ефективност включва и оц енка на от оплителнат а инсталац ия и завършва с препоръки към
собственика за подмянат а на котлит е, други модификац ии по отоплителната инсталац ия и/или
други алтернативни решения.
(2) Оц енката на отоплителната инсталац ия по ал. 1 се извършва еднократ но.
Чл. 31. (1) Проверкат а за енергийна ефективност на котлите по чл. 27, ал. 1 и на
климатичните инст алац ии по чл. 28, ал. 1 се извършва от лиц ата по чл. 23, ал. 1 и/или чл. 34, ал.
1.
(2) Проверкат а по ал. 1 завършва с доклад, който се съст авя при условията и по реда на
наредбата по чл. 32.
Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Условията и редът за
извършване на проверката за енергийна ефект ивност на котлит е по чл. 27, ал. 1 и на
климатичните инст алац ии по чл. 28, ал. 1, както и условият а и редът за създаване, поддърж ане и
ползване на базата данни по чл. 29 се определят с наредба на министъра на икономиката,
енергет икат а и туризма.
Раздел IV.
Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
Чл. 33. (1) Обследването за енергийна ефективност на промишлени системи има за ц ел
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да определи спец ифичните възмож ност и за намаляване на енергийното пот ребление в
промишленит е сист еми и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефект ивност.
(2) На задълж ително обследване за енергийна ефективност подлеж и всяка промишлена
система, чието годишно пот ребление на енергия е над 3000 МW h. Обследването се извършва
най-малко веднъж на всеки т ри години.
(3) Собствениц ите на промишлени системи по ал. 2 са длъж ни да започнат изпълнение
на мерките, предписани от обследването за енергийна ефект ивност, в двегодишен срок от
датата на приемане на резулт атите от обследването.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Показат елит е за разход на
енергия, енергийнит е характ ерист ики на промишлени системи, какт о и условията и редът за
извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи се определят с
наредба на минист ъра на икономикат а, енергетиката и т уризма.
които:

Чл. 34. (1) Обследваният а по чл. 33 се извършват от физически или юридически лиц а,

1. са търговц и по смисъла на Търговския закон или по законодат елството на държ ава членка на Европейския съюз, или на друга държ ава - ст рана по Споразумението за Европейското
икономическо пространство;
2. разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 23,
ал. 11;
3. разполагат с необходимия персонал - физически лиц а, които:
а) имат завършено висше техническо образование и не по-малко от три години ст аж по
спец иалност та или завършено средно т ехническо образование с не по-малко от 6 години стаж
по спец иалностт а;
б) са полож или успешно изпит за придобиване на необходимат а квалификац ия за
извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи в акредит ирани
по реда на Закона за висшето образование висши технически училищ а.
(2) Лиц ата по ал. 1 нямат право да извършват обследване на промишлени системи, в
случай че те или наетият от тях персонал са участвали при проектирането, изграж дането и
експлоат ац ият а на промишлената система или в изпълнениет о на мерки за повишаване на
енергийнат а й ефективност .
(3) Лиц ата по ал. 1, т. 3 могат да участват в екипит е на не повече от две лиц а по ал. 1,
т . 1 и по чл. 23, ал. 1, т. 1.
(4) Агенцият а по енергийна ефективност вписва в публичен регистър лиц ат а по ал. 1 по
т яхно писмено искане, кат о обстоятелст вата по ал. 1, т . 1 и 3 се уст ановяват със съответния
документ, а по ал. 1, т . 2 и по ал. 2 и 3 - с декларац ия.
(5) Агенцият а по енергийна ефективност издава на вписаните в регистъра лиц а по ал. 4
удостоверение срещу заплащ ане на такса, определена с тарифата по чл. 23, ал. 5.
(6) Агенцият а по енергийна ефективност отказва да впише в регист ъра лиц ат а, които
не отговарят на изискванията на ал. 1.
(7) Удостоверението за вписване в регист ъра или мотивираният писмен от каз за
вписване се издават от изпълнителния директ ор на агенц ията при условията и в сроковете,
предвидени в Административнопроц есуалния кодекс.
(8) Срокът на валидност на удостоверението по ал. 5 е три години.
(9) Отказът за вписване в регистъра подлеж и на обж алване по реда на
Административнопроц есуалния кодекс.
(10) Агенц ията по енергийна ефект ивност заличава от регистъра лиц ата, получили
удостоверения с право да извършват обследване за енергийна ефект ивност на промишлени
системи, при:
1. от падане на някое от условията по ал. 1;
2. представяне на неверни декларац ии по ал. 1, т. 2, ал. 2 и/или 3;
3. влязло в сила наказателно пост ановление за извършено нарушение по този закон;
4. от криване на проц едура по обявяване в несъстоят елност или в ликвидац ия на
т ърговец а.
(11) Обстоят елствата, подлеж ащ и на вписване по ал. 1 - 3, редът за вписване в
регист ъра и за получаване на информац ия, както и условията и редът за придобиване и
признаване на квалификац ия по ал. 1, т. 3, буква "б" и необходимит е технически средст ва за
извършване на дейност ит е по обследване и сертифиц иране се определят с наредбата по чл. 23,
ал. 11.
Чл. 35. Обследването завършва с доклад, който се съставя при условият а и по реда на
наредбата по чл. 33, ал. 4 и се придруж ава с декларац ия за липса на обстоят елствата по чл. 34,
ал. 2.
Раздел V.
Управление на енергийната ефективност в сгради и промишлени системи
Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) Собст вениц ит е на сгради
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по чл. 19, ал. 2 и на промишлени сист еми по чл. 33, ал. 2 са длъж ни да извършват управление на
енергийнат а ефективност .
(2) Управлениет о на енергийнат а ефективност се извършва чрез:
1. еж егодно изготвяне на планове и програми за повишаване на енергийната
ефективност в съответствие с докладит е по чл. 35;
2. осъщ ест вяване на меркит е, предвидени в плановете и програмит е по т. 1;
3. представяне в агенц ията на информац ия за ефект а от изпълнените мерки и за
очаквания ефект от изпълнението на предвидените в плановет е и програмите по т. 1 мерки;
4. определяне най-малко на един служ ит ел, в чият о длъж ностна характеристика се
включва изпълнение на задълж енията по т. 1 - 3.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) Собствениц ите на сгради по чл.
19, ал. 2 водят дневник за месечното потребление по видове енергии, включит елно дат и, ц ени и
количест ва на доставките, както и идентификац ионни номера на документите, удостоверяващ и
качеството на доставените горива.
(4) Собствениц ите на промишлени системи по чл. 33, ал. 2 изготвят периодично, наймалко веднъж годишно, анализи за общ ото и спец ифичното потребление на енергия.
(5) Лиц ата по ал. 3 и 4 представят в агенц ият а годишни от чети за управлениет о на
енергийнат а ефективност .
(6) Отчетит е по ал. 5 съдърж ат описание на дейностите и мерките, посочват размера на
постигнатите енергийни спестявания и се предст авят с копие от плановете и програмите по ал.
2, т. 1 не по-късно от 31 март на годината, следващ а годината на изпълнение на съответ ните
дейност и и мерки.
Раздел VI.
Предоставяне на енергийни услуги
Чл. 37. Енергийнит е услуги имат за ц ел комбиниране дост авкат а на енергия с
енергоефективна технология и/или с действие, което обхващ а експлоат ац ият а, поддръж кат а и
управлението, необходими за предоставяне на услугата, и водят до проверимо, измеримо или
оц енимо повишаване на енергийната ефективност и/или спестяване на първични енергийни
ресурси.
Чл. 38. (1) Енергийните услуги се извършват въз основа на писмени договори, сключени с
крайни пот ребит ели на енергия.
(2) Енергийните услуги включват изпълнението на една или повече дейност и и мерки за
повишаване на енергийната ефект ивност, посочени в наредбата по чл. 9, ал. 2.
(3) (В сила от 15.05.2009 г.) За осигуряване проследимост на разходите за енергия и на
постигнатите нива на енергийни спестявания като резултат от изпълнениет о на енергийни
услуги лиц ата по чл. 39, ал. 2 предоставят с фактурите на крайните пот ребит ели информац ия
за:
1. текущ ите действит елни ц ени и действит елно пот ребената енергия;
2. енергийната консумац ия за т екущ ия период, сравнена с енергийнат а консумац ия за
същ ия период през предходната година;
3. координат и за връзка с потребителски организац ии, енергийни агенц ии или други
институц ии, включително адреси в интернет, от които мож е да се получи информац ия за
възмож нит е мерки за повишаване на енергийнат а ефективност .
(4) (В сила от 15.05.2009 г.) За осигуряване на проследимост и коригиране на
консумац ият а на енергия информац ият а по ал. 3 се изготвя въз основа на реалното енергийно
потребление за съответ ния период и се предоставя на крайния потребит ел на съответното
число от месец а, следващ месец а, през който е направено от читанет о.
Чл. 39. (1) Енергийните услуги могат да се извършват от физически или юридически лиц а
- т ърговц и по смисъла на Търговския закон или по смисъла на законодателство на държ ава членка на Европейския съюз, или на друга държ ава - ст рана по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.
(2) Търговц ите с енергия предост авят енергийни услуги или правят вноски във Ф онд
"Енергийна ефективност " или в други същ ествуващ и или новосъздадени фондове за енергийна
ефективност за предоставяне на т акива услуги, осигуряващ и изпълнениет о на поставените им
индивидуални индикативни ц ели.
(3) Когато в обхвата на енергийните услуги по чл. 38, ал. 2 се включва изпълнениет о на
дейност и по чл. 16 и 33, лиц ата по ал. 1 и 2:
1. изпълняват сами дейностите, в случай че отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1 и
чл. 34, ал. 1;
2. възлагат изпълнението на дейностите на лиц а, които отговарят на изискванията на
чл. 23, ал. 1 и чл. 34, ал. 1.
(4) Търговц ите на енергия могат да предоставят като енергийна услуга при конкурент ни
ц ени с ц ел осигуряване проследимост на разходите за енергия от крайните пот ребители
подмянат а на същ ест вуващ ите уреди (средства за т ърговско измерване) с инт елигент ни системи
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за измерване и контрол, които дават визуална информац ия за:
1. текущ ото енергопот ребление;
2. преходна текущ а смет ка;
3. моментен енергиен т овар;
4. от клонения в качеството на доставяне на енергият а;
5. друга необходима информац ия.
(5) При определяне стойностт а на предост авенит е енергийни услуги се взема предвид
постигнатото повишение на енергийнат а ефективност и степента на удовлет воряване на други
предвидени в договора за предоставяне на енергийната услуга изисквания.

