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Проект 
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З  А  К  О  Н 
з а е не р ге т ик ат а 

 
 

Глава п ъ р ва 
ОБЩ И ПОЛОЖ ЕНИЯ 

 
 

Чл. 1. Този закон уреж да общ ествените отнош ения, свъ рзани с  
осъ щ ествяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, транзитен 
пренос, разпределяне на електрическа и топлинна енергия и природен газ, тъ рговия с 
електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и правомощ ията на дъ рж авните 
органи по регулирането, контрола и определянето на енергийната политика. 
 

Чл. 2. (1) Основните цели на този закон са съ здаване на предпоставки за: 
1. качествено и сигурно задоволяване потребностите на общ еството от 

електрическа и топлинна енергия и природен газ; 
2. енергийно развитие и енергийна сигурност на страната при еф ективно 

използване на енергията и енергийните ресурси; 
3. съ здаване и развитие на конкурентен и ф инансово стабилен енергиен пазар; 
4. енергийни доставки при минимални разх оди; 
5. устойчиво развитие на производството на електрическа енергия от 

въ зобновяеми енергийни източници в интерес на опазването на околната среда; 
6. насъ рчаване на комбинираното производство на електрическа и топлинна 

енергия. 
(2) П роизводството, вносъ т, износъ т, преносъ т, транзитният пренос, 

разпределението и тъ рговията с електрическа и топлинна енергия и природен газ се 
извъ рш ват при гарантиране защ итата на ж ивота и здравето на граж даните, 
собствеността, околната среда, интересите на потребителите и националните интереси. 

 
Глава вт о р а 

ЕНЕРГИЙ НА ПОЛИТИКА 
 

Раз д е л I 
Д ъ р ж авно  у п р авле ние  в е не р ге т ик ат а 

 
Чл. 3. (1) Министерският съ вет определя дъ рж авната политика в енергетиката. 
(2) Министерският съ вет приема Е нергийна стратегия на Р епублика Б ъ лгария по 

предлож ение на министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси, която определя 
основните цели, етапи, средства и методи за развитие на енергетиката. 
 

Чл. 4. (1) Е нергийната политика на страната се провеж да от министъ ра на 
енергетиката и енергийните ресурси.  

(2) Министъ ръ т на енергетиката и енергийните ресурси: 
1. разработва и внася за приемане от Министерския съ вет енергийна стратегия 

на Р епублика Б ъ лгария; 
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2. приема краткосрочни, средносрочни и дъ лгосрочни общ и 

прогнозни енергийни баланси на страната в съ ответствие с приетата стратегия; 
3. внася за утвъ рж даване от Министерския съ вет списъ к на стратегическите 

обекти от национално значение в енергетиката;  
4. определя съ с заповед задъ лж ителни показатели за степента на надеж дност на 

снабдяването с електрическа енергия; 
5. одобрява опис на необх одимите нови мощ ности за производство на 

електрическа енергия само в случаите, когато сигурността на снабдяването с 
електрическа енергия не мож е да бъ де осигурена посредством действащ ия лицензионен 
реж им по този закон, и обнародва описа в "Д ъ рж авен вестник"; 

6. внася за утвъ рж даване от Министерския съ вет опис на нови обособени 
територии за разпределение на природен газ и за изменение на съ щ ествуващ и обособени 
територии за разпределение на природен газ, за които не е издадена лицензия,  и го 
обнародва в " Д ъ рж авен вестник";  

7. одобрява програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката; 
8. определя общ а годиш на квота за задъ лж ително изкупуване на електрическа 

енергия от производители, ползващ и местни пъ рвични енергийни източници (на гориво), 
до 15 на сто от цялата пъ рвична енергия, необх одима за производството на електрическа 
енергия, консумирана в страната за всяка календарна година, по съ ображ ения за 
сигурност на снабдяването;  

9. разработва и внася за приемане от Министерския съ вет национални 
индикативни цели за насъ рчаване потреблението на електрическа енергия, произведена 
от въ зобновяеми енергийни източници, и изготвя доклади за постигане на целите;  

10. определя минимални задъ лж ителни количества за производство на 
електрическа енергия от въ зобновяеми енергийни източници и за производство на 
електрическа енергия по комбиниран начин;  

11. прави предлож ения за съ здаване и съ х раняване на дъ рж авни резерви и 
военновременни запаси  в енергетиката; 

12. утвъ рж дава нормативи за резервите на горива, необх одими за сигурно 
енергоснабдяване; 

13. внася в Министерския съ вет предлож ение за отпускане на дъ рж авни помощ и 
на определени субекти и/или дейности в енергетиката; 

14. осъ щ ествява контрол в предвидените от този закон случаи;  
15. дава разрешение за търсене и проучване на енергийни ресурси и 

организира дейността по предоставя не на к онц есии за доб ив на енергийни ресурси и 
за изграж дане на х идроенергийни об ек ти;  

16 . еж егодно издава б ю л етин за състоя нието и развитието на енергетик ата;  
17. има и други правомощ ия, въ злож ени му с други нормативни актове. 
 
Чл. 5. (1) Списъ къ т по чл. 4, ал. 2, т. 3 на стратегическите обекти от национално 

значение в енергетиката се съ ставя еж егодно в Министерството на енергетиката и 
енергийните ресурси и се внася от министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси за 
утвъ рж даване от Министерския съ вет. 

(2) Л ицата, извъ рш ващ и дейност по този закон чрез обекти, вклю чени в списъ ка 
по ал. 1, се ползват съ с защ ита, която вклю чва: 

1. организиране и контрол на ф изическа защ ита (ох рана) на обекти, 
осъ щ ествявана от органите на Министерството на въ треш ните работи; 

2. инф ормационна закрила, осъ щ ествявана чрез административни, 
организационни и тех нически мерки. 

(3) Защ итата по ал. 2 е за сметка на лицата, извъ рш ващ и дейност по този закон 
чрез обекти, вклю чени в списъ ка по ал. 1. 



 

 

3 
 
Чл. 6. (1) Кметовете на общ ини изискват от енергийните предприятия на 

територията на общ ината прогнози за развитие на потреблението на електрическа и 
топлинна енергия и природен газ, програми и планове за енергоснабдяване, 
топлоснабдяване и газоснабдяване. 

(2) Кметовете на общ ини по предлож ение на енергийните предприятия 
задъ лж ително предвиж дат в общ ите и подробните устройствени планове 
благоустройствени работи, необх одими за изпъ лнение на програмите и плановете по ал. 
1. 

(3) Кметовете на общ ини осигуряват изграж дането, експлоатацията, 
поддъ рж ането и развитието на мреж ите и съ оръ ж енията за въ нш но осветление на 
територията на общ ината за имоти - публична общ инска собственост. 

 
 

Раз д е л II 
Ене р гий но  п р о гно з ир ане  и п ланир ане  

 
Чл. 7. (1) Е нергийната стратегия на Р епублика Б ъ лгария се разработва от 

Министерството на енергетиката и енергийните ресурси.  
(2) Въ з основа на Е нергийната стратегия на Р епублика Б ъ лгария 

Министерството на енергетиката и енергийните ресурси изготвя програми и стратегии за 
преструктуриране в енергетиката, които се одобряват от министъ ра на енергетиката и 
енергийните ресурси. П риватизацията на тъ рговските друж ества в енергетиката се 
извъ рш ва в съ ответствие с одобрените от министъ ра на енергетиката и енергийните 
ресурси  програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката.   

(3) Общ ите прогнозни енергийни баланси са краткосрочни, средносрочни и 
дъ лгосрочни и се изготвят на базата на прогнози, проучвания и планове на предприятия, 
които осъ щ ествяват дейности по добив, преработка, преобразуване, пренос и 
разпределение на горива и енергия и инф ормация от общ ите констативни енергийни 
баланси и от Н ационалния статистически институт.  

(4) Въ з основа на общ ите прогнозни енергийни баланси, задъ лж ителните 
показатели за степента на надеж дност на снабдяването с електрическа енергия и плана 
за изграж дане при минимални разх оди на нови производствени мощ ности, изготвен от 
енергийното предприятие, получило лицензия за пренос на електрическа енергия, се 
констатира необх одимостта от изграж дане на нова производствена мощ ност и 
Министерството на енергетиката и енергийните ресурси изготвя описа по чл. 4, ал. 2, т. 
5. 

(5) Въ з основа на общ ите прогнозни енергийни баланси и в съ ответствие с 
приетата от Министерския съ вет енергийна стратегия министъ ръ т провеж да енергийна 
политика, насочена къ м енергийно развитие на страната при еф ективно използване на 
енергията и енергийните ресурси и задоволяване потребностите на общ еството от 
електрическа и топлинна енергия, природен газ и твъ рди горива. 

(6) Министерството на енергетиката и енергийните ресурси публикува 
енергийната политика в бю летина по чл. 4, ал. 2, т. 16, както и на страницата на 
министерството в И нтернет. 

