
 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



                                                                        Проект!


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ


§ 1. В чл. 15, ал. 2, думите “разгъната застроена площ” се заменят с думите “обща полезна етажна площ”.
§ 2. В чл. 17 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
“(3) Енергийните характеристики на сградите се изчисляват по методика, определена в Наредба на Министъра на икономиката и енергетиката”.
§ 3. В чл. 18, т. 4 и т. 5 се изменят така:
“4. промишлени обекти, цехове и нежилищни селскостопански сгради с ниско енергийно потребление;
5. нежилищни селскостопански сгради, използвани в сектор, който е обект на национална програма за енергийна ефективност”
§ 4. В чл. 19, ал. 1  и ал. 2 се изменят така:
“Чл. 19 (1) На задължително сертифициране подлежат всички новопостроени сгради, с цел да отговарят на минималните изисквания за енергийни характеристики
     (2) Освен сградите по ал. 1, задължително сертифициране се извършва и за всички сгради, които подлежат на основен ремонт и чиято обща полезна етажна площ надвишава 1000 кв м.”
§ 5. Чл. 19, ал. 2 отпада.
§ 6. Чл. 20, ал. 5 се изменя така:
“(5) В сгради с обща полезна етажна площ над 1000 кв. м, където се помещават публични власти и институции, предоставящи обществени услуги на голям брой хора и често са посещавани от тях, сертификатът за енергийните характеристики на сградата се поставя на видно за всички посетители място”.
§ 7. В чл. 21 се съзадава нова ал. 3 със следното съдържание:
“(3) Сертифицирането на апартамент може да се извърши и чрез:
1.      общ сертификат за цялата сграда при блокове с обща отоплителна инсталация;
2.      оценката на друг идентичен апартамент в същия блок.”










М О Т И В И

Една от основните цели на приетия преди месец Закон за енергийната ефективност е хармонизирането на българското законодателство с изискванията на директива 2006/32/ЕО за ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийните услуги и Директива 2002/91/ЕО за енергийната ефективност на сградния фонд.
Внимателният прочит на Директива 2002/91/ЕО показва, че част от приетите текстове в Закона за енергийната ефективност сериозно се отклонява от заложените изисквания на директивата.
По този повод с настоящия законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност се цели, чрез промяна на текстове в Глава трета, раздел ІІ “Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради” обхватът на закона да се постави в съответствие с Директива 2002/91/ЕО.
По-специално се въвежда изискването за задължително енергийно сертифициране за четири категории сгради:
-       новостроящи се сгради;
-       подлежащи на основен ремонт;
-       сгради, или част от тях, които сменят собственика си;
-       сгради, или част от тях, които се отдават под наем.
Прецизирани са и начините, чрез които може да се извърши сертифициране на отделни апартаменти.
Въвежда се и изискването за публично обявяване на сертификата за енергийни характеристики на сгради, в които се помещават публични власти и институции.
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