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Българска Енергетична Компания (БЕК) АД, като енергиен одитор, освен 

обследване за енергийна ефективност на сгради и предприятия, извършва и Оценка 
на постигнати енергийни спестявания от реализирани енергоспестяващи мерки и 
дейност.  

Всяка мярка или дейност, която сте изпълнили и е довела до намаляване на 
потребената енергия, може да бъде оценена като ефект и да получите Удостоверение за 
енергийни спестявания. 

Удостоверение за енергийни спестявания е официален удостоверителен 
документ, който се издава в утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за 
устойчиво енергийно развитие (АУЕР) форма, по предвиден в ЗЕЕ ред.  

Удостоверения за енергийни спестявания се издават от АУЕР на: Собственици на 
сгради, Собственици на промишлени системи (индустриални обекти), Търговците на 
енергия. 

Издадените Удостоверения за енергийни спестявания ще Ви послужат: 
 За доказване приноса Ви в изпълнението на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност; 
 За търгуване / прехвърляне към Търговците на енергия, които са задължени лица 

по ЗЕЕ и имат задължителни индивидуални цели за енергийни спестявания. 
 За търгуване / прехвърляне към други задължени лица по ЗЕЕ, които имат 

задължителни индивидуални цели за енергийни спестявания – големи и средни  
предприятия, държавна, областна и общинска администрация и други. 

 За търгуване на пазара на „бели сертификати“, който се очаква да бъде доразвит в 
следващите години, в съответствие с изискванията Директива 2012/27. 
 
Доказването на постигнатите енергийни спестявания се осъществява не по-рано от 

една година след въвеждането на мерките за повишаване на енергийната ефективност, 
чрез: 

- обследване за енергийна ефективност на сгради или промишлени системи, 
проверка на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични 
инсталации; 

- прилагане на утвърдени методики, разработени съгласно изискванията на ЗЕЕ.  
 

На оценка подлежат и енергоефективни дейности, които собственикът на сграда или 
предприятие, е извършил по собствена преценка в периода от 2010г. до сега. Като за всеки 
обект, подходът ще бъде индивидуален, в зависимост от спецификата на извършените 
дейности, техния период на действие и налични технически и енергийни данни.  

 
 

Свържете се с нас: 
 
«Българска енергетична компания» АД 
София 1000, ул. Цар Калоян № 8, ет.3 
Инж. Иван Тричков - Директор Енергийна ефективност 
Моб.: 0889 22 98 44 
тел.: 02 9307 549, факс: 02 988 48 33 
е-mail: bulgenergy.co@velgraf.biz 
www.velgraf.biz 
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