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Проект 

 

НАРЕДБА  

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 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С тази наредба се определят: 

1. показателите за разход на енергия на предприятия, промишлени системи и системи 

за външно изкуствено осветление;  

2. енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за 

външно изкуствено осветление;  

3. условията и редът за извършване на обследване за енергийна ефективност на 

предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление; 

4. условията и редът за изготвяне на оценка на постигнати енергийни спестявания в 

предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление. 

 

Чл. 2. (1) Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени 

системи и системи за външно изкуствено осветление има за цел да определи специфичните 

възможности за намаляване на енергийното потребление и да препоръча мерки за 

повишаване на енергийната ефективност. 

(2) Препоръчаните мерки за повишаване на енергийната ефективност трябва да водят 

до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност при 

крайното потребление на енергия и да бъдат разходоефективни. 

(3) Препоръчаните от обследването на системи за външно изкуствено осветление 

мерки трябва да гарантират осигуряването на минималните технически изисквания към 

тези системи. 

 

Чл. 3. Всяко предприятие, промишлена система и система за външно изкуствено 

осветление могат да бъдат обследвани за енергийна ефективност при условията и по реда 

на тази наредба. 

 

Чл. 4. (1) На задължително обследване за енергийна ефективност по реда на тази 

наредба подлежат: 

1. предприятията за производство на стоки, които не са малки и средни предприятия 

по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия; 

2. предприятията за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия 

по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия; 

3. промишлените системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh; 

4. системите за външно изкуствено осветление, разположени в населени места с 

население над 20 000 жители. 

(2) Собствениците на предприятия по ал. 1, т. 1 и 2 и на промишлени системи по ал. 1, 

т. 3, които прилагат система за управление на енергията или на околната среда, подлежаща 

на сертифициране от независим орган за съответствие с европейски или международни 

стандарти, се освобождават от задълженията за обследване за енергийна ефективност, при 

условие че приложената от тях система за управление включва енергийно обследване на 

съответното предприятие или промишлена система. 
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(3) Наличието на система по ал. 2 се потвърждава чрез предоставяне в Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (агенцията) на заверени копия на хартиен носител на: 

1. сертификат на системата за управление на енергията или на околната среда; 

2. частта от процедурата на системата за управление, показваща обхвата и 

периодичността на енергийните обследвания, в съответствие с ал. 2. 

(4) За предприятие, промишлена система и система за външно изкуствено осветление 

извън тези по ал. 1 оценка за енергийна ефективност и енергийни спестявания се извършва  

при условия и ред, определени в съответната схема или механизъм, във връзка с участието 

им в национални или европейски схеми или механизми за подпомагане на мерки за 

насърчаване на енергийната ефективност, когато такива условия и ред са определени в 

съответната схема или механизъм. 

 

Чл. 5. (1) Всеки собственик на предприятие, промишлена система или система за 

външно изкуствено осветление, което подлежи на задължително обследване, подава в 

агенцията декларация по чл. 57, ал. 5 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) по 

образец съгласно Приложение № 1.  

(2) Декларацията по ал. 1 се подава чрез портала на Националната информационна 

система за състоянието на енергийната ефективност в Република България или на хартиен и 

електронен носител, ежегодно, в срок до 31 януари.  

(3) Агенцията изготвя и поддържа на интернет страницата си списък на предприятия, 

промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, които подлежат на 

задължително обследване. 

(4) При отпадане на условията за задължително обследване по чл. 4, ал. 1 през 

предходната година, собственикът на включено в списъка по ал. 3 предприятие, 

промишлена система или система за външно изкуствено осветление, подава декларация 

свободен текст до изпълнителния директор на агенцията, като прилага доказателства за 

тези обстоятелства. 

 

Чл. 6. (1) Обследванията за енергийна ефективност трябва да се провеждат по 

независим начин и да са в съответствие с минималните изисквания, както следва: 

1. да използват актуални, измерени, проследими оперативни данни за енергийното 

потребление и за профилите на натоварване (при електроенергията); 

2. да включват подробен преглед на профила на потреблението на енергия на дадена 

сграда или група от сгради, промишлени дейности или монтаж, в т.ч. за транспорт; 

3. да изхождат, когато е възможно, от анализ на разходите за жизнения цикъл, а не на 

обикновените периоди на възвръщаемост, с оглед отчитане на дългосрочно реализуемите 

спестявания, остатъчните стойности на дългосрочните инвестиции и сконтовите проценти; 

4. да са пропорционални и достатъчно представителни, за да позволят съставянето на 

достоверна представа за енергийните характеристики като цяло и надеждното установяване 

на най-значимите възможности за подобрение. 