Глава четвърта.
РАЗПОЛАГАЕМОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 40. (1) С ц ел осигуряване на достъпност и разполагаемост на информац ията,
събирана при условията и по реда на този закон, в агенц ията се създава и поддърж а
нац ионална информац ионна сист ема за състоянието на енергийната ефективност в Република
България.
(2) С ц ел осигуряване на достъпност чрез сист емат а по ал. 1 се предоставя информац ия
за:
1. нац ионалните индикативни ц ели;
2. изпълнението на дейности и мерки, предвидени в нац ионалните планове за дейст вие
по енергийна ефективност;
3. постигнатите годишни енергийни спестявания;
4. съст ояниет о на енергийнат а ефективност - на нац ионално ниво и по сектори;
5. плановет е и програмите за енергийна ефективност по чл. 11, ал. 1;
6. от чета за изпълнениет о на плановете по чл. 12, ал. 1 и предвидените по чл. 11, ал. 3
средст ва за изпълнението им;
7. плановет е и програмите по чл. 36, ал. 2, т . 1;
8. от четите по чл. 36, ал. 5;
9. добрите практ ики в област та на енергийната ефективност ;
10. лиц ата, вписани в регистрит е по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4.
(3) С ц ел осигуряване на разполагаемост чрез системат а по ал. 1 се набира информац ия
за:
1. изпълнението на индивидуалните индикат ивни ц ели;
2. реализираните продаж би на енергия към крайните потребит ели през предходнат а
календарна година;
3. количествата произведена продукц ия и/или извършени услуги и добавена стойност
през предходната календарна година и използваната за това енергия;
4. реализираните дейности и мерки за енергийна ефективност ;
5. сградите, подлеж ащ и на задълж ително сертифиц иране по чл. 19;
6. промишлените системи, подлеж ащ и на задълж ит елно обследване по чл. 33, ал. 2;
7. котли и климатични инсталац ии по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1;
8. изпълнени проекти за постигане на индивидуални индикативни ц ели, финансирани от
Ф онд "Енергийна ефективност ";
9. други дейност и, свързани с изпълнениет о на закона.

ал. 1;

Чл. 41. (1) Информац ията по чл. 40, ал. 2 и 3 се предоставя от :
1. търговц ите с енергия;
2. собствениц ите на сгради и промишлени системи;
3. собствениц ите на котли и климатични инст алац ии съответно по чл. 27, ал. 1 и чл. 28,

4. изпълнителния директор на Фонд "Енергийна ефективност ";
5. други лиц а, които предост авят енергийни услуги.
(2) Информац ият а по ал. 1 се предоставя на агенц ията не по-късно от 31 март на
годинат а, следващ а годината на изпълнение на съответ ните дейност и и мерки.
Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Съдърж анието, структурата,
условията и редът за набиране и предоставяне на информац ията по чл. 40, ал. 2 и 3 се
определят с наредба на министъра на икономиката, енергет икат а и туризма.

