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НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите 

за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени 

системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на 

условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне 

на оценка на енергийни спестявания и приложенията към нея.  

На интернет-

страницата на АУЕР 
www.seea.government.bg 

 

 

Връзки към 

приложенията има 

под наименованието 

на наредбата: 
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1. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ПО ЗЕЕ 

Задължените ВИК предприятия по ЗЕЕ, ежегодно, до 

31 януари подават в АУЕР, декларация по чл. 57, ал. 

5 от ЗЕЕ по образец съгласно приложение № 1 от 

Наредба № Е-РД-04-05 /8.09.2016 г. 
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Декларацията се подава в АУЕР: 

 чрез портала на НИСЕЕ 

    или 

 на хартиен и електронен                                     

носител 
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2. ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
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 промишлени системи, чието 

годишно потребление на 

енергия е над 3000 МWh.  

    (чл. 57, ал. 2, т. 3 от ЗЕЕ) 

 

На задължително обследване  за енергийна ефективност 

подлежат всички собственици на:  
 

 предприятия за предоставяне на услуги, които не са 

малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на    

чл. 3 от Закона за МСП;  

    (чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗЕЕ) 
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ЦЕЛ НА  

ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 Да се определят специфичните 

възможности за намаляване на 

енергийното потребление, при 

запазване качеството на услугата; 
 

 Да се предложат мерки за повишаване 

на енергийната ефективност. 
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ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – 

ПЕРИОДИЧНОСТ 

 Извършва се веднъж на всеки 
четири години; 
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ  

ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
 

 

Извършва се: 

 По реда на наредба № Е-РД-04-05 /8.09.2016 г. 

 

 От лица, вписани в публичния регистър по      

чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. 

 

Използваните данни да се съхраняват за целите 

на исторически анализ и проследяване на 

резултатите. 
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РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  (1) 

 Резултатите от обследването се                   

отразяват в доклад и резюме; 

 

 Приемат се от собственика с приемо-предавателен 

протокол по образец; 

 

 В 14-дневен срок от датата на приемането им          

се представят в АУЕР, както следва: 

 



АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 

9 

 

 Заверено копие на резюмето по образец - на 

хартиен и електронен носител; 
 

 Заверено копие на протокол за приемане на 

резултатите от обследването; 
 

 Оригинал на декларация по образец за липса на 

обстоятелствата по чл. 59, ал. 2 и 4 от ЗЕЕ. 

 

С придружително писмо, в 14-дневен 

срок от датата на приемане на доклада от 

енергийното обследване, в АУЕР се 

представят: 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ   (2) 
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3. УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 

 Изготвяне на планове и програми; 
 

 Изпълнение на предвидените мерки; 
 

 Изготвяне на анализи на енергийното потребление; 
 

 Представяне в АУЕР на годишен отчет за изпълнение 

на плановете и управлението на енергийната 

ефективност ежегодно, до 1 март.  
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ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ (1) 

      При натискане на бутон „Заяви“ се отваря меню 

„Вход“. Има три опции за влизане в системата: име 

и парола; име, парола и подпис; само е-подпис.  

    В този екран е и опцията за Регистрация. 
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ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ (2) 

Създава се профил, който се съхранява и не е необходимо да се 

набират данни отново.  

Подаването на годишната информация може да се извършва по 

електронен път. Необходим е електронен подпис и да се свали 

модула за подписване от сайта на агенцията, от меню „Помощ“. 
 https://portal.seea.government.bg/Home/Help  

       

https://portal.seea.government.bg/Home/Help
https://portal.seea.government.bg/Home/Help
https://portal.seea.government.bg/Home/Help
https://portal.seea.government.bg/Home/Help
https://portal.seea.government.bg/Home/Help
https://portal.seea.government.bg/Home/Help
https://portal.seea.government.bg/Home/Help
https://portal.seea.government.bg/Home/Help
https://portal.seea.government.bg/Home/Help


АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 

 

 Входящ контрол на документацията от 

извършени обследвания за ЕЕ. 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЗЕЕ 

 Контрол върху изпълнението на задължението по        

чл. 57, ал. 2 от ЗЕЕ за задължително обследване за 

енергийна ефективност;  

 

 Контрол върху изпълнението на дейностите по 

управление на енергийната ефективност и представяне 

на декларациите и годишните отчети в срок; 
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 При неизпълнение на задължението за 

задължително обследване за енергийна 

ефективност по чл. 57, ал. 2 от ЗЕЕ е 

предвидена глоба от 10 000 до 30 000 лв. или 

имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв. 

 При неизпълнение на задължението за 

представяне в агенцията на отчетите за 

управление на енергийната ефективност се 

налага глоба от 500 до 1000 лв. или 

имуществена санкция от 3000 до 5000 лв. 

САНКЦИИ ПО ЗЕЕ 
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Удостоверенията за енергийни спестявания 

(УЕС) имат за цел да докажат приноса на 

притежателя им в изпълнението на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност. 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ 
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Доказването на постигнатите енергийни спестявания 

се осъществява не по-рано от една година след 

въвеждането на мерките чрез: 
 

 обследване за енергийна ефективност  

          или 

 прилагане на методиките, разработени съгласно 

изискванията, определени с наредбата по чл. 18, 

ал. 2 от ЗЕЕ, 
 

като се изготвя протокол от оценка на постигнати 

енергийни спестявания (по образец), който е едно от 

приложенията към заявлението подавани в АУЕР. 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ 

ДОКАЗВАНЕ 
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 Заявление (по образец); 

 Докладите от обследване преди и след 

въвеждане на мерките; 

 Протокол от оценка на постигнати 

енергийни спестявания; 

 Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация или подобен документ; 

 Документ за платена такса. 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ 

ИЗДАВАНЕ 

Издаването на УЕС за постигнати енергийни 

спестявания се осъществява по реда на      

Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. въз основа на: 
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Ина Бояджиева, главен експерт 

 

Агенция за устойчиво  

енергийно развитие 

 

телефон: 02 915 40 10 

имейл: office@SEEA.government.bg 

www.seea.government.bg 

Благодаря за вниманието! 
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