
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Закона за енергийната ефективност  

 

 

Долуподписаният /-ната/ …………………………..  с лична карта №   , 

издаден на     от __________________                 , с ЕГН         , в 

качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на   

         (посочете фирмата на участника) - 

участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на детайлно обследване за 

енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 15 от 

Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (Наредбата) на 

обект:……………………………….. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. разполагам с необходимите технически средства, определени с наредба, 

издадена от министъра на енергетиката и министъра на регионалното развитие и 

благоустройството по чл. 44, ал. 9;  

2. разполагам с необходимия персонал – консултанти по енергийна ефективност, 

които отговарят на изискванията на наредбата по чл. 44, ал. 9, издадена от министъра на 

енергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството и: 

а) имат завършено висше образование в областта на техническите науки по 

професионално направление и специалности съгласно изискванията на наредбата по чл. 

44, ал. 9, признато в Република България или в друга държава – членка на Европейския 

съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или в Конфедерация Швейцария, или завършено средно техническо 

образование; 

б) имат придобит стаж по специалността – не по-малко от две години за лицата 

с образователно-квалификационна степен "магистър", не по-малко от три години за 

лицата с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и не по-малко от 6 години 

за лицата със завършено средно техническо образование; 
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в) притежават удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на 

необходимата квалификация за извършване на дейностите по тази алинея във висши 

технически училища, специализирани в професионалните направления "Енергетика", 

"Електротехника" и "Архитектура, строителство и геодезия", акредитирани по реда на 

Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на друга 

държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 

Швейцария. 

3. Квалификацията на консултантите по енергийна ефективност отговаря на 

ниво 1 – имат компетентност за извършване на дейностите по ал. 1 за всички категории 

сгради съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията и номенклатурата 

на видовете строежи по отделните категории, определена с наредбата по чл. 137, ал. 2 от 

Закона за устройство на територията. 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване 

на неверни данни. 

 

 

 

    г.                   Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                        

 

 

 

 

 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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