  
Чл. 8. (1) П редприятията, които осъ щ ествяват дейности по добив, преработка и 

тъ рговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и тъ рговия с енергия и 
природен газ: 

1. извъ рш ват проучвания и анализи, разработват краткосрочни, средносрочни и 
дъ лгосрочни прогнози за добива, преработката и тъ рговията с горива и енергия и 
приемат съ ответните планове за тях ното осигуряване; 
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2. изготвят най-малко веднъ ж  на две години и предоставят на министъ ра на 

енергетиката и енергийните ресурси планове за рех абилитация, за предприемане на 
мерки за подобряване еф ективността на съ щ ествуващ ите производствени мощ ности и 
мреж и, за изграж дане при минимални разх оди на нови мощ ности и мреж и; плановете се 
придруж ават от тех нико-икономически, ф инансов и екологичен анализ и варианти за 
енергоспестяване. 

(2) П рогнозите по ал. 1 заедно с изготвените предварителни проучвания и 
списъ к на необх одимите нови производствени мощ ности и мреж и, и обекти за 
съ х раняване на природен газ се предоставят, както следва: 

1. на министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси; 
2. на Комисията за енергийно регулиране; 
3. на кметовете на съ ответните общ ини за изпъ лнение на задъ лж енията по чл. 6; 
4. на преносните предприятия; 
5. на съ ответните разпределителни предприятия. 
(3) Съ дъ рж анието, структурата, условията и редъ т за предоставяне на 

инф ормацията по ал. 1 се определят с наредба на министъ ра на енергетиката и 
енергийните ресурси. 

 
 

Глава т р е т а 
РЕГУЛИРАНЕ НА Д ЕЙ НОС ТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА 

 
Раз д е л I 

Ко мисия  з а е не р гий но  р е гу лир ане  
 

Чл. 9. (1) Р егулирането на дейностите в енергетиката се осъ щ ествява от 
Комисията за енергийно регулиране, наричана по-нататъ к "комисията". 

(2) Комисията за енергийно регулиране е независим специализиран дъ рж авен 
орган – ю ридическо лице, съ с седалищ е Соф ия. 

 
Чл. 10. (1) Комисията е колегиален орган и се съ стои от 7 членове, вклю чително 

председател и заместник-председател. 
(2) П редседателят, заместник-председателят и членовете на комисията се 

избират и освобож дават с реш ение на Министерския съ вет и се назначават съ с заповед 
на министъ р-председателя. 

(3) Мандатъ т на членовете на комисията е 5 години.  
 

Чл. 11. (1) За членове на комисията могат да бъ дат избирани дееспособни 
бъ лгарски граж дани съ с завъ рш ено висш е образование с образователна 
квалиф икационна степен “магистъ р”, от които поне един правоспособен ю рист и един 
икономист: 

1. с трудов и/или служ ебен стаж  не по-малко от 10 години, от които най-малко 3 
години в енергетиката; 

2. които не са осъ ж дани на лиш аване от свобода за умиш лени престъ пления от 
общ  х арактер. 

(2) Ч ленове на комисията не могат: 
1. да бъ дат лица, които са акционери, съ друж ници, управители, прокуристи или 

членове на управителни или контролни органи, както и ликвидатори и консултанти на 
тъ рговски друж ества, които извъ рш ват дейност, подлеж ащ а на лицензиране по този 
закон; 

2. да заемат друга платена длъ ж ност, освен когато упраж няват научна или 
преподавателска дейност. 
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(3) Ч ленове на комисията се освобож дават предсрочно само: 
1. по тях на молба; 
2. при извъ рш ване на системни наруш ения на задъ лж енията им по този закон 

или на служ ебните им задъ лж ения; 
3. при установяване на несъ вместимост с изискванията по този закон за заемане 

на длъ ж ността; 
4. при ф актическа невъ змож ност да изпъ лняват задъ лж енията си за повече от 6 

месеца. 
(4) В случаите по ал. 3  Министерският съ вет избира нов член за срок до края на 

пъ рвоначалния мандат.  
(5) Въ знаграж денията на членовете на комисията се определят, както следва: 
1. на председателя – 93 на сто от 3 средни месечни заплати на наетите лица по 

трудово и по служ ебно правоотнош ение в общ ествения сектор съ образно данни на 
Н ационалния статистически институт; 

2. на заместник-председателя – 90 на сто от 3 средни месечни заплати на 
наетите лица по трудово и по служ ебно правоотнош ение в общ ествения сектор 
съ образно данни на Н ационалния статистически институт; 

3. на останалите членове – 85 на сто от 3 средни месечни заплати на наетите 
лица по трудово и по служ ебно правоотнош ение в общ ествения сектор съ образно данни 
на Н ационалния статистически институт. 
 

Чл. 12. (1) Комисията е постояннодействащ  орган. Комисията мож е да заседава, 
ако присъ стват не по-малко от четирима от членовете й.  

(2) Комисията се произнася с реш ения, които са индивидуални административни 
актове и се приемат с мнозинство не по-малко от 4 гласа. 

(3) Заседанията на комисията са открити, когато се разглеж дат заявления или 
искания, свъ рзани с: 

1. издаване, изменяне и прекратяване на лицензия; 
2. утвъ рж даване на предлож ени от енергийните предприятия цени. 
(4) В отделни случаи комисията мож е да вземе реш ение заседания по ал. 3 да се 

провеж дат при закрити врата, като на тях  могат да присъ стват само членовете на 
комисията и страните по съ ответното производство. 

(5) Р еш енията на комисията по ал. 3 се обявяват в открито заседание. 
(6) П ри осъ щ ествяване на правомощ ията си комисията прилага процесуалните 

правила, предвидени в този закон, а за неуредените от него случаи - правилата на Закона 
за административното производство.  

(7) Р еш енията, вклю чително мъ лчаливият отказ на комисията, се обж алват пред 
Въ рх овния административен съ д. Обж алването не спира изпъ лнението на реш ението. 

 
Чл. 13. (1) Комисията огласява публично следваната политика и съ здадената 

практика по прилагането на нормативните актове, както и мотивите за тях ната промяна в 
издаван от нея бю летин, както и по друг подх одящ  начин. 

(2) Б ю летинъ т на комисията се издава на всеки 6 месеца и се публикува и на 
страницата на комисията в И нтернет.  

 
Чл. 14. (1) В своята дейност комисията се подпомага от администрация. 
(2) Д ейността на комисията, структурата и организацията на нейната 

администрация се определят в устройствен правилник, приет от Министерския съ вет. 
(3) За служ ителите от специализираната администрация се прилагат забраните 

по чл. 11, ал. 2, т. 1 и 2.  
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Чл. 15. Ч леновете на комисията, както и служ ителите от нейната 

администрация са длъ ж ни да спазват правилата за проф есионална етика, приети от 
комисията. 

 
Чл. 16. (1) И нф ормацията, която комисията придобива, съ здава и съ х ранява за 

целите на регулирането и чието разгласяване мож е да застраш и и тъ рговския интерес на 
заявителите и лицензиантите, е класиф ицирана инф ормация, представляващ а служ ебна 
тайна. 

(2) Н е е служ ебна тайна тъ рговската инф ормация, която подлеж и на 
публикуване съ гласно този или друг закон. 

(3) И нф ормация, представляващ а служ ебна тайна, не мож е да се разгласява 
освен пред органи на съ дебната власт или други дъ рж авни органи по установения в 
закона ред. 

 
Чл. 17. (1) Д ъ рж авните органи, енергийните предприятия и длъ ж ностните лица 

оказват съ действие на комисията при осъ щ ествяването на нейните ф ункции. 
(2) П ри осъ щ ествяване на своите ф ункции комисията мож е да съ трудничи и с 

лица, които представляват и защ итават интересите на потребителите. 
 
Чл. 18. П редседателят на комисията: 
1. организира и ръ ководи дейността на комисията и на нейната администрация 

съ образно закона и нейните реш ения; 
2. представлява комисията пред трети лица; 
3. назначава и освобож дава служ ителите от администрацията; 
4. представя еж егодно в Министерския съ вет отчет за дейността на комисията. 

 
 
 
 

Раз д е л II 
Пр аво мо щ ия  на Ко мисия т а з а е не р гий но  р е гу лир ане  

 
Чл. 19. За регулиране на дейностите по производството, преноса и 

разпределението на електрическа енергия, преноса и разпределението на  природен газ, 
тъ рговията с електрическа енергия и природен газ, производството и преноса на 
топлинна енергия комисията: 

1.  издава, изменя, допъ лва, спира, прекратява и отнема лицензии в случаите, 
предвидени в този закон; 

2.  приема и публикува основни насоки за дейността си; 
3.  одобрява общ ите условия на договорите, предвидени в този закон; 
4.  упраж нява контрол в случаите, предвидени в този закон;  
5.  осъ щ ествява регулиране на цените в случаите, предвидени в този закон; 
6.  изготвя и контролира спазването на правилата за тъ рговия с електрическа 

енергия и природен газ и тех ническите правила на мреж ите;  
7.  изготвя и контролира прилагането на методика за определяне на цените на 

балансиращ ата електрическа енергия като част от правилата за тъ рговия с електрическа 
енергия по т. 6; 

8.  изготвя и контролира спазването на правилата за достъ п до 
електропреносната и газопреносната мреж а, съ ответно до електроразпределителната и 
газоразпределителната мреж а; 

9.  по предлож ение на съ ответното преносно или разпределително предприятие 
взема реш ение относно принадлеж ността на електропроводите, топлопроводите и 
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газопроводите и прилеж ащ ите им уредби къ м преносните или разпределителните 
мреж и и дава задъ лж ителни предписания за изкупуването им и/или за предоставяне на 
достъ п до тях ;  