Глава пета.
ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И
УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ
Раздел I.
Видове финансови механизми
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Чл. 43. За повишаване на енергийната ефективност могат да се прилагат следните
финансови механизми:
1. доброволни споразумения;
2. договори с гарантиран резултат;
3. финансиране от Фонд "Енергийна ефективност ".
Раздел II.
Доброволни споразумения
Чл. 44. Доброволнит е споразумения имат за ц ел да насърчат намаляване потреблението
на енергия чрез:
1. предоставяне на енергийни услуги и/или извършване на дейности и мерки за
енергийна ефективност от т ърговц ит е с енергия;
2. обследване за енергийна ефективност и/или предприемане на съответнит е мерки от
крайните пот ребит ели на енергия.
Чл. 45. Доброволнит е споразумения могат да се сключват меж ду изпълнит елния
директор на агенц ият а и:
1. собствениц ите на сгради по чл. 19, ал. 1, с изключение на сградит е - държ авна и/или
общ инска собст веност;
2. собствениц ите на промишлени системи по чл. 33, ал. 2;
3. търговц ите с енергия.
Чл. 46. (1) Доброволнит е споразумения по чл. 45 съдърж ат :
1. конкретнит е задълж ения на лицата по чл. 45 за пост игане на ц елите по чл. 44;
2. конкретнит е задълж ения на агенц ият а;
3. механизмит е за наблюдение и конт рол по изпълнението;
4. методологията за оц енка на постигнат ит е енергийни спестявания;
5. проц едурит е за изменяне и/или допълване на предвидените мерки, когат о ц елит е не
са постигнати или същ ествуват пречки за т яхнот о постигане;
6. други клаузи.
(2) Проектите на доброволни споразумения се публикуват по подходящ начин,
осигуряващ обсъж дането им от заинтересованите ст рани.
Чл. 47. В доброволните споразумения по чл. 45 агенц ията мож е да участва със:
1. оказване на методическа помощ във връзка с възмож ностите за финансиране и
изпълнение на обследване за енергийна ефект ивност и/или на предписаните от проведено
обследване мерки;
2. организиране на обучение на лиц ата по чл. 36, ал. 2, т . 4.
Раздел III.
Договори с гарантиран резултат
Чл. 48. (1) Договорите с гарантиран резултат имат за ц ел изпълнението на дейности и
мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради и/или промишлени системи, водещ и
до енергийни спестявания при крайните пот ребители на енергия, като възстановяването на
направените инвестиц ии и изплащ ането на дълж имото на изпълнителя възнаграж дение се
извършват за сметка на реализираните икономии на енергия.
(2) Възлож ители по договорите по ал. 1 могат да бъдат крайните потребит ели на
енергия, а изпълнители - друж ествата за предост авяне на енергийни услуги. Изпълнит елит е са
физически или юридически лиц а, т ърговц и по смисъла на Търговския закон или по смисъла на
законодат елство на държ ава - членка на Европейския съюз, или на друга държ ава - страна по
Споразумениет о за Европейското икономическо прост ранст во, с предмет на дейност, включващ
изпълнение на услуги по договори с гарант иран резулт ат - ЕСКО услуги.
(3) Изпълнит елит е по ал. 2 трябва да отговарят на изискванията на чл. 23 и 34, когато
изпълняват дейности по чл. 16, 17 и чл. 33, ал. 1.
Чл. 49. (1) Услугит е по договори с гарант иран резулт ат се изпълняват при гарант ирана
икономия на енергия за сградата или промишлената система, за която се реализира услугата.
(2) Услугит е по договори с гарантиран резултат се извършват въз основа на писмени
договори, които съдърж ат:
1. нормализираното енергопотребление;
2. гарантираните икономии на енергия и реда за уст ановяванет о им;
3. начина на финансиране;
4. начина на изплащ ане на възнаграж дението;
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5. други клаузи.
(3) Изпълнит елит е по чл. 48, ал. 2 осигуряват извършванет о на услугата изц яло или
частично със собствени средства и/или поемат задълж ение да осигурят финансирането им от
т рето лиц е.
(4) Изпълнит елит е по чл. 48, ал. 2 носят финансовия риск, както и т ехническия и
т ърговския риск за изпълнение на предвиденит е в договора дейности и мерки за повишаване на
енергийнат а ефективност и за достигане на гарант ирания с договора резултат.
(5) За сгради по чл. 19 - държ авна и/или общ инска собственост, които са предмет на
договор по чл. 48, ал. 1, ЕСКО услугит е включват всички дейност и и мерки, гарантиращ и
сертифиц ирането на тези сгради.
(6) За сгради - държ авна и/или общ инска собственост , които са предмет на договор по
чл. 48, ал. 1, в бюдж ет ит е на министерст вата, ведомствата и общ ините се планират и осигуряват
средст ва, които за срока на изпълнениет о на договора съответст ват на нормализираните
разходи за енергия на т ези сгради.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Условията и редът за определяне
размера на планиранит е по ал. 6 средства, както и условият а и редът за тяхното изплащ ане се
определят с наредба на министъра на икономиката, енергет икат а и туризма и минист ъра на
финансите.
Раздел IV.
Удостоверения за енергийни спестявания
Чл. 50. Удостоверенията за енергийни спестявания имат за цел да докаж ат приноса на
прит еж ат еля им в изпълнението на мерки за повишаване на енергийнат а ефективност .
Чл. 51. (1) Удост оверенията за постигнати енергийни спестявания по чл. 50 се издават
от изпълнителния директор на агенц ият а на лиц ата по чл. 39, ал. 2, на собствениц ите на сгради
по чл. 19 и на промишлени системи по чл. 33, ал. 2 срещ у заплащ ане на т акса, определена с
т арифа, приета от Министерския съвет .
(2) Удостовереният а, издадени на лиц ата по чл. 39, ал. 2, на собствениц ите на сгради по
чл. 19 и на промишлени системи по чл. 33, ал. 2, се използват за пот върж даване изпълнението на
поставените индивидуални индикат ивни ц ели за енергийни спестявания.
Чл. 52. (1) Доказването на пост игнат ит е енергийни спест явания се осъщ ест вява от
лиц ата по чл. 23, ал. 1 и чл. 34, ал. 1.
(2) Проверкат а на използваните методики за оц еняване на ефекта от различните
видове изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност се извършва от агенц ият а.
(3) Действият а по ал. 1 и 2, какт о и формата, условията и редът за издаване на
удостоверенията по чл. 50 се определят с наредбат а по чл. 9, ал. 2.
Чл. 53. Правилат а за въвеж дане на пазарен механизъм за повишаване на енергийната
ефективност чрез изпълнениет о на енергоефект ивни дейност и и мерки се определят с отделен
закон.
Раздел V.
Фонд "Енергийна ефективност"
Чл. 54. (1) Ф онд "Енергийна ефективност " финансира изпълнението на дейностите и
мерките по повишаване на енергийната ефективност, с изключение на финансираните от
държ авния бюдж ет.
(2) Фонд "Енергийна ефективност", наричан по-нат ат ък "фонда", е юридическо лиц е със
седалищ е София.
Чл. 55. (1) Ф ондът управлява финансови средства, предоставени за инвестиц ионни
проекти за повишаване на енергийната ефект ивност, съобразно приорит ет ит е, залож ени в
нац ионалната стратегия и в националните планове за действие, приети от Министерския съвет.
(2) Фондът осъщ ест вява своята дейност съгласно този закон и споразуменията с
донорите и не е част от консолидирания държ авен бюдж ет.
Чл. 56. В изпълнение на своите ц ели фондът основава дейностт а си на следните
принц ипи:
1. прозрачност при управлението на средствата;
2. равнопоставеност на всички кандидатст ващ и за финансиране от фонда;
3. партньорство и сът рудничество с физически и юридически лиц а - т ърговц и по смисъла
на Търговския закон или по смисъла на законодателствот о на държ ава - членка на Европейския
съюз, или на друга държ ава - страна по Споразумениет о за Европейскот о икономическо
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?ID=…

