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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О 

 

Д О К Л А Д  
 

относно промени в нормативни и поднормативни актове, които са свързани с 

правомощията на Областен управител и дейността на Областна администрация Велико 

Търново през месец май 2015г. 
 

 

 В официалния раздел на ДВ, бр.32 от 05.05.2015 г. и ДВ, бр.33 от 08.05.2015 г. 

няма промени, касаещи правомощията на Областен управител и дейността на Областна 

администрация – Велико Търново. 

 

 Относно ДВ, бр.34 от 12.05.2015 г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр.34 от 12.05.2015 г. е публикувано 

Постановление № 113 от 30 април 2015 г. за одобряване на допълнителни 

разходи/трансфери за 2015 г. 

С постановлението са одобрени допълнителни разходи по бюджета на община 

Велико Търново за ремонт на тротоарна мрежа в гр. Велико Търново (в централната градска 

част – ул. Васил Левски, ул. България, ул. Никола Габровски; в кв. Бузлуджа – Зона В – ул. 

Драган Цончев; ул. Тодор Иванов, ул. Васил Златарски, ул. Стоян Коледаров, ул. Венета 

Ботева, в квартал Картала – ул. Димитър Буйнозов, южен участък и ул. Стоян Михайловски) и 

за изграждане на улици (в квартал Колю Фичето – ул. Асти, ул. Твер, ул. Серес и ул. Толедо, и 

в квартал Картала – ул. Д. Буйнозов), в общ размер възлизащ на 2 000 000 лв.; 

 

Относно ДВ, бр.35 от 15.05.2015 г. 
  

1. В официалния раздел на ДВ, бр.35 от 15.05.2015 г. е публикуван нов Закон за 

енергийната ефективност. 

Съгласно разпоредбата на чл. 12 държавната политика в областта на енергийната 

ефективност се изпълнява от всички държавни и местни органи, като за целта е предвидено 

задължение за държавните и местните органи да разработват и приемат програми по енергийна 

ефективност, съответстващи на целите, заложени в актовете по чл. 4 и чл. 5, ал. 3, т. 1 – 4 от 

Закона. Тези програми следва да се изработват при отчитане на стратегическите цели и 

приоритети на регионалните планове за развитие на съответните райони по чл. 4, ал. 3 от 

Закона за регионалното развитие и перспективите им за устойчиво икономическо развитие. 

Средствата за изпълнение на тези програми е предвидено да се осигуряват в рамките на 

бюджетите на държавните органи и на общините. 

Съгласно чл.12, ал.5 от  Закона държавните и местните органи следва да представят 

ежегодно на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие отчети за 

изпълнението на програмите. Тези отчети следва да съдържат описание на дейностите и 

мерките, да посочват размера на постигнатите енергийни спестявания и да се представят не по-

късно от 1 март на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности и 

мерки. Отчетите по ал. 5 се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие.Отчетите следва да се публикуват на интернет 

страницата на съответния държавен или местен орган. 

Разпоредбата на чл. 23, ал.1 от Закона предвижда, че за подпомагане изпълнението на 

националната цел за енергийна ефективност във всички отоплявани и/или охлаждани сгради – 

държавна собственост, използвани от държавната администрация, ежегодно следва да се 
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предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 5 на сто от общата 

разгъната застроена площ. Посочено е, че тази цел се изчислява въз основа на разгънатата 

застроена площ на сградите с разгъната застроена площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – над 

250 кв. м, които към 1 януари на съответната година не отговарят на минималните изисквания 

за енергийните характеристики, определени с наредбата по чл. 31, ал. 4 от Закона. В ал.4 на 

чл.23 е указано, че за сградите по ал. 1 по реда на приоритетното им подреждане в списъка по 

чл. 27, ал. 1, т. 4 се прилагат мерки за подобряване на техните енергийни характеристики, като  

при постигане подобряване на енергийните характеристики на повече от 5 на сто от общата 

разгъната застроена площ на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, 

използвани от държавната администрация, през дадена година излишъкът може да се 

прехвърли към всяка от предходните три или към всяка от следващите три години. 