10. провеж да конкурсите по чл. 44;  
11. изготвя и контролира спазването на условията и правилата за снабдяване на 

потребителите с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ, вклю чително 
нормите за качество на услугите; 

12. разглеж да исканията на енергийните предприятия за компенсиране на 
невъ зстановяеми разх оди и взема реш ение за размера на обоснованите невъ зстановяеми 
разх оди, както и за начина на компенсирането им; 

13. издава сертиф икати на производителите на електрическа енергия за 
произх ода на стоката електрическа енергия, произведена от въ зобновяеми енергийни 
източници и при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;  

14. издава зелени сертиф икати на производители на електрическа енергия, 
използващ и въ зобновяеми енергийни източници и произвеж дащ и електрическа и 
топлинна енергия по комбиниран начин;  

15.  определя допустимите размери на тех нологични загуби на електрическа 
енерги при производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, при 
производство и пренос на топлинна енергия и при пренос и разпределение на природен 
газ съ гласно методика, приета от комисията;    

16. определя разполагаемостта и тех ническите параметри за производство на 
електрическа енергия, в съ ответствие с които всеки производител мож е да склю чва 
сделки с привилегировани потребители, тъ рговци на електрическа енергия и други 
производители при условията на наредбата по чл. 89, ал. 2 или да участва на 
организиран пазар; 

17. определя условията за придобиване статут на привилегирован потребител; 
18. дава съ гласие за разделяне, отделяне, вливане или сливане на енергийни 

предприятия - титуляри на лицензии по този закон;  
19. разреш ава извъ рш ването на сделки на разпореж дане с имущ ество, с което се 

упраж нява лицензионна дейност в случаите, предвидени в този закон, както и на други 
сделки, които водят или могат да доведат до наруш аване сигурността на снабдяването 
вследствие на задлъ ж нялост на енергийното предприятие; 

20. приема внесените от председателя проект на годиш ен бю дж ет на комисията 
и отчет по чл. 18, т. 4; 

21. има други правомощ ия, определени съ с закон. 
 
Чл. 20. (1) Комисията разглеж да ж алби на потребители срещ у лицензианти или 

на лицензианти срещ у лицензианти, свъ рзани с изпъ лнението на лицензионната дейност.  
(2) П ри постъ пване на ж алба председателят на комисията назначава проверка по 

реда на глава осма. 
(3) В двумесечен срок от подаване на ж алба по ал. 1 комисията мож е да 

съ действа за доброволно уреж дане на спора. Срокъ т мож е да бъ де продъ лж ен с ощ е два 
месеца, ако естеството на спора налага съ биране на допъ лнителни данни и инф ормация 
от комисията.  

(4) Когато споръ т е разреш ен доброволно чрез постигането на писмено 
споразумение меж ду страните и някоя от тях  не изпъ лнява задъ лж енията си по 
споразумението, другата страна мож е да се объ рне къ м съ да за разглеж дане на спора - 
предмет на споразумението. 

(5) Р едъ т за подаване на ж албите, тях ното разглеж дане и процедурата за 
доброволно уреж дане на спорове се регламентират в наредбата по чл. 58. 
  



 

 

8 
Чл. 21. (1) П ри изпъ лнение на регулаторните правомощ ия комисията се 

ръ ководи от следните общ и принципи: 
1. предотвратяване и недопускане на ограничаване или наруш аване  

конкуренцията на енергийния пазар; 
2. осигуряване на баланс меж ду интересите на енергийните предприятия и 

потребителите; 
3. осигуряване на равнопоставеност меж ду отделните категории енергийни 

предприятия и меж ду групите потребители; 
4. съ здаване на стимули за еф ективна дейност на регулираните енергийни 

предприятия; 
5. съ здаване на стимули за развитието на конкурентен пазар за дейности в 

енергетиката, къ дето има условия за това. 
(2) П ри прилагане на принципа по ал. 1, т. 1 комисията мож е да сезира 

Комисията за защ ита на конкуренцията за образуване на производство по реда на Закона 
за защ ита на конкуренцията. 

 
Чл. 22. (1) П ри изпъ лнение на правомощ ието си по чл. 19, т. 16 комисията 

спазва следните принципи: 
1. справедливо разпределяне на икономическите последици от поетапното 

отваряне на пазара меж ду всички страни по сделките с електрическа енергия; 
2. осигуряване на равни условия за склю чване на сделки при свободно 

договорени цени в сравнение съ с склю чваните с общ ествения доставчик или с 
общ ествените снабдители на електрическа енергия; 

3. осигуряване на балансирано изменение на цените на краен потребител, като се 
отчитат задъ лж енията на общ ествения доставчик или на общ ествените снабдители, 
свъ рзани с осъ щ ествяването на общ ествените услуги. 

(2) У словията, на които трябва да отговарят лицата, които имат право да 
склю чват сделки по чл. 98, ал. 1, както и условията за предоставяне на достъ п до 
съ ответните мреж и се определят с наредба на министъ ра на енергетиката и енергийните 
ресурси по предлож ение на комисията. 
 

Чл. 23. (1)  Комисията води публични регистри за: 
1. издаваните лицензии, в които се вписват всички лицензианти, издадените 

лицензии и други обстоятелства; 
2. издаваните сертиф икати за произх од, в които се вписват титулярят и 

производствената мощ ност, количествата електрическа енергия, за които е издаден 
сертиф икатъ т,  периодъ т и мястото на производство; 

3. издаваните зелени сертиф икати, в които се вписват титулярят и 
производствената мощ ност, количествата електрическа енергия, за които е издаден 
сертиф икатъ т, периодъ т и мястото на производство; 

4. сделките съ с зелени сертиф икати, в които се вписват титулярят на зеления 
сертиф икат, купувачъ т и количеството електрическа енергия -  предмет на сделката; 

5. лицата, на които е предоставен статут на привилегировани потребители по 
този закон. 

(2) Обстоятелствата, подлеж ащ и на вписване, и редъ т за вписване в регистъ ра и 
за получаване на инф ормация, се определят с наредбата по  
чл. 58. 

(3) Р еш енията за издаване, изменяне и прекратяване на лицензиите, както и 
реш енията за утвъ рж даване на цените се публикуват в бю летина на комисията. 

 
 

Раз д е л ІІІ 
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Ф инансир ане  на Ко мисия т а з а е не р гий но  р е гу лир ане . Так си 

 
Чл. 24. (1) Д ейността на комисията и на нейната администрация се ф инансира 

от прих одите, определени в чл. 25, ал. 1. 
(2) Комисията е пъ рвостепенен разпоредител с бю дж етни кредити. 

 
Чл. 25. (1) П рих одите по бю дж ета на комисията се набира от: 
1. таксите, съ бирани от комисията по чл. 26, и лих вите въ рх у тях ; 
2.  дарения от лица, неподлеж ащ и на лицензиране по този закон, или на 

свъ рзани с тях  лица по смисъ ла на Тъ рговския закон. 
(2) Н е се приемат дарения от лица, подлеж ащ и на лицензиране по този закон, и 

от свъ рзаните с тях  лица по смисъ ла на Тъ рговския закон. 
(3) Средствата по ал. 1 се разх одват за: 
1. ф инансиране дейността на комисията и на нейната администрация, 

вклю чително извъ рш ването на проучвания, анализи и експертизи, свъ рзани с 
регулаторните дейности по този закон; 

2. капиталови разх оди за развитие на материалната база; 
3. повиш аване квалиф икацията на служ ителите в администрацията; 
4. допъ лнително материално стимулиране по ред, определен в устройствения 

правилник.  
(4) Средствата по ал. 3, т. 4 се определят в размер 25 на сто от годиш ния размер на 

средствата за работна заплата по бю дж ета на комисията за съ ответната година и се 
вклю чват в закона за дъ рж авния бю дж ет за съ щ ата година. 

 
Чл. 26. (1) За изпъ лнение на регулаторните си правомощ ия комисията съ бира 

такси за разглеж дане на заявления и лицензионни такси и такси за издаване на 
сертиф икати по този закон. 

(2) Р азмеръ т на таксите по ал. 1, редъ т и сроковете за заплащ ането им се 
определят с тариф а, одобрена от Министерския съ вет по предлож ение на комисията. 

 
Чл. 27. (1) Таксата за разглеж дане на заявление се заплащ а при подаването му.  
(2) Л ицата, получили лицензия, заплащ ат лицензионни такси за всяка издадена 

лицензия, както и за изменение на лицензията в случаите, посочени в тариф ата. 
(3) Л ицензионните такси са: 
1. пъ рвоначална - за издаване или изменение на лицензия, вклю чващ а разх оди за 

нейната подготовка и разх оди за регулаторната дейност по лицензията до края на 
текущ ата година; 

2. годиш на, вклю чващ а разх оди за регулаторната дейност по лицензията за 
съ ответната година. 

(4) Г одиш ната такса за срока на лицензията, както и за срока на продъ лж аването 
й се заплащ а от лицензианта за всяка година, следващ а годината на издаването й. 

(5) Л ицензионните такси се определят в зависимост от вида на извъ рш ваната 
лицензионна дейност и се диф еренцират по критерии, определени с тариф ата по чл. 26, 
ал. 2. 