12/20

29.12.2009 г.
ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВН…
прост ранст во, както и с юридически лиц а с нестопанска ц ел, за съвместно финансиране на
проекти по енергийна ефективност.
Чл. 57. (1) Приходите на фонда се набират от :
1. дарения от меж дународни финансови инст итуц ии, меж дународни фондове, български
и чуж дестранни физически или юридически лиц а;
2. лихви по текущ и смет ки или банкови депозити на фонда;
3. заеми или други финансови инструмент и с кредитен характер от меж дународни
организац ии и банки, какт о и от физически лиц а и/или от юридически лиц а, регистрирани като
т ърговц и, получени изключително за осъщ ест вяване ц елит е на фонда;
4. вноски от лиц ат а по чл. 39, ал. 2;
5. други пост ъпления, съот ветстващ и на характера и дейността на фонда.
(2) Първоначално набраните средства на фонда се съхраняват в търговска банка
депозит ар с лиц енз за дейност на т ериторията на страната, определена чрез конкурс.
Чл. 58. (1) (Предишен текст на чл. 58 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.)
Средстват а на фонда се разходват за:
1. възмездно финансиране на проекти за развитие на енергийната ефект ивност в
България;
2. гаранц ионна дейност по кредити от финансово-кредитни институц ии, отпуснат и по
проекти за енергийна ефективност ;
3. издръж ка на фонда съгласно годишния бюдж ет за приходит е и разходите, одобрен от
управит елния съвет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) Потребителите на елект рическа
енергия, т оплинна енергия и природен газ в сгради в реж им на етаж на собст веност, учредили
юридически лиц а - сдруж ения на собст вениц и, по реда на Закона за управление на ет аж нат а
собственост, могат да кандидат ст ват за финансиране на проект и за повишаване на енергийната
ефективност от Ф онд "Енергийна ефект ивност".
следва:

Чл. 59. (1) Ф ондът се управлява от управителен съвет , състоящ се от 7 членове, какт о

1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) предст авит ел на Министерст вото
на икономиката, енергетиката и туризма, определен от министъра на икономикат а,
енергет икат а и туризма;
2. представител на Минист ерствот о на околнат а среда и водит е, определен от
министъра на околната среда и водит е;
3. изпълнителния директор на агенц ият а;
4. четирима предст авители на физически лиц а и/или на юридически лица - т ърговц и по
смисъла на Търговския закон или по смисъла на законодателствот о на държ ава - членка на
Европейския съюз, или на друга държ ава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или на юридически лиц а с нест опанска ц ел по смисъла на Закона за
юридическите лиц а с нест опанска ц ел, с необходимия професионален опит .
(2) Мандат ът на членовет е на управит елния съвет е две години.
(3) Председат елят на управит елния съвет се избира измеж ду членовете на управителния
съвет за срок една година.
(4) След изтичането на срока за заемане на длъж ностт а председател членът на
управит елния съвет, заемал т ази длъж ност, остава член на управителния съвет до изтичането на
мандата.
(5) Предст авит елит е по ал. 1, т. 4 се избират от събраниет о на физическите лиц а и/или
на юридическит е лиц а - т ърговц и по смисъла на Търговския закон или на законодателст вото на
държ ава - членка на Европейския съюз, или на друга държ ава - страна по Споразумениет о за
Европейскот о икономическо пространст во, или на юридическите лиц а с нестопанска ц ел по
смисъла на Закона за юридическите лиц а с нест опанска цел.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Събранието по ал. 5 се свиква на
всеки две години и в него участ ва минист ърът на икономиката, енергет икат а и туризма или
оправомощ ено от него лиц е. Събраниет о приема правилат а по чл. 60, ал. 2, т. 1.
(7) В събранието по ал. 5 могат да участват и да предлагат за избор членове на
управит елния съвет сдруж ения на общ ини, търговски и стопански камари, асоц иац ии на
т ърговски банки, както и други заинт ересовани лиц а.
(8) Член на управит елния съвет не мож е да е физическо лиц е, какт о и представител на
юридическо лиц е, което е:
1. осъж дано за умишлено престъпление от общ характер;
2. съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта ст епен и по
сват овст во до трет а ст епен включит елно с друг член на управителния съвет на фонда;
3. по служ ебно правоотношение или по т рудов договор в администрац ията, с
изключение на лиц ата по ал. 1, т. 1 - 3.
Чл. 60. (1) Управителният съвет управлява ц ялостната дейност на фонда.
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(2) Управителният съвет:
1. изготвя и предлага за приемане от събранието по чл. 59, ал. 5 правила за
организац ията на работ а и дейността на фонда;
2. одобрява политиката за финансиране и гарантиране на фонда;
3. приема страт егия за дейността на фонда;
4. приема крит ериит е за оц енка и подбор на проекти по енергийна ефект ивност,
кандидат стващ и за финансиране от фонда;
5. одобрява финансирането на проект и за енергийна ефективност;
6. одобрява договорите, свързани с гаранц ионната дейност на фонда;
7. приема годишния отчет за изпълнени проекти за пост игане на индивидуални
индикативни ц ели на лиц ата по чл. 39, ал. 2, финансирани чрез фонда;
8. одобрява приходите и разходит е по бюдж ет а и годишния доклад за дейност та на
фонда, изгот вен от изпълнит елния директ ор;
9. избира и освобож дава изпълнителния директор;
10. назначава независим финансов одит и приема годишния финансов отчет;
11. одобрява щ атнот о разписание на фонда и определя възнаграж дението на неговит е
служ ители;
12. приема и други мерки, прец енени като необходими за пост игане ц елите на фонда.
Чл. 61. (1) Ф ондът се представлява от изпълнителен директ ор, избран от управит елния
съвет чрез конкурс.
(2) Отношеният а с изпълнит елния директ ор се уреж дат с договор.
(3) Договорът с изпълнит елния директ ор се сключва за срок 5 години.
(4) Изпълнит елният директор на фонда:
1. представлява фонда;
2. изготвя проект на стратегия за дейностт а на фонда;
3. изготвя необходимата документ ац ия за финансиране и гарант иране на проектите в
съответствие със закона и сключените споразумения с донорит е;
4. изготвя проект на бюдж ет а за приходите и разходит е и осигурява изпълнението на
одобрения от управит елния съвет бюдж ет;
5. изготвя годишен отчет за изпълнени проекти за пост игане на индивидуални
индикативни ц ели на лиц ата по чл. 39, ал. 2, финансирани чрез фонда, представя го за
приемане от управителния съвет на фонда и го предоставя в агенц ията не по-късно от 31 март
на годината, следващ а годинат а на отчит ане;
6. изготвя доклади и други материали за преглед и одобряване от управителния съвет в
съответствие с вътрешните правила на фонда;
7. подготвя заседаният а на управит елния съвет;
8. подписва одобрените от управителния съвет договори за финансиране и гарантиране
на проекти, сключвани с фонда;
9. информира периодично управителния съвет за нивото на изпълнение на
финансираните проекти;
10. назначава и освобож дава персонала в съот вет ствие с действащ ото законодат елство;
11. отговаря за опазване имущ еството на фонда;
12. извършва и други дейности, възлож ени му с решение на управит елния съвет.
Чл. 62. (1) Договорът с изпълнит елния директ ор се прекратява предсрочно:
1. по взаимно съгласие;
2. по негово искане с предизвестие не по-малко от т ри месец а;
3. при влизане в сила на присъда за умишлено престъпление;
4. при сист емно неизпълнение на задълж еният а му;
5. при увреж дане интересит е на фонда;
6. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) при влизане в сила на акт, с койт о е установен конфликт
на инт ереси по Закона за предотврат яване и разкриване на конфликт на инт ереси;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) при обективна невъзмож ност да изпълнява
задълж еният а си в продълж ение на повече от 6 месец а;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) при смърт.
(2) Уст ановяванет о на обст оятелствата по ал. 1 и прекратяването на мандата се
извършват с решение на управителния съвет.

