
 

МОТИВИ 

 

към проект за изменение на Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за 

допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното 

потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни 

спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и 

начините за потвърждаването им, издадена от министъра на енергетиката, 

обн., ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 20.05.2016 г. 

 

Допустимите мерки за осъществяване на енергийните спестявания в крайното 

потребление, начините на тяхното доказване, изискванията към методиките за 

тяхното оценяване и начините за потвърждаването им, съгласно чл. 18, ал. 2 от 

Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) се определят с наредба на министъра на 

енергетиката. В тази връзка беше издадена Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за 

допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното 

потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, 

изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването 

им, обн., ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 20.05.2016 г. (Наредба № Е-РД-04-3).   

 Съгласно разпоредбите на Наредба № Е-РД-04-3 потвърждаването на 

количествените и качествените характеристики, включително размера, вида и 

годишното разпределение на постигнати енергийни спестявания, се извършва чрез 

издаване от изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво развитие на  

удостоверения за енергийни спестявания. 

С предлаганите изменения се дава възможност за издаване на повече от едно 

удостоверение за енергийни спестявания. В този случай, по искане на заявителя за 

енергийни спестявания, реализирани при изпълнение на една мярка може да бъде 

издадено повече от едно удостоверение. При вече издадено удостоверение за 

енергийни спестявания по искане на притежателя му изпълнителният директор на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие може да го анулира и на негово място 

да бъдат издадени две или повече удостоверения за същото количество енергийни 

спестявания. 

Измененията в Наредба № Е-РД-04-3 ще осигурят възможност на 

добросъвестните изпълнители на мерки за енергийна ефективност да използват 

резултатите от тях по най-ефективен начин. В същото време това дава възможност 

за оползотворяване на всички доказани количества енергийни спестявания за 

целите на изпълнението на националната цел на Р България по схемата за 

задължения. 



С предложената промяна се предоставя на задълженото лице възможност 

реално да сключва споразумения по силата на чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗЕЕ с доставчици 

на енергийноефективни услуги или други незадължени страни за прехвърляне на 

енергийни спестявания, чрез прехвърляне на удостоверения за енергийни 

спестявания.  

 