Разпоредбата на чл. 27 регламентира, че националният план за подобряване на 

енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, 

използвани от държавната администрация, съдържа: 

1. преглед на националния сграден фонд;  

2. определяне на икономически ефективни подходи за подобряване на енергийните 

характеристики на сгради, съобразени с вида сгради и климатичната зона; 

3. политики и мерки за насърчаване на икономически ефективно основно подобряване 

на енергийните характеристики на сгради, включително и поетапно изпълнявани; 

4. списък на сградите, които към 1 януари на съответната година не отговарят на 

минималните изисквания за енергийните характеристики, определени с наредбата по чл. 31, ал. 

4, подредени приоритетно, като с най-висок приоритет са сградите с най-лоши енергийни 

характеристики спрямо минималните изисквания за енергийните характеристики;  

5. периода на действие на плана. 

С чл. 38, ал.3 се предвижда, че всички сгради за обществено обслужване в експлоатация 

с разгъната застроена площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – с разгъната застроена площ над 

250 кв. м, подлежат на задължително обследване и сертифициране. Собствениците на сгради 

по ал. 3 са длъжни да изпълнят мерките за достигане на минимално изискващия се клас на 

енергийно потребление, предписани от първото обследване, в тригодишен срок от датата на 

приемане на резултатите от обследването. Предвидено е, че собствениците на сгради за 

обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – с 

разгъната застроена площ над 250 кв. м, за които има издаден сертификат за енергийни 

характеристики, са длъжни да поставят сертификата на видно място в сградата. Сертификатът 

за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се актуализира при извършването на 

дейности, водещи до промяна на енергийните характеристики на сградата: реконструкции, 

основно обновяване, основен ремонт, който обхваща над 25 на сто от площта на външните 

ограждащи конструкции и елементи на сградата, и преустройства на съществуващи сгради. 

Регламентирано е в чл. 41, ал.1, че при продажба на сграда по чл. 38, ал. 3 /сграда за 

обществено обслужване/ продавачът следва да предоставя на купувача сертификата за 

енергийни характеристики на сградата, а при продажба на самостоятелен обект в сграда – 

заверено копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата. При отдаване под 

наем на такава или на самостоятелен обект в такава сграда наемодателят следва да предоставя 

на наемателя копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата. Когато сграда в 

експлоатация, за която е издаден сертификат за енергийни характеристики, или самостоятелен 

обект в нея е обявена за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен 

разход на първична енергия – kWh/m2, посочен в сертификата, следва да се отбелязва във 

всички обяви. 

В чл. 47е посочено, че сертификатът за енергийни характеристики на сграда в 

експлоатация е със срок на валидност до 10 години, като след изтичане на този срок, 

собственикът на сградата е длъжен да придобие по реда на този закон актуален сертификат за 

енергийни характеристики на сградата. Срокът на валидност започва да тече от датата на 

издаване на сертификата, а в случаите по чл. 24, т. 18 и 19 от Закона за местните данъци и 

такси – от началото на годината, следваща годината на издаване на сертификата. 

 Условията и редът за извършване на обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, на части от сгради, както и условията и редът за изготвяне на оценка 
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на енергийните спестявания се определят с наредба, издадена от министъра на енергетиката и 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Разпоредбата на чл. 63, ал.1 от закона сочи, че определена категория лица, в това число 

и собствениците на сгради по чл. 38, ал. 1 /тоест всички сгради, без изрично изключените от 

нормата са длъжни да извършват управление на енергийната ефективност. Сочи се, че 

управлението на енергийната ефективност се извършва чрез:  

1. организиране на изпълнението на програмите по чл. 12, ал. 2 от закона , както и на 

други мерки, които водят до изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания; 

2. поддържане на бази данни за месечното производство/потребление по видове енергии 

и потребители, включително дати, цени, количество и качество на доставените/продадените 

енергии и горива; 

3. ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление; 

4. оценка на изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни 

спестявания. 

Задължените лица следва да  представят в агенцията годишни отчети за управлението на 

енергийната ефективност, които се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор 

на агенцията и трябва да съдържат информация за изпълнението на изискванията и да се 

представят в агенцията не по-късно от 1 март на годината, следваща годината на отчитане. 