Глава шеста.
КОНТРОЛ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Чл. 63. Изпълнителният директ ор на агенц ията упраж нява конт рол върху дейност та на:
1. крайните потребители на енергия в случаит е, когат о провеж дането на дейности и
мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно този закон или други нормативни
акт ове е задълж ително;
2. лиц ат а по чл. 23, ал. 1 и чл. 34, ал. 1;
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?ID=…

14/20

29.12.2009 г.
ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВН…
3. лиц ат а по чл. 10, ал. 1 при изпълнението на поставените им индивидуални ц ели за
енергийни спестявания;
4. възлож ителите по чл. 161, ал. 1 от Закона за устройст во на т ериторията за
изпълнението на задълж ението им по чл. 20, ал. 1.
Чл. 64. В изпълнение на контролните си правомощ ия изпълнителният директ ор на
агенц ията:
1. извършва проверки чрез оправомощ ени от него служ ители;
2. извършва конт ролни обследвания по системен или случаен подбор на проверяваните
сгради и/или промишлени сист еми чрез оправомощ ени от него служ ит ели;
3. налага административните наказания, предвидени с този закон.
Чл. 65. (1) Лиц ата по чл. 64, които извършват проверки и съст авят актове за
установяване на админист ративни нарушения, се определят със заповед на изпълнителния
директор.
(2) Лиц ата по ал. 1 се легитимират със заповедта по ал. 1 и със служ ебна карта,
удостоверяващ а заеманат а от тях длъж ност.
Чл. 66. (1) Лиц ата по чл. 64 имат право:
1. на свободен достъп до обектите на проверка;
2. да изискват от проверяваните лиц а документи, необходими за осъщ ествяванет о на
контрола;
3. да провеж дат конт ролни обследвания.
(2) За сградит е и промишлените сист еми - собственост на Министерството на от браната
и на Министерството на вътрешните работи, дейст вията по ал. 1 се осъщ ествяват при условия и
по ред, определени в съответните спец иални закони.
(3) Лиц ата по чл. 64 са длъж ни да не разгласяват служ ебната и търговската т айна,
която им е ст анала извест на при или по повод осъщ ествяването на конт ролната дейност.
Чл. 67. Проверяваното лиц е е длъж но да осигури всички условия за нормалнот о
прот ичане на проверката и да оказва съдействие на лиц ат а по чл. 64, като:
1. предоставя място за извършване на проверката;
2. определя свой представител за контакти и оказване съдействие на проверяващ ите
служ ители;
3. предоставя достъп до служ ебните помещ ения;
4. предоставя всички документ и, необходими за осъщ ествяването на конт рола.
Чл. 68. (1) За резултатит е от проверкит е лиц ат а по чл. 64 съставят констат ивен
прот окол, към който прилагат събраните данни, документи и обяснения.
(2) Протоколът се предост авя на проверяваното лиц е, което има право да даде
обяснения и възраж ения в 14-дневен срок от датата на връчванет о му.
Чл. 69. (1) Въз основа на резултатит е от проверкат а лиц ат а по чл. 64 могат да:
1. дават задълж ителни предписания на проверяваните лиц а за от страняване на
констатирани нарушения и да определят срок за т яхното изпълнение;
2. съст авят акт ове за установяване на административни нарушения.
(2) Предписанията на лиц ат а по чл. 64, дадени в изпълнение на правомощ ията им по
т ози закон, са задълж ит елни.
(3) Лиц ата, на които са дадени задълж ит елни предписания, уведомяват за тяхното
изпълнение в определения им срок лиц ат а по чл. 64.
Чл. 70. Всички държ авни органи, юридически и физически лиц а са длъж ни да оказват
съдействие на лиц ата по чл. 64 при осъщ ест вяване на т ехните функц ии.

Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 71. Възлож ител на сграда, който не изпълни задълж ениет о си по чл. 20, ал. 1, се
наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв. или с имущ ествена санкц ия от 5000 до 50 000 лв.
Чл. 72. Лиц е, което възпрепятства или допусне да бъде възпрепят ствано извършването
на проверка от лиц ат а по чл. 64, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. или с имущ ест вена
санкц ия от 2000 до 3000 лв.
000 лв.

Чл. 73. Лиц е по чл. 64, коет о наруши разпоредбата на чл. 66, ал. 3, се наказва с глоба 10
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Чл. 74. Който не изпълни задълж ително предписание по чл. 69, ал. 1, т. 1, се наказва с
глоба от 2000 до 5000 лв. или с имущ ествена санкц ия от 10 000 до 30 000 лв.
Чл. 75. Собст веник на сграда и/или промишлена система, койт о възпрепят ства лиц е по
чл. 64 при извършването на проверка или контролно обследване, се наказва с глоба 2000 лв. или
с имущ ествена санкц ия 5000 лв.
Чл. 76. Възлож ител по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройст во на т ериторията,
който не изпълни задълж ението за актуализиране на сертификата за енергийни характеристики
на сграда в случаите по чл. 20, ал. 4, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. или с имущ ест вена
санкц ия от 5000 до 10 000 лв.
Чл. 77. Собст веник на сграда и/или на промишлена система по чл. 33, ал. 2, който не
изпълни мерките, предписани в доклада от обследването за енергийна ефект ивност, в сроковете
по чл. 19, ал. 3 , съответно по чл. 33, ал. 3, се наказва с глоба от 10 000 до 30 000 лв. или с
имущ ест вена санкц ия от 50 000 до 100 000 лв.
Чл. 78. Лиц е по чл. 23, ал. 1, коет о е издало сертификат за енергийни характ еристики
на сграда, без да е извършило обследване за енергийна ефективност , се наказва с глоба от 50
000 до 100 000 лв. или с имущ ествена санкц ия от 200 000 до 300 000 лв.
Чл. 79. Лиц е по чл. 23, ал. 1, коет о при извършване на обследване за енергийна
ефективност на сгради допусне от клонение с повече от 10 на сто от показат елит е на контролно
обследване, се наказва с глоба от 25 000 до 50 000 лв. или с имущ ест вена санкц ия от 50 000 до
100 000 лв.
Чл. 80. Лиц е по чл. 34, ал. 1, коет о при извършване на обследване за енергийна
ефективност на промишлени системи допусне отклонение с повече от 10 на сто от показателите
на контролно обследване, се наказва с глоба от 100 000 до 200 000 лв. или с имущ ествена
санкц ия от 300 000 до 500 000 лв.
Чл. 81. Лиц е, което извършва серт ифиц иране на сгради или обследване за енергийна
ефективност при нарушение на разпоредбата на чл. 23, ал. 2 или чл. 34, ал. 2, се наказва с глоба
от 50 000 до 100 000 лв. или с имущ ествена санкц ия от 100 000 до 200 000 лв.
Чл. 82. (1) Лиц е - собственик на котел на течно или твърдо гориво с номинална мощ ност
от 20 до 100 kW , което не изпълни задълж ението си по чл. 29, ал. 2, се наказва с глоба от 150 до
200 лв. или с имущ ествена санкция от 1500 до 2000 лв.
(2) Лиц е - собст веник на котел на течно или т върдо гориво или на природен газ с
номинална мощ ност над 100 kW или на климат ична инсталац ия с номинална мощ ност над 12 kW,
което не изпълни задълж ението си по чл. 28, ал. 2, се наказва с глоба от 1500 до 2000 лв. или с
имущ ест вена санкц ия от 15 000 до 20 000 лв.
Чл. 83. (1) Собственик на сграда по чл. 19, който не изпълни задълж ението за
представяне на от чети пред агенц ията в срока по чл. 36, ал. 6, се наказва с глоба от 500 до 1000
лв. или с имущ ествена санкц ия от 3000 до 5000 лв.
(2) Собственик на промишлена система по чл. 33, ал. 2, който не изпълни задълж ениет о
за представяне на отчети пред агенц ията в срока по чл. 36, ал. 6, се наказва с глоба от 1500 до
2000 лв. или с имущ ествена санкц ия от 5000 до 8000 лв.
Чл. 84. Лиц е по чл. 41, ал. 1, т. 1 - 4, коет о не предост ави информац ия в срока по чл. 41,
ал. 2, се наказва с глоба от 20 000 до 50 000 лв. или с имущ ест вена санкц ия от 150 000 до 200
000 лв.
Чл. 85. Търговец с енергия, собст веник на сграда по чл. 19, и собственик на промишлена
система по чл. 33, ал. 2, който не изпълни определената му по реда на наредбата по чл. 9, ал. 2
индивидуална ц ел за енергийни спестявания в сроковет е, предвидени в нац ионалния план за
дейст вие по енергийна ефективност, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. или с имущ ест вена
санкц ия от 5000 до 500 000 лв.
Чл. 86. Който не изпълни други задълж ения по този закон, се наказва с глоба от 500 до
1500 лв. или с имущ ествена санкц ия от 1000 до 10 000 лв.
Чл. 87. Актовете, с коит о се установяват административни нарушения по т ози закон, се
съставят от длъж ностни лиц а, определени от изпълнителния директор на агенц ията.
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Чл. 88. Наказат елните пост ановления се издават от изпълнителния директор на
агенц ията.
Чл. 89. Установяването на нарушенията, издаванет о, обж алването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения
и наказания.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на т ози закон:
1. "Енергия" са всички форми на т ъргувана енергия - елект рическа енергия, природен
газ, в т. ч. втечнен природен газ, пропан-бутан, всички горива за от опление и охлаж дане, в т . ч.
за ц ентрално топлоснабдяване и охлаж дане, черни и лигнитни въглищ а, торф, биомаса и
т ранспорт ни горива, с изключение на авиац ионнит е и морскит е бункерни горива.
2. "Енергийно спест яване" е получената икономия на енергия, определена чрез
измерване и/или оц енка на потреблението на енергия като разлика в потребените количест ва
енергия преди и след прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефект ивност.
3. "Енергийна услуга" е всяка услуга, която включва изпълнението на дейности и мерки,
водещ и до спест яване на енергия, мат ериална изгода, полза или благо, получени от комбинац ия
