ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО
ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
СОФИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ
Заявител: .......................................................................................................................................................................................
(трите имена на физическо лице, наименование на администрацията или дружеството)

ЕИК............................................., постоянен адрес/седалище и адрес на управление ............................................................
........................................................................................................................................................................................................
Представлявано от …………………………………………………………………………………...........................................
(трите имена, длъжност) (при заявител физическо лице редът не се попълва)

………………………………………………………………………………………………………………................................
Адрес за контакти……………………………………………………………………………………………………................
Телефон за контакти ................................................, факс: ............................................, e-mail ..............................................
Моля, да ми бъде издадено Удостоверение за енергийни спестявания от реализирани мерки за повишаване на
енергийната ефективност в ........................................................................................................................................................
(наименование: сграда, промишлена система или други обекти – краен потребител)

.......................................................................................................................................................................................................
(местоположение на обекта: административна област, община, населено място, адрес или съгласно приложен списък)

Постигнатите енергийни спестявания са доказани от ............................................................................................................
(наименование на лицето вписано в регистрите по чл. 44, ал. 1 и/или чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ)

В съответствие с:
Вид на лицето:
Собственик на сграда

Наредби по ЗЕЕ

Специализирани методики

Собственик на промишлена система (ПС)

и двете

Търговец с енергия

Други

(отбелязва се със знак „х” на съответното място)

Информация за реализираните мерки:

Дата на
въвеждане

Срок на
действие
(живот на
мярката)

дд/мм/гггг

-

ОБЩО

Наименование на
мярката

друго лице
...**

№

Вложени инвестиции
от:
/хил. лв./*
собственик
на сграда
търговец с
енергия

Период на действие на
мярката

Постигнати и потвърдени спестявания

Първична
енергия
тне/
год

MWh/г
од

Крайна
енергия
тне/
год

MWh/г
од

Емисии
СО2
т/год

1
2
3
…
* За мерки, съвместно финансирани от различни по вид задължени лица, в колоната се вписват поотделно вложените от тях инвестиции.
Удостоверения се издават на всяко от задължените лица, като размерът на потвърдените спестявания се разпределя пропорционално на вложените от
тях инвестиции.
** Друго лице: финансови институции, фондове, фондации и др.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам:
1. Документ за платена такса, съгласно чл. 75, ал. 1 от ЗЕЕ – заверено копие или оригинал;
2. Сертификати, резюмета и докладите от обследвания за енергийна ефективност, извършени от лицата, вписани в
регистрите по чл. 44, ал. 1 и/или чл. 60, ал.1 от ЗЕЕ, преди и след въвеждане на мярката/мерките за повишаване на
енергийната ефективност и/или докладите за оценките преди и след въвеждане на мярката/мерките по
специализираните методики по чл. 22, ал. 3, т. 4 и чл. 23 от Наредбата за методиките за определяне на националните
индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата
по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за
оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания – на хартиен и на оптичен носител;
3. Договор или друг документ, от който да е виден конкретния размер на участието на съответния заявител –
заверено копие или оригинал;
4. Удостоверение за въвеждане в експлоатация или друг официален документ удостоверяващ датата на
въвеждане в експлоатация – заверено копие или оригинал.
Дата: ............................

Заявител: .............................
(подпис и печат)