Отчетите по на държавните органи и на кметовете на общините се представят в 

агенцията заедно с отчетите по чл. 12, ал. 5 от закона. 

За управление на енергийната ефективност в сгради – държавна или общинска 

собственост, към областните и общинските администрации могат да се създават експертни 

съвети за подпомагане дейността на областните управители и кметовете на общини. 

С цел осигуряване на достъпност и разполагаемост на информацията, събирана при 

условията и по реда на този закон, в агенцията се създава и се поддържа национална 

информационна система за състоянието на енергийната ефективност в Република България. 

Какъв е обхвата на съдържащата се информация в системата е указано в чл.68, ал.2 и ал.3 от 

Закона. 

Сбствениците на сгради по чл. 38, ал. 1от закона са задължени в срок до не по-късно от 

1 март на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности и мерки, да 

предоставят на агенцията информацията по чл.68, ал.2 и ал.3 от Закона. Съдържанието, 

структурата, условията и редът за набиране и предоставяне на информацията по чл. 68, ал. 2 и 

3 се определят с наредба на министъра на енергетиката. 

За насърчаване на енергийната ефективност е предвидено в закона, че могат да се 

прилагат схеми и механизми, като: 

1. договори с гарантиран резултат; 

2. удостоверения за енергийни спестявания; 

3. финансиране от Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" или от 

други финансови посредници; 

4. други национални или европейски схеми и механизми за подпомагане. 

Договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) имат за предмет изпълнението на 

мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради, предприятия, промишлени системи 

и системи за външно изкуствено осветление, като възстановяването на направените 

инвестиции и изплащането на дължимото на изпълнителя възнаграждение се извършват за 

сметка на реализираните икономии на енергия. За сгради – държавна и/или общинска 

собственост, които са предмет на такъв договор, в бюджетите на държавните органи и 

общините се планират и осигуряват средства, които за срока на изпълнението на договора 

съответстват на нормализираното енергопотребление на тези сгради.Условията и редът за 

определяне размера на планираните средства, както и условията и редът за тяхното изплащане 

се определят с наредба, издадена от министъра на енергетиката и министъра на финансите. 

Удостоверенията за енергийни спестявания имат за цел да докажат приноса на 

притежателя им в изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност, те се 

издават от изпълнителния директор на агенцията срещу заплащане на такса, определена с 

тарифа, приета от Министерския съвет. 
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Закона съдържа и редица административни наказания, като е предвидено в чл. 99. , ал.1  

от закона, че на собственик на сграда, който не изпълни задължението си по чл. 38, ал. 3, се 

налага глоба от 10 000 до 30 000 лв. или имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв., а на 

собственик на сграда, който не изпълни мерките, предписани в доклада от обследването за 

енергийна ефективност, в срока по чл. 38, ал. 4, се налага глоба от 10 000 до 30 000 лв. или 

имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв. 

Предвидени са санкции и за собствениците на отоплителни и климатични инсталации, 

които не изпълнят задълженията си по закона.  

На собственик на сграда /лице по чл. 63, ал. 1/, който не изпълни задължението за 

представяне в агенцията на отчетите по чл. 63, ал. 4 в срока по чл. 63, ал. 5, се налага глоба от 

500 до 1000 лв. или имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а за непредоставяне на 

информация в срока по чл. 69, ал. 2, се налага глоба от 20 000 до 50 000 лв. или имуществена 

санкция от 150 000 до 200 000 лв. 

Актовете, с които се установяват административните нарушения, се съставят от 

длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на агенцията, а наказателните 

постановления се издават от изпълнителния директор.Установяването на нарушенията, 

издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по 

реда на Закона за административните нарушения и наказания. 

В преходните разпоредби на закона, в § 4 е предвидено, че задължените лица по чл. 10, 

т. 2 и 3 от отменения Закон за енергийната ефективност изпълняват индивидуалните цели за 

енергийни спестявания до 2016 г., определени в съответствие с отменения Закон за 

енергийната ефективност. 