 
 

Раз д е л ІV 
Ц е но во  р е гу лир ане  

 
Чл. 28. (1) Н а регулиране от комисията подлеж ат цените:  
1. по които производителите продават електрическа енергия на общ ествения 

доставчик и/или на общ ествените снабдители; 
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2. по които производителите продават топлинна енергия на 

топлопреносното предприятие; 
3. по които топлопреносното предприятие продава топлинна енергия на 

потребители; 
4. по които общ ественият доставчик продава електрическа енергия на 

общ ествените снабдители, на потребители, присъ единени къ м преносната мреж а, и на 
преносното, съ ответно на разпределителното, предприятие за покриване на 
тех нологичните разх оди по преноса; 

5. по които общ ественият доставчик продава природен газ на общ ествените 
снабдители на природен газ и на потребителите, присъ единени къ м газопреносната 
мреж а; 

6. по които общ ествените снабдители продават електрическа енергия и 
природен газ на потребители, присъ единени къ м съ ответните разпределителни мреж и; 

7. за пренос на електрическа енергия и природен газ през съ ответните преносни 
и/или разпределителни мреж и, с изклю чение на цените за транзитен пренос; 

8. за присъ единяване къ м мреж ите; 
9. за съ х раняване на природен газ. 
(2) Ц ените на електрическата енергия по ал. 1, т. 1, 4 и 6 подлеж ат на 

регулиране, докато всички потребители придобият статут на привилегировани 
потребители. 

(3) Ц ените на природния газ по ал. 1, т. 5 и 6 подлеж ат на регулиране, докато 
всички потребители придобият статут на привилегировани потребители. 

(4) Ц ените на енергията, природния газ и услугите, предоставяни от 
енергийните предприятия, не подлеж ат на регулиране от комисията при установяване от 
нея наличието на конкуренция, която съ здава предпоставки за свободно договаряне на 
цените при пазарни условия за съ ответната дейност в енергетиката. 

Чл. 29. П ри изпъ лнение на правомощ ията си за ценово регулиране комисията се 
ръ ководи освен от принципите по чл. 21 и от следните принципи:  

1. цените да са недискриминационни, основани на обективни критерии и 
определени по прозрачен начин; 

2. цените на енергийните предприятия да въ зстановяват икономически 
обоснованите разх оди за дейността им, вклю чително разх одите за: 

а) управление, експлоатация и поддръ ж ка на енергийните обекти; 
б) поддъ рж ане на резервни и регулиращ и мощ ности, необх одими за надеж дно 

снабдяване на потребителите; 
в)  доставка и поддъ рж ане на резервите от горива; 
г)  ремонти; 
д) амортизации; 
е)  съ х раняване и преработка на отработено ядрено гориво и радиоактивни 

отпадъ ци, извеж дане на ядрени съ оръ ж ения от експлоатация и ядрена безопасност; 
3. извъ н разх одите по т. 2 цените да вклю чват невъ зстановяемите разх оди, 

свъ рзани с прех ода къ м конкурентен енергиен пазар, както и разх одите, произтичащ и от 
изпъ лнение на задъ лж ения къ м общ еството, свъ рзани съ с сигурността на снабдяването; 

4. цените да осигуряват икономически обоснована норма на въ звръ щ аемост на 
капитала; 

5. цените за отделните групи потребители да съ ответстват на разх одите за 
доставка на енергия и природен газ до тези потребители; 

6. недопускане чрез цените на кръ стосано субсидиране: 
а) меж ду отделните групи потребители; 
б) за интегрирани енергийни предприятия - меж ду отделните дейности, 

подлеж ащ и на лицензиране по този закон, и/или меж ду дейностите, подлеж ащ и на 
лицензиране по този закон, и други дейности. 
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Чл. 30. (1) Комисията мож е да регулира цените чрез определяне на горна 

граница на цени или прих оди, да определя показатели за еф ективност на енергийните 
предприятия, показатели за сравнимост меж ду тях , изпъ лнение на базисни критерии. 

(2) Комисията мож е да определя: 
1. компоненти на цените, отразяващ и структурата на разх одите; 
2. часови, сезонни и други тариф ни структури на цените в съ ответствие с 

разх одите. 
 

Чл. 31. (1) Комисията определя преф еренциални цени за продаж ба на 
електрическа енергия, произведена от въ зобновяеми енергийни източници по чл. 157, ал. 
2 и по комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и 
топлинна енергия по чл. 160, ал. 2. 

(2) П реф еренциалните цени по ал. 1 се определят като не по-ниски от 80 на сто 
от средната продаж на цена на електрическата енергията за предх одната календарна 
година за потребители, използващ и енергия за битови нуж ди.  

(3) П о предлож ение на съ ответното топлопреносно предприятие комисията 
определя преф еренциална цена на топлинна енергия за асоциацията по чл. 149, ал. 1. 

 
Чл. 32. (1) Е нергийните предприятия имат право да предявят искане за 

признаване и компенсиране на невъ зстановяеми разх оди.  
(2) Н евъ зстановяеми са разх одите, произтичащ и от извъ рш ени инвестиции и 

склю чени сделки до влизането в сила на този закон от енергийните предприятия, които 
не могат да бъ дат въ зстановени в резултат на съ здаване на конкурентен електроенергиен 
пазар. 

(3) Е нергийните предприятия по ал. 1 подават заявление пред комисията за 
признаване на разх одите за невъ зстановяеми и за установяване на размера им. Къ м 
заявлението се представят доказателства за основанието за въ зникване на 
невъ зстановяемите разх оди и за размера им. 

(4) Комисията определя максималния общ  размер и период за компенсация на 
признатите невъ зстановяеми разх оди за всяко отделно предприятие. 

(5) Комисията, ръ ководейки се от принципите по чл. 21, и при отчитане на 
промените в конкурентните условия: 

1. преизчислява еж егодно максималния общ  размер на компенсацията, свъ рзана 
с невъ зстановяемите разх оди; 

2. определя обема за въ зстановяване за съ ответния период; 
3. разпределя ги меж ду съ ответните енергийни предприятия. 
(6) Н ачинъ т за компенсиране на невъ зстановяемите разх оди се определя в 

наредбата по чл. 34, ал. 3. 
(7) Компенсирането на невъ зстановяеми разх оди се осъ щ ествява от всички 

потребители по недискриминационен и прозрачен начин. 
 
Чл. 33. (1) Е нергийните предприятия имат право да предявят искане за 

компенсиране на разх оди, произтичащ и от налож ени им задъ лж ения къ м общ еството, 
вклю чително свъ рзани съ с сигурността на снабдяването, защ ита на околната среда и 
енергийна еф ективност. 

(2) За разх оди по ал. 1 се приемат: 
1. произтичащ и от задъ лж ение за изкупуване на електрическа енергия от 

производители, спечелили конкурс по реда на чл. 44; 
2. произтичащ и от задъ лж ение за производство на електрическа енергия при 

използване на местни пъ рвични енергийни източници по чл. 4,  
ал. 2, т. 8; 
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3. произтичащ и от задъ лж ение за изкупуване на електрическа енергия на 

преф еренциални цени по чл. 157 и 160; 
4. други допъ лнителни задъ лж ения.  
(3) Е нергийните предприятия по ал. 1 подават периодично заявление пред 

комисията за компенсиране на тези разх оди. Къ м заявлението се представят 
доказателства за тях ното основание и размер. 

(4) Комисията определя обема за компенсиране за всяко отделно предприятие и 
общ ия обем за въ зстановяване за съ ответния период. 

(5) Н ачинъ т за компенсиране на разх одите, произтичащ и от задъ лж ения къ м 
общ еството, се определят в наредбата по чл. 34, ал. 3. 

(6) Компенсирането на разх одите, произтичащ и от задъ лж ения къ м общ еството, 
се осъ щ ествява от всички потребители по недискриминационен и прозрачен начин. 
 

Чл. 34. (1) Ц ените, които подлеж ат на регулиране, се образуват от енергийните 
предприятия съ образно изискванията на този закон и правилата по ал. 3. У казанията, 
дадени от комисията относно образуването на цените, са задъ лж ителни за енергийните 
предприятия.  

(2) Комисията определя прех оден период за цените на електрическата енергия за 
потребителите, през който цените се привеж дат в съ ответствие с разх одите за 
производство, пренос и разпределение на електрическата енергия. 

(3) Методите за регулиране на цените, правилата за тях ното образуване или 
определяне и изменение, редъ т за предоставяне на инф ормация, внасяне на 
предлож енията за цените и утвъ рж даването на цените се определят с наредба на 
Министерския съ вет по предлож ение на комисията. 

 
 

Раз д е л V 
Раз д е лно  сч е т о во д ст во  

 
Чл. 35. (1) Е нергийните предприятия водят отделна счетоводна отчетност за:  
1. всяка дейност, подлеж ащ а на лицензиране по този закон; 
2. дейностите, подлеж ащ и на лицензиране по този закон, и други дейности; 
3. всеки клон и предприятие; 
4. дейности при регулирани и нерегулирани цени. 
(2) П равилата за извъ рш ване на разделното счетоводство от енергийните 

предприятия, вклю чително активите за целите на ценообразуването по групи 
потребители, се определят с наредбата по чл. 34, ал. 3. 
 