(2) Обследванията за енергийна ефективност трябва да дават подробни и потвърдени 

изчисления за предложените мерки с цел предоставяне на ясна информация за 

потенциалните спестявания. 

(3) Използваните при обследванията данни се съхраняват за целите на историческия 

анализ и за проследяване на резултатите. 

 

Чл. 7. (1) Оценката на енергийните спестявания в предприятие, промишлена система 

и система за външно изкуствено осветление има за цел да докаже постигнатите енергийни 

спестявания в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност.  

(2) Оценката по ал. 1 служи за издаване на удостоверения за енергийни спестявания 

при условията и по реда на наредбата по чл. 18, ал. 2 от ЗЕЕ  
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Глава втора 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ И СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО 

ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

 

Чл. 8. (1) Показателите за разход на енергия на предприятия и промишлени системи 

се класифицират в две групи: 

1. Група 1 - показатели, характеризиращи процесите на енергопреобразуване в 

предприятието/промишлената система: 

а) коефициент на полезно действие (КПД) при енергопреобразуващите процеси (%)  

аа) при производство на електрическа енергия/топлинна енергия/енергия за 

охлаждане; 

бб) при използване на вторични енергийни ресурси; 

б) КПД при възобновяеми енергийни ресурси (%); 

2. Група 2 - показатели, характеризиращи енергийното потребление: 

а) енергийно потребление за определен период (kWh); 

б) инсталирана мощност (kW); 

в) средна използвана мощност (kW). 

(2) Показателите се определят: 

1. по видове енергийни ресурси; 

2. по отделни технологични потребители; 

3. по структурни единици на предприятието/промишлената система; 

4. общо за предприятието/промишлената система. 

 

Чл. 9. (1) Енергийните характеристики са показатели за специфично енергийно 

потребление, които се изчисляват за единица произведен продукт/предоставена услуга (m, 

m
2
, m

3
, kg, лева, брой и др.)  

(2) За определяне на енергийните характеристики по ал. 1 

предприятието/промишлената система се разглеждат като интегрирана система. 

(3) Разходът на енергия в интегрираната система е резултат от съвместното влияние 

на основните системи: 

1. технологична; 

2. гориво-енергийна; 

3. електрическа; 

4. топло/студо-енергийна; 

5. водоснабдителна, сгъстен въздух и други. 

(4) При определяне на енергийните характеристики на предприятието/промишлената 

система се вземат предвид: 

1. технологичните процеси; 

2. материалните и енергийните потоци; 

3. характеристиките на основните и спомагателните съоръжения; 

4. енергийните характеристики на сградите. 

 

Чл. 10. (1) Показателите за разход на енергия на системи за външно изкуствено 

осветление се класифицират в две групи: 

1. Група 1 - показатели, характеризиращи процесите на енергопреобразуване на 

системите за външно изкуствено осветление: 

а)  КПД на  пусково-регулиращите  апарати и на осветителите  (%); 

б) експлоатационен фактор на светлинните източници, осветителите и осветителната 

уредба към момента на обследването; 

в)  светлоотдаваемост (светлинен добив) на светлинните източници (lm/W); 

г) светлоотдаваемост (светлинен добив) на осветителите, с отчитане загубите в 

пусково-регулиращите апарати (lm/W); 
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д) клас за енергийна ефективност. 

2. Група 2 - показатели, характеризиращи енергийното потребление на системите за 

външно изкуствено осветление: 

а) годишен разход на електрическа енергия; 

б) инсталирана eлектрическа мощност (kW); 

в)  специфична инсталирана електрическа мощност:    

аа) за  системи  с   нормиране по яркост (W/m
2
.(cd/m

2
));  

бб) за  системи с  нормиране по осветеност (W/m
2
.lx). 

(2) Показателите за системи за външно изкуствено осветление се определят: 

1. по видове  системи за външно изкуствено осветление; 

2. по класове на улично осветление; 

3. общо за системата за външно изкуствено осветление, по селища, райони, улици, 

обособени участъци, обособени обекти. 

 

Чл. 11. (1) Енергийните характеристиките са показатели за специфично енергийно 

потребление, които се изчисляват при приложение на системи за външно изкуствено 

осветление  (m
2
, брой, (cd/m

2
). lx). 

