
София 1000, ул. „Алабин” 16-20 
Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 

  16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria 
 Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 

E-mail: office@bia-bg.com      Web: www.bia-bg.com 

 

 
 

 
Изх. №   ДО 

23.1.2013 г. ГОСПОЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА  

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 
ОТНОСНО: ЗИД НА ЗЕЕ, № 202-01-82, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

 

 УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

 Българска стопанска камара изразява принципната си подкрепа на Законопроекта за изменение и 
допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 202-01-82, внесен от Министерски съвет. Основните 

промени, които се предлагат с него, са насочени към транспониране разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС от 
19 май 2010 година, разглеждаща енергийните характеристики на сградите в публичния сектор (държавна и 

общинска собственост). Пренасят се мерки, определящи изискванията за публичния сектор, свързани както с 

реновирането на сградите в този сектор, така също и по отношение на прилагането на европейски стандарти 
за енергийна ефективност при изграждането на сгради с близко до нулевото потребление на енергия.  

 Считаме, че в основни линии се подкрепя постигането на целите, поставени пред България, в областта 
на енергийната ефективност, намаляването на потреблението на енергия и поощряване подобряването на 

енергийните характеристики на сградния фонд в публичния сектор. Като положителни изменения 

разглеждаме: 
- въвеждането на регулирани професии по смисъла на Закона за професионалното образование и 

обучение: „Оценител по енергийна ефективност на сгради“ и „Оценител по енергийна 
ефекгтивност на промишлени системи“ 

- Предвиждането на целеви събсидии за капиталови разходи, извършвани от общините по договори 
с гарантиран резултат за сгради и модернизация на осветлението на обществени места – общинска 

собственост, обслужващи делегирани от държавата дейности. Да се определи норма за целева 

субсидия за капиталови разходи при договори с гарантиран резултат при модернизация на 
общенското осветление, включително осветление на сгради. Да се разшири чл. 48, 49 и 52 за тези 

случаи. Заинтересованите министерства, ведомства и други държавни структури ще осигурят 
изпълнението на проектозакона в рамките на определените им бюджети за 2013 г. и за следващи 

години – 2014 и 2015; 

- Въвеждането на допълнителни данъчни облекчения при данъка върху недвижимите имоти чрез 
промени в Закона за местните данъци и такси. 

 
Считаме също, че предложеният проектозакон се нуждае от допълнения, корекции и промени в някои 

от текстовете.  Предложенията са степенувани по тежестта, която им предаваме след коментари в някои от 
членуващите в БСК браншови организации, за това не следват номерацията на параграфите във възходящ 

ред. 

 
Предложение 1. 

Внесено предложение на МС Предложение от БСК 

§ 21. Създават се чл. 23а – 23в: 
Чл. 23б. Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие заличава от регистъра лицата, получили 

удостоверения с право да извършват обследване 
за енергийна ефективност, при: 

3. влязло в сила наказателно постановление за 
извършено нарушение по този закон; 

 

Чл. 23б. Агенцията за устойчиво енергийно развитие 
заличава от регистъра лицата, получили удостоверения 

с право да извършват обследване за енергийна 

ефективност, при: 
3. при влязло в сила наказателно постановление 

със стойност по горляма от 300 000 лв или при 
повече от 3 нарушения със стойност до 300 000 лв 

по този закон за срока на валидност на 
удостоверението за вписване; 

§ 35. Създават се чл. 34а – 34б:  

Чл. 34б. Агенцията за устойчиво енергийно 
развитие заличава от регистъра лицата, получили 

удостоверения с право да извършват обследване 

Чл. 34б. Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

заличава от регистъра лицата, получили удостоверения 
с право да извършват обследване за енергийна 

ефективност, при: 
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за енергийна ефективност, при: 

  3. влязло в сила наказателно постановление за 
извършено нарушение по този закон; 

  

 3. при влязло в сила наказателно постановление 

със стойност по горляма от 300 000 лв или при 
повече от 3 нарушения със стойност до 300 000 лв 

по този закон за срока на валидност на 

удостоверението за вписване; 
  

 
Мотиви: 

С измененията на чл. 79 и съществуващите текстове в  Глава 7 – Административно-наказателни разпоредби, 

санкциите за лицата по чл. 23 и чл. 34 са от 100 лв. до 500 000 лв. Диапазонът е такъв, защото законодателят 
вижда различни по тежест нарушения. Императивното заличаване от регистъра за 1 нарушение е тежко и 

неадекватно на вредите, които могат да настъпят от грешки на лицата вписани в регистъра. 
 

Предложение 2. 