С § 7 се регламентира, че собствениците на сгради, подлежащи на задължително 

сертифициране по реда на отменения Закон за енергийната ефективност, които до влизането в 

сила на този закон разполагат с доклади за извършено обследване, са длъжни да изпълнят 

предписаните от обследването мерки за повишаване на енергийната ефективност в тригодишен 

срок от влизането в сила на този закон. Собствениците на промишлени системи, подлежащи на 

задължително обследване по реда на отменения Закон за енергийната ефективност, които до 

влизането в сила на този закон разполагат с доклади за извършено обследване, са длъжни да 

изпълнят предписаните от обследването мерки за повишаване на енергийната ефективност в 

двугодишен срок от влизането в сила на този закон. 

Сертификатите за енергийна ефективност, издадени по реда на отменения Закон за 

енергийната ефективност, запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са 

издадени. 

Регламентирано е, че националният план за подобряване на енергийните 

характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани 

от държавната администрация, се предоставя в Европейската комисия като част от плановете 

по чл. 5, ал. 3, т. 1 и се актуализира на всеки три години, считано от 30 април 2014 г. 

Подзаконовите нормативни актове по прилагането на новия закон се приемат, съответно 

издават и привеждат в съответствие в срок до 6 месеца от влизането му в сила.  До приемането, 

съответно издаването на подзаконовите нормативни актове, предвидени по този закон, се 

прилагат подзаконовите нормативни актове по прилагането на отменения Закон за енергийната 

ефективност, доколкото не противоречат на новия закон. 

С § 25 се въвежда изискване в срок до 31 декември 2016 г. в сгради с централен 

източник на отопление/охлаждане или които се снабдяват от районна отоплителна мрежа или 

от централен източник, обслужващ множество сгради, да се монтират и индивидуални 

измервателни уреди за отчитане на потреблението на топлинна и охлаждаща енергия или на 

топла вода за всеки агрегат, когато това е технически възможно, икономически обосновано и 

такива измервателни уреди не са монтирани към датата на влизането в сила на този закон. 
 

2. В официалния раздел на ДВ, бр.35 от 15.05.2015 г. е публикувано 

Постановление № 114 на МС от 8.05.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление 

№ 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на 

органите, отговорни за реализацията й. 
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    Регламентира се, че разходите за безвъзмездна финансова помощ за следващите 

години ще се предвиждат по централния бюджет за съответната година, вместо старата 

редакция, който указваше, че средствата ще се предвиждат по бюджета на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството. 

Правят се изменения в приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, като в  т.7 думите "чл. 46, ал. 2 

ЗУЕС" се заменят с "чл. 45, ал. 2 ЗУЕС", а в т.8 думите "Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради" се заменят с "Наредба № 7 от 

2004 г. за енергийна ефективност на сгради". 

Правят се промени и в Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 - Национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - Методически указания, които се 

изразяват в следното: 

Одобрените изменения в Методическите указания по Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са в следните насоки: 

При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради 

(блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ 

архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно по 

Националната програма. По изключение, при невъзможност за участие на цялата група и по 

преценка на общината, от съответната група може да бъде допуснато да кандидатстват 

минимум половината от свързаните блок-секции/сгради, които следва да покриват изискването 

за минимум 36 самостоятелни обекта и да са последователно разположени. Това изключение 

важи за група от минимум от две блок-секции или за група от повече от две свързано застроени 

сгради.  

По изключение и по преценка на общината през 2015 г. могат да бъдат одобрявани за 

обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са 

построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми. 

По изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне одобрение на 

сграда ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички 

самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не повече от 5% от 

самостоятелните обекти. При това изключение общината следва да намери подходящо 

техническо решение, да се извършат дейностите по обновяването, включително и в 

съответните самостоятелни обекти при необходимост, с оглед постигане на цялостна визия на 

сградата и клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за 

енергийна ефективност на сгради. При това изключение общината задължително следва да 

съблюдава изискванията на програмата по отношение на схемата за минимална помощ и за 

тези самостоятелни обекти, за които не е представена декларация-образец за достъп 

(приложение № 12). Ако сред тях има самостоятелни обекти, които се използват за извършване 

на стопанска дейност, в т.ч. и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от 

търговци и/или лица със свободни професии, то към тях задължително са приложими 

правилата на схемата за минимална помощ. При това изключение задължително решенията на 

сдружението за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти и за съгласие за изпълнение 

на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности се 

внасят за приемане от общото събрание на собствениците при изискванията за кворум и 

мнозинство съгласно ЗУЕС.  