(2) За определяне на енергийните характеристики по ал. 1 системата за външно 

изкуствено осветление  се разглежда като интегрирана система. 

(3) Разходът на енергия в интегрираната система е резултат от съвместното влияние 

на основните системи: 

1. светлинно-технологична; 

2. електрическа; 

3. улична осветителна; 

4. други. 

(4) При определяне на енергийните характеристики на системата за външно 

изкуствено осветление се взимат предвид: 

1. светлотехническите решения, съобразени с функционалното предназначение; 

2. нормените или референтните стойности на показателите по ал. 1. 

 

Глава трета 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ И  

СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

 

Раздел I 

Условия за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия, 

промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление 

 

Чл. 12. (1) Обследването за енергийна ефективност се извършва чрез системен подход 

и методи за определяне, остойностяване и анализиране на енергийните потоци и разходи 

при производството на стоки и предоставянето на услуги, въз основа на информация за 

енергийното потребление за предходен тригодишен период и данни от измервания, 

извършени в хода на обследването. 

(2) Обследването по ал. 1 се извършва най-малко веднъж на всеки 4 години. 

(3) Срокът за извършване на следващо обследване започва да тече от датата на 

приемане на резултатите от предходното обследване. 

(4) Ново обследване се извършва задължително преди изтичане на срока по ал. 2, 

съответно на: 

1. промишлени системи – една година след извършени основни промени в 

технологичното оборудване и/или производствените системи, промяна на горивната база и 

начина на преобразуване на енергия;  

2. системи за външно изкуствено осветление – една година след извършени промени в 
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инсталацията (подмяна на осветителни тела, промяна на схемите за осветление и/или 

енергозахранване) или когато са променени изискванията към осветеността на осветявания 

обект. 

 

Чл. 13. (1) Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени 

системи и системи за външно изкуствено осветление се извършва от лица, вписани в 

публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. 

(2) Лицата по ал. 1, включително наетият от тях персонал, нямат право да извършват 

обследване на предприятие/промишлена система/система за външно изкуствено 

осветление, ако са участвали в тяхното проектиране, изграждане, експлоатация или в 

изпълнението на мерки за повишаване на енергийната им ефективност. 

 

Чл. 14. (1) Собственикът на предприятие, промишлена система и система за външно 

изкуствено осветление по чл. 4, ал. 1 възлага с договор извършването на обследване за 

енергийна ефективност на лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ.  

(2) Собственикът предоставя на лицето, извършващо обследването, докладите от 

предходни обследвания, ако има такива. 

 

Чл. 15. Резултатите от обследването се отразяват в доклад и резюме.  

 

Чл. 16. Докладът от обследването на предприятие/промишлена система/система за 

външно изкуствено осветление съдържа: 

1. описание на системите съответно по чл. 9, ал. 4 или чл. 10, ал. 2; 

2. анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, 

пренос, разпределение и потребление на енергия; 

3. базова линия на енергийно потребление за основните енергоносители; 

4. оценка на специфичните възможности за намаляване на енергийното 

потребление; 

5. описание на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност, 

включително предписани с предходно обследване; 

6. подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване на 

енергийната ефективност; 

7. анализ и оценка на спестени емисии въглероден диоксид за всяка мярка. 

 

Чл. 17. (1) Резюмето съдържа: 

1. наименование и обща информация за предприятието/промишлената 

система/системата за външно изкуствено осветление; 

2. кратко представяне и анализ на енергопотреблението; 

3. кратко представяне на изпълнени мерки за повишаване на енергийната 

ефективност, включително предписани с предходно обследване; 

4. предлагани мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

5. кратка информация за постигнатите спестявания след изпълнение на мерките, 

предписани с предходно  обследване – от оценка на енергийните спестявания.  

 

(2) Резюмето по ал. 1 се изготвя: 

1. за предприятие/промишлена система по образец съгласно Приложение № 2;  

2. за система за външно изкуствено осветление по образец съгласно Приложение № 3. 

 

Чл. 18. (1) Докладът и резюмето се приемат от собственика на 

предприятието/промишлената система/системата за външно изкуствено осветление или от 

упълномощено от него лице с протокол по образец съгласно Приложение № 4. 