Чл. 36. (1) Е нергийните предприятия са длъ ж ни еж егодно да предоставят на 
комисията: 

1. годиш ните си ф инансови отчети, вклю чително прилож енията къ м тях , 
съ гласно Закона за счетоводството; 

2. отчетна инф ормация по видове дейности. 
(2) Е нергийните предприятия са длъ ж ни при поискване от комисията за целите 

на ценовото регулиране да предоставят на комисията цялата счетоводна документация и 
тех нико-икономическа инф ормация, вклю чително склю чени договори. 
 
 
 
 

Глава ч е т въ р т а 
ЛИЦ ЕНЗИИ 
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Раз д е л І 
Из д аване  на лиц е нз ии 

 
Чл. 37. (1) Д ейностите, подлеж ащ и на лицензиране по този закон, са: 
1. производство на електрическа и/или топлинна енергия; 
2. пренос на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ; 
3. разпределение на електрическа енергия или природен газ; 
4. съ х раняване на природен газ;  
5. тъ рговия с електрическа енергия; 
6. организиране на пазар на електрическа енергия; 
7. общ ествена доставка на електрическа енергия или природен газ; 
8. общ ествено снабдяване с електрическа енергия или природен газ; 
9. транзитен пренос на природен газ. 

  (2) С лицензията се разреш ава осъ щ ествяване на някоя от дейностите по ал. 1 
при посочените в нея условия и е неразделна част от реш ението за издаването й. 

(3) Когато за извъ рш ване на някоя от дейностите по ал. 1 се издава лицензия, 
преди да е изграден енергийният обект за осъ щ ествяване на тази дейност, лицензията 
съ дъ рж а условията за изграж дане на този обект и срок за започване на лицензионната 
дейност. 

(4) Н е се изисква издаване на лицензия: 
1. за производството на електрическа енергия от лица, притеж аващ и 

електрически централи с общ а инсталирана електрическа мощ ност до 5 МW;  
2. за производство на топлинна енергия от лица, притеж аващ и отоплителни 

централи с общ а инсталирана топлинна мощ ност до 5 МW; 
3. за производство на топлинна енергия само за собствено потребление. 

 
 Чл. 38. (1) Л ицензия се издава на ю ридическо лице, регистрирано по Тъ рговския 
закон, което: 

1. притеж ава тех нически и ф инансови въ змож ности, материални и човеш ки 
ресурси и организационна структура за изпъ лнение на нормативните изисквания за 
осъ щ ествяване на дейността по лицензията; 

2. има вещ ни права въ рх у енергийните обекти, чрез които щ е се осъ щ ествява 
дейността, ако те са изградени, с изклю чение на лицензиите по чл. 37, ал. 1, т.  5, 6, 7 и 8; 

3. представи доказателства, че енергийните обекти, чрез които щ е се 
осъ щ ествява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за 
безопасна експлоатация и за опазване на околната среда. 

(2) У словията по ал. 1, т. 1-3 в случай на издаване на лицензия по  
чл. 37, ал. 3 се изисква да са налице къ м момента на започване на лицензионната 
дейност. 

(3) Н е се издава лицензия на лице: 
1. спрямо което е открито производство по несъ стоятелност или което е обявено 

в несъ стоятелност; 
2. което е в ликвидация; 
3. на което е отнета лицензията или е отказано издаването на лицензия за 

съ щ ата дейност и не е изтекъ л срокъ т по чл. 57, ал. 3 или  по  
чл. 39, ал. 4. 

(4) Л ицензия не се издава, когато съ щ ествува опасност от увреж дане на ж ивота 
и здравето на граж даните, имущ еството на трети лица и интересите на потребителите, 
наруш аване на надеж дното снабдяване с електрическа или топлинна енергия или с 
природен газ. 
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(5) В случаите, когато едно и съ щ о лице осъ щ ествява повече от една от 

дейностите, за които е предвидено лицензиране, за всяка от дейностите се издават 
отделни лицензии. Комисията следи за недопускане на противоречия в реж има на 
осъ щ ествяване на отделните лицензирани дейности. 
 

Чл. 39. (1) П роцедура за издаване на лицензия се открива по писмено заявление, 
къ м което се прилагат всички необх одими документи за издаване на лицензия. 

(2) В случай че лицензионната дейност се осъ щ ествява по цени, подлеж ащ и на 
регулиране по този закон, къ м заявлението по ал. 1 се подава и заявление за 
утвъ рж даването им. 

(3) В срок до 3 месеца от подаване на заявленията по ал. 1 и 2 комисията издава 
или мотивирано отказва издаването на лицензия и утвъ рж дава или определя съ ответните 
цени. 

(4)  В случаите на отказ заявителят мож е да направи ново искане за издаване на 
лицензия не по-рано от 3 месеца от постановяване на реш ението за отказ, съ ответно от 
влизането в сила на съ дебното реш ение, с което ж албата е отх въ рлена като 
неоснователна. 
 

Чл.  40. (1) Л ицензията се издава за срок до 35 години. 
(2) Срокъ т на лицензията се продъ лж ава за срок не по-дъ лъ г от срока по ал. 1, 

ако лицензиантъ т отговаря на условията на закона и изпъ лнява всички задъ лж ения и 
изисквания по лицензията, и е направил писмено искане за продъ лж ение най-малко една 
година преди изтичането на срока на пъ рвоначалната лицензия. 

(3) С реш ението за продъ лж аване на срока по ал. 2 комисията определя и 
условията за осъ щ ествяване на дейността за новия срок на лицензията. 
 

Чл. 41. (1) Н а територията на страната се издава само една лицензия за: 
1. пренос на електрическа енергия или на природен газ; 
2. организиране на пазар на електрическа енергия; 
3. общ ествена доставка на електрическа енергия или на природен газ. 
(2) За една обособена територия се издава само една лицензия за: 
1. разпределение на електрическа енергия или на природен газ;  
2. общ ествено снабдяване с електрическа енергия или с природен газ; 
3. пренос на топлинна енергия. 
(3) Е дна обособена територия за разпределение на електрическа енергия 

вклю чва не по-малко от 150 000 потребители, присъ единени къ м прилеж ащ ата 
разпределителна мреж а, и в нейните граници се вклю чват не по-малко от една област 
съ образно административно-териториалното устройство на страната. 

(4) Е дна обособена територия за разпределение на природен газ вклю чва не по-
малко от 50 000 потребители, които могат да бъ дат присъ единени къ м прилеж ащ ата 
разпределителна мреж а, и нейните граници се определят с описа по чл. 4, ал. 2, т. 6. 

(5) Е дна обособена територия за пренос на топлинна енергия се определя 
съ образно предвидените утвъ рдени устройствени сх еми и планове на населеното място.  
 

Чл. 42. (1) Н а лицето, на което е издадена лицензия за пренос на електрическа 
енергия, не се издава лицензия за друга дейност, подлеж ащ а на лицензиране по този 
закон, освен лицензия за организиране на пазар на електрическа енергия. 

(2) Н а лицето, на което е издадена лицензия за пренос на природен газ, не се 
издава лицензия за друга дейност, подлеж ащ а на лицензиране по този закон, освен 
лицензия за съ х раняване на природен газ и лицензия за транзитен пренос на природен 
газ. Л ицето, на което е издадена лицензия за пренос на природен газ, не мож е да 
извъ рш ва тъ рговия с природен газ. 
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(3) Н а лицата, на които е издадена лицензия за разпределение на 

електрическа енергия или на природен газ, не се издават лицензии за други дейности, 
подлеж ащ и на лицензиране по този закон. 
 

Чл. 43. В лицензията се определят: 
1. наименованието на лицензианта; 
2. дейността, за която се издава лицензията; 
3. обектите, чрез които се осъ щ ествява лицензионната дейност; 
4. територията на лицензията за дейностите, за които това е необх одимо; 
5. срокъ т на лицензията; 
6. видовете застрах овки, покрити рискове и размеръ т на застрах ователното 

покритие, които лицензиантъ т е длъ ж ен да поддъ рж а, докато упраж нява лицензионната 
дейност; 

7. изисквания за извеж дане от експлоатация на енергийните обекти, чрез които 
се осъ щ ествява дейността; 

8. други специални нормативни изисквания, свъ рзани с осъ щ ествяването на 
дейността по лицензията. 
 
 

Раз д е л ІІ 
Ко нк у р с 

 
Чл. 44. (1) Само в случаите на констатирана и обявена по реда на  

чл. 4, ал. 2, т. 5 необх одимост от нова мощ ност за производство на електрическа енергия 
титулярят на лицензията, съ дъ рж ащ а задъ лж ение за нейното изграж дане, се определя 
чрез конкурс. 

(2) Титулярите на лицензии за разпределение на природен газ за обособените 
територии, определени с описа по чл. 4, ал. 2, т. 6, се определят чрез конкурси. 

(3) Н а лице, спечелило конкурс по ал. 1 или 2, се издава лицензия по чл. 37, ал. 
3. 

(4) Когато конкурсъ т е спечелен от чуж дестранно лице, лицензията се издава на 
друж ество, регистрирано по Тъ рговския закон, в което чуж дестранното лице притеж ава 
най-малко 67 на сто от капитала на друж еството. Това лице няма право да прех въ рля 
участието си в друж еството лицензиант на трето лице до датата на започване на 
лицензионната дейност. 