След направен преглед и детайлен анализ на одобрените към момента сгради, като бяха 

отчетени и параметрите на публикуваните обществени поръчки от общини заложеният лимит 

за техническо обследване и обследване за енергийна ефективност е актуализиран от 200 млн. 

лв. на 100 млн. лв. Пазарната цена на предлаганата услуга е по-ниска. Редуцираната сума 

остава в програмата и ще бъде използвана за същинските дейности по обновяването. 

Във връзка с последните промени в Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на 

сгради са направени изменения и допълнителни разяснения в Методическите указания.  

С цел по-доброто разбиране на някои текстове са направени допълнителни разяснения, 

както и са отстранени несъответствия в документи, приложения към Методическите указания. 

С оглед въведеното изключение в Методическите указания по отношение осигуряване 

на 100% съгласие за достъп до всички самостоятелни обекти са разработени три нови 

приложения – образци към Методическите указания: приложение № 15 - образец „Покана за 
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ОС на собствениците“; приложение № 16 - образец „Протокол от залепване на поканата за 

свикване на ОС на собствениците“; приложение № 17 - образец „Протокол за проведено ОС на 

собствениците (етажната собственост)“. Добавено е и ново приложение № 4 към „Договор за 

целево финансиране“ (Приложение № 11) 

 

Относно ДВ, бр.36 от 19.05.2015 г. 
  

1. В официалния раздел на ДВ, бр.36 от 19.05.2015 г. е публикувано Постановление 

№ 118 на МС от 14.05.2015 г. за откриване на институти в структурата на 

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"  

 С постановлението в структурата на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и 

Методий" се откриват Институт по българистика  и Институт за перспективни научни 

изследвания. 
 

2. В официалния раздел на ДВ, бр.36 от 19.05.2015 г. е публикувано 

Постановление № 121 на МС от 15.05.2015 г. за изменение на Устройствения правилник 

на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 

2000 г. 
С § 1 от Постановлението се правят промени в  чл. 2, ал. 2, като  думите "второстепенен 

разпоредител с бюджетни кредити към първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по 

бюджета на Министерския съвет" се заменят с "второстепенен разпоредител с бюджет към 

първостепенния разпоредител с бюджет по бюджета на Министерския съвет". 

Променя се и числеността на Областна администрация Благоевград, Областна 

администрация Варна, Областна администрация Кюстендил, Областна администрация Перник, 

Областна администрация Плевен, Областна администрация Пловдив, Областна администрация 

Русе, Областна администрация Силистра, Областна администрация Сливен, Областна 

администрация на Софийска област и Областна администрация Търговище. 

    С § 3 от Заключителните разпоредби на постановлението се прави промяна в в 

Постановление № 212 на Министерския съвет от 1993 г. за организиране на денонощно 

дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни 

бедствия и крупни производствени аварии (обн., ДВ, бр. 98 от 1993 г.; изм., бр. 43 от 1994 г., 

бр. 29 от 1996 г., бр. 18 от 1998 г. и бр. 100 от 2005 г.), като в чл. 2, ал. 2 думите "от 5 души" се 

заменят с "от до 5 души". 

 

Относно ДВ, бр.37 от 22.05.2015 г. 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр.37 от 22.05.2015 г. е публикувано 

Постановление № 123 на МС от 15.05.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни 

актове на Министерския съвет. 

С  § 3 от Постановлението се правят промени в Устройствения правилник на 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", приет с Постановление № 54 

на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2012 г. и бр. 

8 и 55 от 2014 г.),  като на агенцията се вменяват задълженията за управление, експлоатация и 

разпореждане с имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната и на движимите 

вещи в тях. 

Указано е, че Постановлението влиза в сила от 1 юли 2015 г. 

 

 

 

 

 

 