на доставкат а на енергия с енергийноефективна т ехнология и/или с дейст вие, което мож е да
обхващ а експлоатац ията, поддръж ката и управлениет о, необходими за предост авяне на
услугата.
4. "Енергийна характеристика" е показател, който обозначава количест вот о реално
потребена или прец енена кат о необходима за потребление енергия, използвана за
задоволяване на различни енергийни нуж ди, свързани с нормат ивно изискуемите параметри на
сграда, включващ и отопление, подгряване на топла вода, охлаж дане, вентилац ия и осветление.
5. "Енергийна ефект ивност" е съотношениет о меж ду изходното количество произведена
ст ока, услуга или енергия и влож еното количест во енергия.
6. "Друж ество за предост авяне на енергийни услуги" е физическо или юридическо лиц е,
което осъщ ествява енергийни услуги и/или други мерки за повишаване на енергийната
ефективност в сгради или промишлени системи, като поема изц яло или частично финансовия
риск. Заплащ ането на предоставяните услуги се основава на постигнатото ниво на повишаване
на енергийната ефект ивност и на съот ветствието с другит е договорени критерии за изпълнение.
7. "Индикат ори за отчитане на пост игнатите резултати" са показатели, посочващ и
конкрет ните данни, свързани с пост игнатите резултати.
8. "Климат ична инсталац ия" е комбинац ия от всички компоненти, необходими за
осигуряване т ретиранет о на въздуха при контролиране на температ урата му с възмож на
комбинац ия от контрол на вентилац ията, влаж ност та и чистота на въздуха.
9. "Контролно обследване за енергийна ефективност " е обследване за проверка на
резулт ати от предходно обследване за енергийна ефект ивност с ц ел защ ита на общ ествения
интерес.
10. "Котел" е съоръж ение, което представлява комбинац ия от кот елно т яло и горивна
част, проект ирано да подгрява вода чрез освободената при горенето топлина.
11. "Краен потребител на енергия" е всяко физическо или юридическо лиц е, коет о
купува енергия, за да задоволи собствените си нуж ди.
12. "Номинална мощ ност" е максималнат а топлинна мощ ност, посочена и гарантирана от
производителя като възмож на за подаване по време на непрекъснат а работа.
13. "Нормализирано енергопотребление" е разход на енергия, койт о е необходим за
осигуряване на нормативно изискуемите параметри на микроклимата в сграда при
същ ествуващ ото й състояние.
14. "Общ о пот ребление на енергия" е общ ото количест во енергия, закупено от крайния
потребит ел на енергия за период една година.
15. "Обследване за енергийна ефективност " е проц ес, основан на систематичен метод
за определяне и остойностяване на енергийнит е потоц и и разходи в сгради и/или промишлени
системи, определящ обхвата на технико-икономическит е парамет ри на мерките за повишаване
на енергийната ефект ивност.
16. "Повишаване на енергийнат а ефективност " е резултат от изпълнението на мярка
или дейност , който води до намаляване на съотношението меж ду влож еното количество енергия
и изходното количество произведена стока, услуга или енергия без влошаване на качест вото или
други характ еристики.
17. "Програми за повишаване на енергийната ефект ивност" са дейности и мерки,
насочени към групите крайни пот ребит ели на енергия, които водят до проверимо, измеримо или
оц енимо повишаване на енергийната ефективност.
18. "Промишлени системи" е съвкупност от производст вени сгради, съоръж ения,
т ехнологии и спомагат елни ст опанства, включени в производствот о на стоки и предост авянет о
на услуги.
19. "Сграда" е конструкц ия със ст ени и покрив, в коят о се използва енергия за
регулиране на вът решната температура.
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20. "Сертификат за енергийни характерист ики на сграда" е офиц иално признат
документ, който включва енергийнат а характерист ика на сграда, изчислена според
методологията, посочена в наредбата по чл. 15, ал. 3.
21. "Специфично потребление на енергия" е общ от о количество енергия, отнесено към
изходното количество произведена стока или услуга за период една година.
22. "Термопомпа" е уред или съоръж ение, което при ниски температури извлича топлина
от въздух, вода или земя и я подава към сградат а.
23. "Търговец с енергия" е физическо или юридическо лиц е - краен снабдител,
общ ествен доставчик, търговец с издадена лиц ензия за дейностт а "търговия с елект рическа
енергия", т оплопреносно предприят ие, производит ел и/или търговец на течни горива от нефтен
произход, които продават енергия на крайнит е потребители повече от еквивалента на 75 GWh
годишно или чийт о персонал за съответ ната година наброява повече от 10 души, или чийто общ
годишен оборот и/или годишен баланс за предходната година надвишава 4 млн. лв.
24. "Ф инансови инструменти за повишаване на енергийната ефективност " са всички
финансови инструменти като: фондове, субсидии, данъчни облекчения, заеми, финансиране от
т рети стани, договори за енергоспестяване, договори за енергоспестяване с гарантиран
резулт ат, външно възлагане или други подобни договори, коит о се предлагат на пазара от
държ авни или частни организац ии с ц ел частично или пълно покриване на първоначалната
ст ойност на проект а за изпълнение на мерки за повишаване на енергийнат а ефективност .
§ 2. Разпоредбит е на Закона за общ инския дълг не се прилагат по от ношение на
задълж еният а на общ инит е, възникнали вследствие на финансиране на дейности и мерки за
повишаване на енергийната ефект ивност от Фонд "Енергийна ефект ивност" и/или вследст вие на
изпълнението на договори с гарантиран резултат.
§ 3. Този закон въвеж да изискванията на Директива 2002/91/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийните характеристики на сградите
и на Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвет а от 5 април 2006 г. относно
ефективностт а при крайнот о потребление на енергия и осъщ ест вяване на енергийни услуги и за
отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета.