(5) Общ ественият доставчик склю чва договори за изкупуване на електрическа 
енергия с лицето, спечелило конкурса по ал. 1. 

 
Чл. 45. (1) Конкурсъ т се обявява от комисията в съ ответствие с описа по чл. 4, 

ал. 2, т. 5 или 6 и се провеж да при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 58.  
(2) Конкурсната документация се изготвя в съ ответствие с наредбата по чл. 58 и 

се утвъ рж дава от комисията. Конкурсната документация вклю чва проект на лицензия, а 
в случая по чл. 44, ал. 1 - и проект на договор за изкупуване на електрическа енергия. 

(3) Конкурсъ т се обявява с реш ение на комисията, което се обнародва в 
“Д ъ рж авен вестник” не по-къ сно от 6 месеца преди крайния срок за подаване на 
заявленията за участие в конкурса. Р еш ението на комисията за обявяване на конкурса 
мож е да бъ де обж алвано само заедно с реш ението за определяне на спечелилия конкурса 
кандидат. 

  
Чл. 46. Когато в срока за подаване на заявления за участие в конкурса не 

постъ пи заявление или постъ пи само едно заявление, този срок мож е да се удъ лж и най-
много с 60 дни, считано от датата на обнародването в “ Д ъ рж авен вестник” на 
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съ общ ението за удъ лж аване на срока. В този случай се променя и датата на 
провеж дане на конкурса. 

 
Чл. 47. (1) Комисията с реш ение назначава конкурсна комисия за провеж дане на 

конкурса с председател - член на комисията. В нея се вклю чват служ ители на 
администрацията на комисията, а в зависимост от предмета на конкурса – и 
представители на съ ответните общ ини и заинтересувани ведомства и организации.  

(2) Конкурсната комисия разглеж да и оценява предлож енията на кандидатите и 
предлага на комисията да вземе реш ение за определяне на лицето, спечелило конкурса.  

(3) Комисията в 14-дневен срок от получаване на предлож ението на конкурсната 
комисия класира кандидатите и с мотивирано реш ение определя лицето, спечелило 
конкурса, за което уведомява кандидатите.  

 
Чл. 48. (1) Комисията прекратява конкурса и обявява нов, когато: 

1. се е явил само един кандидат, или 
2. предлож енията на кандидатите не отговарят на конкурсните условия.  
(2) В случай че при повторно обявяване на конкурса се яви само един 

кандидат, комисията го обявява за спечелил конкурса, когато отговаря на 
конкурсните условия.  

 
 

Раз д е л ІІІ 
Из ме не ние , д о п ъ лне ние , п р е к р ат я ване  и о т не мане  на лиц е нз ии 

 
Чл. 49. (1) Л ицензията мож е да бъ де изменена и/или допъ лнена с реш ение на 

комисията: 
1. по искане на лицензианта; 
2. по инициатива на комисията. 
(2) Комисията има право на инициатива за изменение и/или допъ лнение на 

издадена лицензия в случаите:  
1. за осигуряване на надеж дността или за непрекъ снатото и качествено 

снабдяване на потребителите с електрическа и топлинна енергия и природен газ; 
2. при изменение на законодателството; 
3. за осигуряване на националната сигурност и общ ествения ред съ гласувано съ с 

съ ответните компетентни дъ рж авни органи; 
4. при опасност от увреж дане на ж ивота и здравето на граж даните, от увреж дане 

на околната среда или на имущ еството на трети лица, когато това не налага отнемане на 
лицензията, и/или по предлож ение на специализирани дъ рж авни органи в изпъ лнение на 
тех ните правомощ ия; 

5. при разреш аване преобразуване на лицензиант или сделка на разпореж дане, 
когато това не води до прекратяване на лицензията. 

(3) Комисията уведомява писмено лицензианта за откриване на производство за 
изменение и/или допъ лнение на лицензията по ал. 2. Л ицензиантъ т мож е в 14-дневен 
срок да даде писмено становищ е по основанията за изменение и/или допъ лнение на 
лицензията. 

(4) Комисията изменя и/или допъ лва лицензията след изтичането на срока по ал. 
3.  

(5) Л ицензиантъ т мож е да поиска изменение и/или допъ лнение на лицензията и 
по отнош ение на естеството на използваните пъ рвични енергийни източници и/или 
енергопреобразуващ ата тех нология.  
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(6) Титуляръ т на лицензия по чл. 37, ал. 3, издадена чрез конкурс, мож е да 

поиска нейното изменение и/или допъ лнение преди започването на дейността само 
поради настъ пване на независещ и от него обстоятелства. 

 
Чл. 50. (1) Комисията разреш ава преобразуване на лицензиант чрез вливане, 

сливане, разделяне или отделяне, ако лицето, което щ е извъ рш ва лицензионната 
дейност, след преобразуването отговаря на условията за издаване на лицензия за 
дейността.  

(2) В случаите по ал. 1 комисията изменя или прекратява съ щ ествуващ ата 
лицензия и/или издава нова лицензия в зависимост от конкретния случай в едномесечен 
срок от подаване на заявлението. П рекратяването, изменението или издаването на 
лицензия влиза в сила от датата на вписване на преобразуването в тъ рговския регистъ р.  
 

Чл. 51. (1) Сделки на разпореж дане с незавъ рш ени обекти на строителство или с 
имущ еството, с което се осъ щ ествява дейността по лицензията, могат да се извъ рш ват 
само в тях ната цялост след разреш ение на комисията, вклю чително при обявяване на 
лицензиант в несъ стоятелност. 

(2) В случаите по ал. 1, когато лицензията е издадена за производство на 
електрическа и/или топлинна енергия и дейността се осъ щ ествява чрез генериращ и 
мощ ности (блок), които тех нологично могат да бъ дат експлоатирани независимо една от 
друга, предмет на сделката мож е да бъ де отделен блок. В този случай пъ рвоначалната 
лицензия се изменя или допъ лва. 

(3) Когато прекратяване или изменение на лицензия по ал. 1 или 2 мож е да 
доведе до наруш аване сигурността на снабдяването с електрическа или топлинна 
енергия, или с природен газ, комисията разреш ава извъ рш ване на сделката на 
разпореж дане, ако приобретателят по тази сделка е подал заявление и отговаря на 
условията за издаване на лицензия за съ ответната дейност. Л ицензията, издадена на 
приобретателя, влиза в сила от датата на прех въ рлителната сделка. 

(4) Когато прекратяването или изменението на лицензията по ал. 1 и 2 не води 
до наруш аване сигурността на снабдяването, комисията мож е да издаде разреш ение за 
извъ рш ване сделката на разпореж дане, независимо дали приобретателят е подал 
заявление за издаване на лицензия.  

(5) Комисията издава разреш ение и в случаите на залог или ипотека въ рх у 
имущ ество, с което се извъ рш ва лицензионна дейност.  

(6) Р азреш ение не се изисква в случаите на подмяна или модернизация, или 
когато такова разпореж дане не води до изменение на условията, при които се 
осъ щ ествява лицензионната дейност.  

(7) Комисията разглеж да исканията по ал. 1-4 в 3-месечен срок от подаване на 
заявлението, а по ал. 5 - в едномесечен срок. 

 
Чл. 52. (1) П ри приватизация на обособена част от енергийно предприятие не се 

изисква разреш ение по чл. 51.  
(2) Комисията издава лицензия на приобретателя по приватизационната сделка, 

ако е поискал издаването на лицензия и отговаря на условията за издаването й.  
 
Чл. 53. (1) Л ицензията се прекратява с реш ение на комисията: 
1. по искане на лицензианта, вклю чително при прех въ рляне на имущ еството, с 

което се осъ щ ествява лицензионната дейност, при условията на чл. 51; 
2. при погиване на енергийния обект, чрез който лицензиантъ т осъ щ ествява 

дейността си; 
3. при преобразуване на лицензианта, когато преобразуването води до 

прекратяване на ю ридическото лице - титуляр на лицензията; 
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4. при влизане в сила на реш ението на съ да за обявяване на 

лицензианта в несъ стоятелност или на реш ението за прекратяване на дейността поради 
обявяването на лицензианта в ликвидация извъ н случаите по чл. 59. 

(2) Комисията мож е след писмено уведомление да прекрати лицензията за 
цялата или за част от територията по нея, когато  лицензиантъ т не упраж нява 
лицензионната дейност  за период повече от една година. 

(3) Л ицензията се прекратява при изтичане срока на лицензията освен в 
случаите по чл. 54.  

(4) Р еш ението за прекратяване на лицензията е условие за разглеж дане от 
съ ответния съ д на молба за вписване на ликвидатори при прекратяване дейността на 
ю ридическото лице - титуляр на лицензията. 

(5) В случаите на прекратяване на лицензията по ал. 1, т. 1 и ал. 2 при условия, 
посочени в наредбата по чл. 59, комисията има право да задъ лж и лицензианта да 
прех въ рли на трето лице имущ еството, чрез което осъ щ ествява лицензионната дейност, 
в неговата цялост или да учреди право на ползване въ рх у него, ако приобретателят по 
тази сделка е лицензиант или е подал заявление и отговаря на условията за издаване на 
лицензия за съ ответната дейност. В случай че лицензиантъ т в срок един месец след 
прекратяването на лицензията не прех въ рли собствеността си или не учреди вещ но 
право на ползване, се прилага съ ответно разпоредбата на чл. 54,  
ал. 4–11. 