Внесено предложение на МС Предложение от БСК 

§ 21. Създават се чл. 23а – 23в: 

„Чл. 23а. (1) Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие вписва в публичен регистър лицата по 
чл. 23, ал. 1 и 2 по тяхно писмено искане. 

  
 (7) След изтичане на срока по ал. 6 се издава 

ново удостоверение след успешно положен изпит 

по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в“ и ал. 2, т. 5.  
 

 

„Чл. 23а. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

вписва в публичен регистър лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 
по тяхно писмено искане. 

  
 (7) Отпада 

§ 35. Създават се чл. 34а – 34б:  
„Чл. 34а. (1) Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие вписва в публичен регистър лицата по 

чл. 34, ал. 1 по тяхно писмено искане. 
  

 (7) След изтичане на срока по ал. 6 се издава 
ново удостоверение след успешно положен изпит 

по чл. 34, ал. 1, т. 3, буква „в“. 

 

 
„Чл. 34а. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

вписва в публичен регистър лицата по чл. 34, ал. 1 по 

тяхно писмено искане. 
  

(7) Отпада 
 

 

Мотиви: 

Тези алинеи са дискриминационни, защото няма изисквания за полагане на изпити през 3 годишен срок за 
следните Регулирани професии: 

1. Архитект, 
2. Инженер в инвестиционното проектиране,  които регулирани професии изготвят всички инвестиционни 

проекти в България. 
 

Освен това, няма такова изискване и към специалистите на консултантите в инвестиционният процес или към 

други аналогични професии. 
 

Предложение 3. 

Внесено предложение на МС Предложение от БСК 

§ 21. Създават се чл. 23а – 23в: 

„Чл. 23а. (1) Агенцията за устойчиво енергийно 
развитие вписва в публичен регистър лицата по 

чл. 23, ал. 1 и 2 по тяхно писмено искане. 

  
(6) Срокът на валидност на удостоверението по ал. 

5 е 3 години. 
 

„Чл. 23а. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

вписва в публичен регистър лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 
по тяхно писмено искане. 

  

(6) Срокът на валидност на удостоверението по ал. 5 е 5 
години. 

 

§ 35. Създават се чл. 34а – 34б:  

„Чл. 34а. (1) Агенцията за устойчиво енергийно 
развитие вписва в публичен регистър лицата по 

чл. 34, ал. 1 по тяхно писмено искане. 
  

(6) Срокът на валидност на удостоверението по ал. 

5 е 3 години. 
 

„Чл. 34а. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

вписва в публичен регистър лицата по чл. 34, ал. 1 по 
тяхно писмено искане. 

  
(6) Срокът на валидност на удостоверението по ал. 5 е 5 

години. 
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Мотиви: 

Тези алинеи са в противоречие на цялостните мотивите към закона и на целта му. Основната насоченост на 
законопроекта е да допринесе съществено за постигането на целите на страната в областта на енергийната 

ефективност, намаляване потреблението на енергия и насърчаване подобряването на енергийните 
характеристики на сградите. Предложените изменения вместо да облекчават, увеличават административната 

тежест. 

 
Предложение 4. 

Внесено предложение на МС Предложение от БСК 

§ 20. Член 23 се изменя така: 
„Чл. 23. (1) Обследването за енергийна 

ефективност, сертифицирането на сгради и 
изготвянето на оценки за енергийни спестявания 

се извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 

23а, ал. 1, които:  
3. разполагат с необходимия персонал - 

консултанти по енергийна ефективност, 
определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9, които: 

 § 34. Член  34 се изменя така: 
„Чл. 34. (1) Обследването по чл. 33 се извършва от 

лица, вписани в регистъра по чл. 34а, ал. 1, които: 

3. разполагат с необходимия персонал – 
консултанти по енергийна ефективност, които: 

 
 

Необходимост от текст за регулирана професия 
на персонала! 

 

Мотиви: 
 

Тъй като е допустимо упражняването на професията и от чуждестранни лица, е необходимо гарантирането на 
съответствието между квалификациите от образователните системи на различни държави. В същото време, 

изискванията за българските специалисти се повишават (не се допуска средно-специално образование, а само 

висше; има надграждане на висшето образование с допълнителен курс за квалификация). Това налага и 
защита на професионалното ниво на упражняващите професията, което в подходяща форма да бъде отразено 

в преходните и заключителните разпоредби към проекто закона. 
 

Надяваме се, направените предложения и препоръки да се имат предвид при обсъжданията на ЗИД на ЗЕЕ в 

комисиите и в пленарна зала. 