(2) В 14-дневен срок от датата на приемане на резултатите от обследването по ал. 1 

собственикът на предприятието/промишлената система/системата за външно изкуствено 
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осветление е длъжен да предостави в агенцията: 

1. заверено копие на резюмето на хартиен и електронен носител; 

2. заверено копие на протокола за приемането на резултатите на хартиен носител;  

3. оригинал на декларация за липса на обстоятелства по чл. 59, ал. 2 и ал. 4 от ЗЕЕ по 

образец съгласно Приложение № 5. 

Чл. 19. (1) Лицата по чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ представят в агенцията списък на 

предприятията, промишлените системи и системите за външно изкуствено осветление, на 

които са извършили обследване през предходната година. 

(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на 

агенцията и публикуван на интернет страницата й.  

 

Раздел II 

Ред за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятие, 

промишлена система и система за външно изкуствено осветление 

 

Чл. 20. Обследването за енергийна ефективност на предприятие/промишлена система 

включва:  

1. средствата за измерване и контрол на енергийните потоци; 

2. системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите енергийни потоци; 

3. електропроизвеждащите системи; 

4. топлопреносните системи - водни, парокондензни, въздушни; 

5. електроснабдителните системи; 

6. системите за сгъстен въздух; 

7. системите за вода; 

8. технологичните процеси и системи; 

9. производствените машини, агрегати и съоръжения; 

10. осветителните системи; 

11. системите за осигуряване на микроклимата; 

12. вътрешен транспорт; 

13. сградните ограждащи конструкции и елементи. 

 

Чл. 21. Обследването за енергийна ефективност на предприятия/промишлени системи 

включва следните основни етапи: 

1. подготвителен етап, по време на който се извършват дейностите: 

а) оглед на предприятието/промишлената система; 

б) събиране и обработка на информация за функционирането на 

предприятието/промишлената система и разходите на енергия за предходен тригодишен 

период; 

2. eтап на установяване на енергийните характеристики на 

предприятието/промишлената система, по време на който се извършват дейностите: 

а) анализ на съществуващото състояние и на енергийното потребление; 

б) определяне на базовата линия на енергийно потребление; 

в) събиране на подробна информация за състоянието на предприятието, 

промишлената система чрез огледи, измервания и налична информация; 

г) обработка и анализ на данните; 

д) определяне на енергийните характеристики на предприятието/промишлената 

система и възможностите за тяхното подобряване; 

3. етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, по 

време на който се извършват дейностите: 

а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

б) остойностяване на всяка мярка за повишаване на енергийната ефективност и 

определяне срока за откупуване на инвестициите; 

в) определяне на годишния размер на енергийните спестявания с отчитане на 
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взаимното влияние на отделните мерки; 

г) анализ и оценка на годишното количество спестени емисии въглероден диоксид 

(СО2) в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

4. заключителен етап, по време на който се извършват дейностите: 

а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването; 

б) представянето им на собственика на предприятието/промишлената система. 

 

Чл. 22. Обследването за енергийна ефективност на система за външно изкуствено 

осветление включва следните основни етапи: 

1. подготвителен етап, по време на който се извършват дейностите: 

а) оглед на системата за външно изкуствено осветление; 

б) събиране на информация за структурата, параметрите, електроснабдяването, 

управлението на системата и разхода на енергия за предходен тригодишен период; 

2. етап на установяване на енергийните характеристики на системата за външно 

изкуствено осветление: 

а) анализ на съществуващото състояние и на енергийното потребление; 

б) определяне на базовата линия на енергийно потребление; 

в) събиране на подробна информация за състоянието на системата за външно 

изкуствено осветление чрез огледи, измервания и налична информация; 

г) обработка и анализ на данните; оценка на съответствието на съществуващото 

състояние с проектните нормени или референтни стойности на показателите на системите 

за външно изкуствено осветление: светлотехнически, електротехнически, ергономични. 

д) определяне на енергийните характеристики на системата за външно изкуствено 

осветление и възможностите за тяхното подобряване; 

3. етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, по време 

на който се извършват дейностите: 

а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

б) остойностяване на всяка мярка за повишаване на енергийната ефективност и 

определяне срока за откупуване на инвестициите; 

в) определяне на годишния размер на енергийните спестявания с отчитане на 

взаимното влияние на отделните мерки; 

г) анализ и оценка на годишното количество спестени емисии въглероден диоксид 

(СО2) в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

4. заключителен етап, по време на който се извършват дейностите: 

а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването; 

б) представянето им на собственика на системата за външно изкуствено осветление. 