 
Чл. 54. (1) Л ицензиантъ т е длъ ж ен най-малко една година преди изтичането на 

срока на лицензията: 
   1. да подаде заявление за продъ лж аване на срока, или 

2. да уведоми комисията, че няма да осъ щ ествява лицензионната дейност след 
изтичането на срока. 

(2) Когато след изтичането на  срока на лицензията енергийният обект, чрез 
който е била осъ щ ествявана лицензионната дейност, подлеж и на окончателно извеж дане 
от експлоатация поради тех нически причини, комисията удъ лж ава срока на лицензията 
до окончателното извеж дане от експлоатация на енергийния обект. 

(3) В случая по ал. 1, т. 2 или при отказ на комисията да продъ лж и срока на 
лицензията, ако прекратяването на лицензионната дейност мож е да доведе до 
наруш аване сигурността на снабдяването на потребителите с електрическа или топлинна 
енергия, или природен газ или мож е да въ зникне опасност за националната сигурност и 
общ ествения ред, лицензиантъ т е задъ лж ен да прех въ рли на трето лице собствеността си 
или да учреди право на ползване въ рх у имущ еството, чрез което осъ щ ествява 
лицензионната дейност, само в неговата цялост по реда на чл. 51, ал. 1 и 3.  

(4) Когато лицензиантъ т в срок до 60 дни преди изтичането на срока на 
лицензията не изпъ лни задъ лж енията си по ал. 3 или комисията не разреш и сделката на 
разпореж дане, комисията назначава особен тъ рговски управител, който: 

1. приема по опис обектите, чрез които се осъ щ ествява лицензионната дейност, 
като те му се предават за управление, считано от пъ рвия ден след изтичането на срока на 
лицензията, и 

2. продъ лж ава осъ щ ествяването на лицензионната дейност за сметка на 
лицензианта до прех въ рлянето на собствеността въ рх у енергийните обекти и 
определянето на нов лицензиант. 

(5) Особеният тъ рговски управител се избира по взаимно съ гласие на 
лицензианта и комисията в срок до 30 дни преди изтичането на срока на лицензията. В 
случай че не се постигне съ гласие, той се определя от комисията.  

(6) Особеният тъ рговски управител има право да извъ рш ва само действия и 
сделки, пряко свъ рзани с лицензионната дейност, и няма право да отчуж дава и 
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обременява с теж ести недвиж ими имоти, както и да извъ рш ва действия, определени 
от комисията с акта за назначаване. 

(7) И мето и адресъ т на назначения особен тъ рговски управител се вписват в 
тъ рговския регистъ р по искане на председателя на комисията и се обнародват в 
"Д ъ рж авен вестник".  

(8) У правителните органи на лицензианта след вписване на особения тъ рговски 
управител в тъ рговския регистъ р могат да извъ рш ват само действия, свъ рзани с 
подготовка и склю чване на сделка на разпореж дане по ал. 3. 

(9) В случаите на обж алване отказа на комисията лицензиантъ т продъ лж ава да 
осъ щ ествява дейността до окончателното реш ение на съ да по ж албата. 

(10) У становяването на обстоятелствата по ал. 3 се извъ рш ва съ гласувано съ с 
съ ответните компетентни дъ рж авни органи. 

(11) За особен тъ рговски управител мож е да бъ де назначавано лице, което 
отговаря на следните условия: 

1. да има висш е образование и проф есионален опит в управлението на 
енергийни предприятия; 

2. да не е осъ ж дан като пъ лнолетен за умиш лено престъ пление от общ  х арактер, 
освен ако е реабилитиран; 

3. да не се намира с лицензианта в отнош ения, които пораж дат основателно 
съ мнение за неговото безпристрастие. 

 
Чл. 55. (1) В случаите, когато лицензиантъ т поиска прекратяване на лицензията 

преди изтичането на срока и ако прекратяването на лицензионната дейност мож е да 
доведе до наруш аване сигурността на снабдяването на потребителите с електрическа 
или топлинна енергия, или природен газ или мож е да въ зникне опасност за 
националната сигурност и общ ествения ред, той е длъ ж ен да продъ лж и да осъ щ ествява 
лицензионната дейност до издаването на нова лицензия на друго лице по реда на чл. 54,  
ал. 3. 

(2) Когато в срока на предизвестието, с което лицензиантъ т е поискал 
прекратяване на лицензията, не бъ де определен нов лицензиант по реда на ал. 1, се 
прилага съ ответно процедурата по чл. 54, ал. 4, 5, 6, 7,  9 и 11. 

 
Чл. 56. (1) П ри подаване на заявление с искане за прекратяване на лицензия, 

издадена чрез конкурс, комисията преценява искането с оглед нуж дите на общ ия 
прогнозен енергиен баланс на страната и сигурното и надеж дно снабдяване на 
потребителите с енергия и природен газ. 

(2) Титулярят на лицензия, определен чрез конкурс, мож е да подаде искане за 
нейното прекратяване, ако е прех въ рлил незавъ рш ения обект на строителство на трето 
лице, при условията на чл. 51, ал. 1. 
 

Чл. 57. (1) Комисията след писмено предупреж дение с определен срок отнема 
лицензията:  

1. когато лицензиантъ т не изпъ лнява или наруш ава задъ лж енията си по глави 
ш еста  и седма; 

2. когато лицензиантъ т не изпъ лнява или наруш ава задъ лж енията си по 
издадената лицензия; 

3. когато лицензиантъ т не изпъ лни в указания срок или наруш ава предписания 
на контролните органи на комисията или налож ени принудителни административни 
мерки от комисията; 

4. когато лицензиантъ т е представил неверни сведения, които са послуж или като 
основание за издаване на лицензията. 
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(2) Л ицензията се отнема и когато на лицензианта е отнета с влязъ л в сила 

административен акт лицензия за експлоатация на ядрено съ оръ ж ение, издадена по 
Закона за безопасно използване на ядрената енергия. 

(3) Комисията мож е да отнеме лицензия за разпределение на природен газ, 
издадена след конкурс, за цялата или за част от територията по нея, ако в определения с 
лицензията срок лицензиантъ т не изгради съ ответната газоразпределителна мреж а, 
посочена в предлож ението му по конкурса. В този случай за освободената територия се 
провеж да нов конкурс по реда на този закон. 

(4) С реш ението за отнемане на лицензията се определя срок, в който лицето не 
мож е да кандидатства за издаване на нова лицензия за съ щ ата дейност. Този срок не 
мож е да бъ де по-малъ к от 2 години. 

(5) Отнемането на лицензия не изклю чва тъ рсенето на 
административнонаказателна или наказателна отговорност за извъ рш ено наруш ение, ако 
съ щ ествуват предпоставки за това.  

(6) С реш ението за отнемане на лицензията комисията назначава особен 
управител с правомощ ия съ гласно чл. 54, ал. 4 до окончателното реш ение на Въ рх овния 
административен съ д, в случай на обж алване. 

 
Чл. 58. У словията и редъ т за издаване, изменение, допъ лнение,  прекратяване и 

отнемане на лицензии, за издаване на разреш енията по тази глава, за одобряване на 
общ ите условия на договорите по този закон, за снабдяване на потребителите с 
електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и за доброволно уреж дане на 
споровете по чл. 20 се определят с наредба, приета от Министерския съ вет по 
предлож ение на комисията. 

 
Чл. 59. Отнош енията, свъ рзани с неплатеж оспособността и несъ стоятелността 

на енергийно предприятие, получило лицензия за пренос на електрическа и топлинна 
енергия или природен газ, за разпределение на електрическа енергия или природен газ, 
както и лицата, получили лицензия за дейност чрез обекти по утвъ рдения от 
Министерския съ вет списъ к на стратегическите обекти от национално значение в 
енергетиката, за общ ествена доставка или общ ествено снабдяване с електрическа 
енергия или с природен газ, се уреж дат съ с специален закон. 

 
 

Глава п е т а 
ВЕЩ НИ ПРАВА 

 
Раз д е л І 

Пр аво  на ст р о е ж . От ч у ж д аване  
 

Чл. 60. (1) Когато изграж дането или разш ирението на площ адкови енергийни 
обекти или на части от тях  се извъ рш ва въ рх у имот - частна дъ рж авна собственост или 
частна общ инска собственост, компетентните дъ рж авни или общ ински органи по 
предлож ение на министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси учредяват в полза на 
енергийните предприятия въ змездно право на строеж  въ рх у земята без тъ рг или конкурс. 

(2) Когато е необх одимо изграж дането или разш ирението на площ адкови 
енергийни обекти или на части от тях  да се извъ рш и въ рх у имот – частна собственост, 
енергийното предприятие трябва предварително въ змездно да придобие право на 
собственост или право на строеж  въ рх у  необх одимата за изграж дане на обекта земя. 

Чл. 61. (1) П ри отказ или при невъ змож ност за изпъ лнение на действията по чл. 
60, ал. 2, която се дъ лж и на причини, непреодолими от енергийното предприятие, 
имотъ т се отчуж дава в полза на дъ рж авата. Отчуж деният имот става частна дъ рж авна 
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собственост. Р азх одите за обезщ етяване на собствениците са за сметка на енергийното 
предприятие. 

