
 

УКАЗАНИЯ 

 

за попълване на 

списъци съгласно чл. 46, ал. 1, чл. 55, ал. 1 и чл. 58, ал 1 от ЗЕЕ 

 

 

Информационната форма се намира на Интернет страницата на АУЕР в секция 

Документи/Форми за отчет по ЗЕЕ:  

http://www.seea.government.bg/documents/list.xls 

  

Формата е във формат Ексел (файл „list.xls”). Преди да започнете попълването му, 

запазете файла на хард диска на Вашия компютър.  

 

ВАЖНО: Преди да стартирате файла, моля запазете на хард диска на Вашия 

компютър и/или директно стартирайте файла FEM, който се намира на Интернет 

страницата на АУЕР, точно под Информационната форма. Директен линк към файла: 

http://www.seea.government.bg/documents/FEM.exe 

  

Информационната форма съдържа пет страници: „Данни за лицето”, „Данни_сгради“, 

„Данни_Прсистеми“, „Данни_котли“ и ”Данни_климатични” 

  

Важно: Първо се попълва страница „Данни за лицето”.  

Попълване на данни за Одитора:  

 

Поле „Име на дружеството/физическо лице” – попълва се пълното наименование 

на одитора съгласно Търговския регистър/името на физическото лице. 

  

Полета „Удостоверение № (за сгради и/или за пр. система)” – попълва се номера и 

датата на удостоверението, издадено от АУЕР (вписани фирми по чл. 43, ал. 1 и по чл. 59, 

ал. 1 от ЗЕЕ).  

 

Поле „Представляващо/физическо лице” – попълва се съгласно Търговския 

регистър/името на физическото лице.  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички полета от „Данни за лицето” се попълват задължително.  

 

Следва попълване на списъци на сгради, предприятия, промишлени системи, системи 

за външно изкуствено осветление, отоплителни инсталации с водогрейни котли и 

климатични инсталации.  

 

Попълване на списък на сградите, за които са извършени дейности, чл. 43:  
При отварянето на Информационната форма „Списък на сградите” се появява 

прозорец с полета, които следва да се попълват съобразно името на съответното поле.Там 

където има падащо меню се избира съответната опция.  

http://www.seea.government.bg/documents/list.xls
http://www.seea.government.bg/documents/FEM.exe


След като въведете всички данни за дадена сграда, натиснете бутона „ЗАПИС“. При 

натискане на бутона „ЗАПИС“ формата, в която попълвате, се изчиства и можете да 

продължите попълването на данни за следваща сграда. Така направените записи на 

сградите се появяват автоматично в страница „Данни_сгради“.  

След като завършите въвеждането на данните за всички сгради натиснете бутона 

„ПЕЧАТ”.  

 

Попълване на списък на обследваните предприятия, промишлени системи и 

системи за външно изкуствено осветление:  
При отварянето на Информационната форма „Списък на обследваните предприяти, 

промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление” се появява прозорец с 

полета, които следва да се попълват съобразно името на съответното поле. Там където има 

падащо меню се избира съответната опция.  

След като въведете всички данни за дадено предприятия, промишлена система или 

система за външно изкуствено осветление, натиснете бутона „ЗАПИС”.  

При натискане на бутона „ЗАПИС“ формата, в която попълвате, се изчиства и можете 

да продължите попълването на данни за предприятието, промишлената система или 

системата за външно изкуствено осветление. Така направените записи се появяват 

автоматично в страница „Данни_Прсистеми“.  

След като завършите въвеждането на данните за всички предприятия, промишлени 

системи и системи за външно изкуствено осветление натиснете бутона „ПЕЧАТ”.  

 

Попълване на списък на проверените отоплителни инсталации с водогрейни 

котли и проверените климатични инсталации:  
При отварянето на Информационната форма „Списък на проверените отоплителни 

инсталации с водогрейни котли и проверените климатични инсталации” се появява 

прозорец с полета, които следва да се попълват съобразно името на съответното поле. Там 

където има падащо меню се избира съответната опция.  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато няма отметка „Климатични инсталации” данните се отнасят за 

отоплителни инсталации с водогрейни котли.  

 

След като въведете всички данни за отоплителни инсталации с водогрейните 

котли/климатични инсталации, натиснете бутона „ЗАПИС”.  

Така направените записи на отоплителни инсталации с водогрейните 

котли/климатични инсталации се появяват автоматично в страница 

„Данни_котли“/”Данни_климатични” (съобразно отметката „Климатични инсталации”).  

След като завършите въвеждането на данните за всички отоплителни инсталации с 

водогрейни котли/климатични инсталации натиснете бутона „ПЕЧАТ”.  

 

Изпращане на данните:  
След като завършите въвеждането на данните за всички сгради, предприятия, 

промишлени системи, системи за външно изкуствено осветление, отоплителни инсталации 

с  водогрейни котли и климатични инсталации, запишете екселския файл “list” на CD.  

Списъците се представят на хартиен и на електронен носител (CD) в АУЕР с 

придружително писмо до 31 януари на следващата година. 