 

Глава четвърта 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ 

СПЕСТЯВАНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРОМИШЛЕНА СИСТЕМА И СИСТЕМА ЗА 

ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

 

Чл. 23. (1) Оценката на постигнати енергийни спестявания в предприятие, 

промишлена система и система за външно изкуствено осветление се извършва не по-рано 

от една година след изпълнението на мерките за повишаване на енергийната ефективност.   

(2) Оценката по ал. 1 се извършва чрез: 

1. използване на информация от обследвания за енергийна ефективност на 

предприятия, промишлени системи или системи за външно изкуствено осветление, или 

2. прилагане на методиките, определени с наредбата по чл. 18, ал. 2 от ЗЕЕ.  

(3) Оценката по ал. 1 се изготвя за изпълнени действащи мерки, в съответстващите им 

срокове на действие. 

(4) Оценката по ал. 1 се осъществява от лица, вписани в публичния регистър по чл. 60, 

ал. 1 от ЗЕЕ. 
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(5) Лицата по ал. 4 нямат право да извършват оценка на постигнати енергийни 

спестявания от изпълнени мерки, ако са участвали в изпълнението на тези мерки или в 

обследването, с което те са предписани. 

 

Чл. 24. (1) Собственикът на предприятие, промишлена система и система за външно 

изкуствено осветление по чл. 4, ал. 1 възлага с договор извършването на оценка на 

енергийните спестявания на лица, вписани в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ.  

(2) Собственикът предоставя на лицето, извършващо оценката, цялата необходима 

информация за целите на оценката, включително докладите от предходни обследвания, ако 

има такива; документи, доказващи изпълнението на мерките и техническите им 

характеристики. 

 

Чл. 25. Оценката по чл. 23, ал. 1 обхваща процесите и системите по чл. 20, чийто 

разход на енергия е повлиян от изпълнените мерки за повишаване на енергийната 

ефективност. 

 

Чл. 26. (1) Резултатите от оценката по чл. 23, ал. 1 се оформят във вид на протокол 

от оценка на постигнати енергийни спестявания. 

(2) Протоколът по ал. 1 съдържа: 

1. обща информация за предприятието/промишлената система/системата за външно 

изкуствено осветление и за лицето, извършило оценката; 

2. описание на изпълнените мерки за повишаване на енергийната ефективност, както 

и на процесите и системите по чл. 20, чийто разход на енергия е повлиян от тяхното 

изпълнение; 

3. анализ на потреблението на енергия преди и след изпълнението на мерките и 

изчисление на постигнатите енергийни спестявания; 

4. обобщена информация за доказаните спестявания от изпълнените мерки. 

(3) Протоколът по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор 

на агенцията и публикуван на интернет страницата й. 

(4) Изготвеният протокол  се предоставя на собственика по чл. 24, ал. 1 на хартиен и 

електронен носител, заедно с декларация за липса на обстоятелства по чл. 59, ал. 2 и ал. 4 от 

ЗЕЕ.   

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба „специфична инсталирана електрическа мощност на 

системи за улично осветление“ е: 

1. за системи за улично осветление с нормиране по яркост: специфична инсталирана 

мощност  ротн,L   [W/m
2
.(cd/m

2
)] означава отношението на инсталираната мощност на 

осветителната уредба Ринст [W], към осветяваната площ на уличното платно S [m
2
] и към 

средната яркост  на уличното платно Lср, [cd/m
2 
]; 

2. за системи за улично осветление с нормиране по осветеност: специфична 

инсталирана мощност  ротн,L   [W/m
2
.lx] означава отношението на  инсталираната мощност 

на осветителната уредба Ринст [W], към осветяваната площ на уличното платно  S [m
2
] и  

към средната  осветеност  на уличното платно Еср, [lx]. 

§ 2. Получената от агенцията информация по реда на тази наредба се обобщава и 

включва в Националната информационна система за състоянието на енергийната 

ефективност в Република България по чл. 68, ал. 1 от ЗЕЕ. 

§ 3. Тази наредба въвежда изисквания на Директива 2012/27/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за 

изменение на Директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на Директиви 2004/8/ЕО и 

2006/32/ЕО (OB, L 315/1 от 14 ноември 2012 г.). 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 4. Тази наредба отменя Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г. за показателите за 

разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда 

за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи (обн., ДВ, 

бр. 28 от 2009 г.). 

§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 57, ал. 6 ЗЕЕ. 

§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията 

по устойчиво енергийно развитие, освен в случаите по чл. 4, ал. 4. 

§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник". 