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 4. Този закон отменя Закона за енергийната ефект ивност (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.;
изм., бр. 74 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г.).
§ 5. (1) Собствениц ит е на сгради, подлеж ащ и на задълж ит елно серт ифиц иране по реда
на отменения Закон за енергийната ефективност, които до влизането в сила на този закон
разполагат с доклади за извършено обследване, са длъж ни да изпълнят предписаните от
обследванет о мерки за повишаване на енергийнат а ефективност в тригодишен срок от
влизанет о в сила на този закон.
(2) Собствениц ите на промишлени системи, подлеж ащ и на задълж ително обследване по
реда на от менения Закон за енергийната ефект ивност, коит о до влизанет о в сила на този закон
разполагат с доклади за извършено обследване, са длъж ни да започнат изпълнение на
предписаните от обследването мерки за повишаване на енергийната ефективност в двегодишен
срок от влизането в сила на този закон.
§ 6. (1) Изпълнителният директор на Агенц ият а по енергийна ефективност съвместно с
изпълнителния директор на Агенц ията по общ ествени поръчки издава правила за определяне на
задълж ителни крит ерии за оц енка, свързани с минимизиране на разходите за срока на
експлоат ац ия на подлеж ащ и на доставка чрез общ ествени поръчки оборудване и превозни
средст ва.
(2) Правилата по ал. 1 се издават в 6-месечен срок от влизането в сила на закона.
§ 7. В срок до 5 години от влизането в сила на този закон се приема закон за въвеж дане
на пазарен механизъм за повишаване на енергийната ефективност чрез изпълнението на
енергоефективни дейности и мерки.
§ 8. Сертификатите за енергийна ефективност , издадени по реда на отменения Закон за
енергийнат а ефективност , запазват своята валидност.
§ 9. (1) Вторият и третият план за дейст вие по енергийнат а ефективност, разработени в
изпълнение на чл. 8, се приемат съответ но до 30 май 2011 г. и до 30 май 2014 г.
(2) Плановете за действие по ал. 1 се актуализират по реда на тяхното приемане съответно до 30 ноември 2011 г. и до 30 ноември 2014 г.
(3) Отношението на размера на нац ионалните енергийни спест явания спрямо приетат а
индикативна ц ел започва да се отчит а от 1 януари 2008 г.
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§ 10. Лиц ат а, завършили курс за обучение и придобили квалификац ия за обследване за
енергийна ефективност и серт ифиц иране на сгради по реда на отменения Закон за енергийната
ефективност, запазват прават а си за извършване на дейност и по обследване за енергийна
ефективност на сгради и промишлени системи и по серт ифиц иране на сгради.
§ 11. (1) Сертификати за енергийни характеристики на сгради, за които има извършено
обследване за енергийна ефект ивност преди влизането в сила на т ози закон, се издават от
лиц ата, извършили обследванет о на съот ветната сграда, в срок до една година от влизанет о му
в сила.
(2) В случаите по ал. 1, когат о лиц ето, извършило обследванет о, е заличено от
регист ъра по чл. 23, ал. 4, сертификатът за енергийни характ еристики се издава от Агенц ията за
енергийна ефективност въз основа на резултатите от извършеното от лиц ето обследване или от
контролно обследване, изпълнено от Агенц ията за енергийна ефективност .
§ 12. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр.
18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г.) се
създава чл. 7а:
"Чл. 7а. (1) За защ ита инт ересит е на пот ребит елите към министъра на икономиката и
енергет икат а се създава Общ ествен съвет кат о консултативно звено за решаване на проблеми
от спец иалната компетент ност на министъра, определена в т ози закон.
(2) В състава на Общ ест вения съвет по ал. 1 се включват представители на
Министерствот о на икономикат а и енергетикат а, пот ребителски сдруж ения, научни съюзи,
синдикални организац ии и юридически лиц а с нестопанска ц ел.
(3) Общ ественият съвет по ал. 1 се създава със заповед на министъра на икономиката и
енергет икат а.
(4) Със заповедта по ал. 3 се определят въпросите, които Общ ественият съвет
разглеж да, какт о и условията и редът за осъществяване на неговата дейност ."
§ 13. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилаганет о на този закон се приемат,
съответно издават и привеж дат в съот ветствие в срок 6 месец а от влизането му в сила.
(2) До приемането, съот ветно издаването на подзаконовит е нормативни акт ове,
предвидени по т ози закон, се прилагат подзаконовите нормативни актове, издадени по
прилагането на отменения Закон за енергийната ефективност, доколкот о не прот иворечат на
т ози закон.
§ 14. Собст веник на промишлена система, подлеж ащ а на задълж ително обследване за
енергийна ефективност по реда на чл. 33, ал. 2, е длъж ен да осигури енергийно обследване на
прит еж аваните от него обекти в срок до 31 декември 2011 г.
§ 15. Минист ърът на икономиката и енергет иката създава Общ ествения съвет по чл. 7а
от Закона за енергетиката в срок до 6 месец а от влизането в сила на този закон.
§ 16. В Закона за устройство на т ерит орията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и
61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54 и 69 от 2008 г.) в чл. 142 се създава ал. 9:
"(9) Оц енката за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 на инвест иц ионните проекти във
фази технически и работен проект се извършва по отделен договор с възлож ит еля от физически
и юридически лиц а, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефект ивност и
са вписани в публичния регистър по чл. 23, ал. 4 от същ ия закон."
§ 17. В Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни изт очниц и и биогоривата
(ДВ, бр. 49 от 2007 г.) в преходнит е и заключителнит е разпоредби в § 3 ал. 1 се изменя така:
"(1) Задълж ит елното изкупуване на елект рическата енергия по чл. 16 и 17 се извършва
по договори за изкупуване. Срокът на договорите е 25 години - за електрическата енергия,
произведена от геотермална и слънчева енергия, и съот вет но 15 години - за елект рическата
енергия, произведена от водноелектрически ц ентрали с инст алирана мощ ност до 10 MW, както и
за електрическа енергия, произведена от други видове възобновяеми енергийни източниц и.
Сроковет е за задълж ително изкупуване започват да т екат:
1. за същ ествуващ ит е производит ели на електрическа енергия от възобновяеми
енергийни изт очниц и, с изключение на водноелект рически ц ентрали с инсталирана мощ ност над
10 MW - след предоговаряне, но не по-късно от 31 март 2009 г.;
2. за всички нови производители на елект роенергия от възобновяеми енергийни
източниц и, с изключение на водноелектрически ц ент рали с инсталирана мощ ност над 10 MW от започване производството на електрическа енергия, но не по-късно от 31 декември 2015 г."
§ 18. Срокът по § 3, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителнит е разпоредби на Закона за
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възобновяемит е и алт ернат ивните енергийни източниц и и биогоривата започва да тече от
влизанет о в сила на този закон.
§ 19. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Изпълнението на закона се
възлага на минист ъра на икономикат а, енергетиката и т уризма.
§ 20. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държ авен вестник", с
изключение на разпоредбата на чл. 29, ал. 2, коят о влиза в сила една година след влизането в
сила на закона, и на разпоредбит е на чл. 38, ал. 3 и 4, които влизат в сила 6 месец а след
влизанет о му в сила.
------------------------Законът е приет от 40-т о Народно събрание на 30 октомври 2008 г. и е подпечатан с
офиц иалния печат на Народнот о събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2009 Г.)
§ 13. Законът влиза в сила от 1 май 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 10.04.2009 Г.)
§ 44. Законът влиза в сила от 10 април 2009 г., с изключение на чл. 114, ал. 2 и чл. 126,
които влизат в сила от 10 април 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА
(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)
§ 27. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19 и
42 от 2009 г.) навсякъде думите "министърът на икономиката и енергет икат а", "минист ъра на
икономикат а и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката" се заменят
съответно с "министърът на икономиката, енергетиката и туризма", "министъра на икономикат а,
енергет икат а и туризма" и "Министерството на икономиката, енергетикат а и туризма".
...................................
§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държ авен вестник".

http://62.204.151.18/acttxt.aspx?ID=…

20/20