(2) Отчуж даването се извъ рш ва по предлож ение на министъ ра на енергетиката 
и енергийните ресурси съ с заповед на областния управител по местонах ож дението на 
имота. П редлож ението за отчуж даване съ дъ рж а общ а х арактеристика, вид, 
местополож ение, скица и размер на имота; оценка на отчуж давания имот, извъ рш ена от 
лицензиран оценител, и ф инансова обосновка на отчуж даването.  

(3) Областният управител издава заповед по ал. 2, когато енергийният обект 
отговаря на следните условия:  

1.  свъ рзан е с осигуряването на всеобщ о предлагана услуга по смисъ ла на този 
закон; 

2. доказана е нуж дата от изграж дането на обекта; 
3. има влязъ л в сила подробен устройствен план, и  
4. няма тех ническа въ змож ност изграж дането или разш ирението на обекта да се 

извъ рш и въ рх у друг имот. 
(4) Заповедта за отчуж даване на имота по ал. 2 мож е да се обж алва по съ дебен 

ред.  
(5) И мотъ т се счита отчуж ден от датата, когато се изплати определеното в 

заповедта или в съ дебното реш ение обезщ етение. Областният управител учредява в 
полза на енергийното предприятие право на строеж  въ рх у отчуж дения в полза на 
дъ рж авата имот по реда на чл. 60, ал. 1. 

(6) Когато определената цена на правото на строеж  по ал. 5 е по-малка от 
платените за обезщ етение на бивш ите собственици суми, с акта на областния управител 
за учредяване правото на строеж  енергийното предприятие се освобож дава от плащ ането 
й.  

(7) Е нергийното предприятие мож е да използва имота само за целите на 
отчуж даването. 

(8) Когато собственикъ т на имота не мож е да бъ де издирен от енергийното 
предприятие, в общ инската администрация по местонах ож дението на имота по искане 
на енергийното предприятие се поставя обявление за издадената заповед за отчуж даване 
и тя се обнародва в “Д ъ рж авен вестник”. Всички срокове по отчуж дителната процедура 
започват да текат от изтичането на  едномесечен срок от обнародването в “Д ъ рж авен 
вестник”. 

(9) За неуредените в тази глава въ проси, свъ рзани с отчуж дителната процедура, 
се прилагат съ ответно разпоредбите на Закона за дъ рж авната собственост. 

 
 

Раз д е л ІІ 
С е р вит у т и 

 
Чл. 62. (1) П ри разш ирение на съ щ ествуващ и и при изграж дане на нови 

въ здуш ни и подземни електропроводи, топлопроводи и газопроводи в полза на 
енергийните предприятия въ зникват сервитути. Сервитутите по този закон се отразяват 
в кадастъ ра и се вписват при условията и по реда на Закона за кадастъ ра и имотния 
регистъ р. 

(2) Сервитутите по този закон са: 
1. право на преминаване на х ора и тех ника в полза на енергийното предприятие; 
2. право на прокарване на въ здуш ни и подземни електропроводи, топлопроводи 

и газопроводи в полза на енергийното предприятие;  
3. ограничаване в ползването на поземлени имоти, прилеж ащ и къ м енергийните 

обекти. 
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(3) П ри упраж няване на сервитутите: 
1. енергийното предприятие придобива право: 
а) на прокарване на въ здуш ни и подземни електропроводи, топлопроводи и 

газопроводи в полза на енергийното предприятие; 
б) негови представители да влизат и да преминават през служ ещ ите имоти и да 

извъ рш ват дейности в тях , свъ рзани с експлоатацията на енергийните обекти, 
вклю чително право на преминаване на тех ника през служ ещ ите поземлени имоти въ в 
връ зка с изграж дането и обслуж ването на подземните проводи; 

2. при ползването на служ ещ ите поземлени имоти не се допускат: 
а) извъ рш ване на застрояване или трайни насаж дения в сервитутната ивица, 

определена с наредбата по ал. 9; 
б) прокарване на проводи на други мреж и на тех ническата инф раструктура, с 

изклю чение на случаите, когато това е допустимо с нормативен акт, при спазване на 
съ ответните тех нически изисквания; 

3. промяната на собствеността на имота не прекратява действието на 
сервитутите нито по отнош ение на господстващ ия, нито по отнош ение на служ ещ ия 
имот; 

4. сервитутите са неделими права; те могат да се упраж няват изцяло в полза на 
всяка част от господстващ ия имот и теж ат изцяло въ рх у всяка част от служ ещ ия имот, 
дори ако имотите бъ дат разделени; 

5. сервитутъ т мож е да се използва само за нуж дите на господстващ ия имот; 
6. собственикъ т на служ ещ ия имот няма право да премества сервитута. 
(4) Сервитутите по ал. 2 въ зникват, когато: 
1. има влязъ л в сила подробен устройствен план, с който се определя 

местополож ението на съ ответните имоти, и 
2. е изплатено еднократно обезщ етение на собственика на имота, въ рх у който е 

въ зникнал сервитутъ т. 
(5) За въ зникналите по този закон сервитути титулярят на сервитута заплащ а на 

собственика на земята обезщ етение, определено по реда на наредбата по ал. 9. 
(6) Определянето на цените и обезщ етенията по тази глава се извъ рш ва по 

пазарни цени въ з основа на методика, издадена от министъ ра на енергетиката и 
енергийните ресурси, министъ ра на ф инансите и министъ ра на регионалното развитите и 
благоустройството и вклю чена в наредбата по ал. 9. 

(7) У праж няването на сервитутното право се извъ рш ва от енергийното 
предприятие съ образно тех ническите изисквания  на наредбата по ал. 9. 

(8) В случай че сервитутната зона попада в имот, за който в полза на 
енергийното предприятие е учредено право на строеж , сервитутъ т въ рх у имота се 
уговаря в акта за учредяване право на строеж .  

(9) Р азмерите, разполож ението и специалният реж им за упраж няване на 
сервитутите са индивидуални за различните видове енергийни обекти и се определят по 
ред и начин, предвидени в наредба на министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси, 
министъ ра на земеделието и горите и министъ ра на регионалното развитие и 
благоустройството. 

 
Чл. 63. (1) Р азмеръ т на обезщ етението по чл. 62, ал. 5 се определя при прилагане 

на следните критерии: 
1. площ та на чуж дия поземлен имот, вклю чена в границите на сервитута; 
2. видовете ограничения на ползването; 
3. срок на ограничението; 
4. справедливата пазарна оценка на имота или на частта от него, който попада в 

границите на сервитута. 
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(2) Н езависимо от обезщ етението по ал. 1 енергийното предприятие дъ лж и 

въ зстановяване на всички причинени вреди на имота или съ ответно парично 
обезщ етение. 

 
Чл. 64. Видъ т и местополож ението на енергийните обекти и на площ ите на 

служ ещ и поземлени имоти, вклю чени в границите на сервитутите по този закон, се 
определят в общ и и подробни  устройствени планове. 

 
Чл. 65. (1) П редставителите на енергийните предприятия и длъ ж ностните лица, 

които осъ щ ествяват контрол по този закон, могат да влизат и да преминават през чуж ди 
имоти и да извъ рш ват дейности в тях , свъ рзани с експлоатацията на енергийните обекти 
или за контрол въ рх у тях . 

(2) Е нергийните предприятия имат право безвъ змездно да използват мостове, 
пъ тищ а, улици, тротоари и други имоти – публична собственост, за прокарване, 
скачване, преминаване и поддъ рж ане на въ здуш ни и подземни електропроводи, 
топлопроводи, газопроводи, водопроводи за енергийни цели и неф топроводи, като 
осигуряват тех ническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щ ети.  

(3) Е нергийните предприятия ползват безвъ змездно части от сгради за 
монтиране на средства за измерване и други съ оръ ж ения, свъ рзани с доставката на 
електрическа и топлинна енергия и природен газ. 

(4) Собствениците на имотите по ал. 1-3 имат право на обезщ етение за нанесени 
щ ети. 
 

Чл. 66. (1) Когато собственикъ т, ползвателят или наемателят на имота извъ рш и 
неразреш ено застрояване, заграж дение, засаж дане или друго наруш ение на реж има за 
упраж няване на сервитута, енергийното предприятие има право да сезира компетентните 
органи с искане за премах ване на незаконните строеж и за сметка на собственика, 
ползвателя или наемателя, ако последният не ги отстрани в срока, даден му от 
енергийното предприятие. 

(2) В случаите по ал. 1 енергийното предприятие не дъ лж и обезщ етение за 
причинените вреди. 

 
 

Глава ш е ст а 
ЗАД ЪЛЖ ЕНИЯ КЪМ ОБЩ ЕС ТВОТО 

 
Чл. 67. Е нергийните предприятия са длъ ж ни да извъ рш ват дейността си в 

интерес на общ еството и на отделните потребители и в съ ответствие с изискванията на 
този закон и другите нормативни актове, като обезпечават сигурността на снабдяването, 
непрекъ снатостта и качеството на електрическата и топлинната енергия и природния 
газ, еф ективното използване на горивата и енергията, опазването на околната среда, 
ж ивота, здравето и собствеността на граж даните. 
 

Чл. 68. (1) Министъ ръ т на енергетиката и енергийните ресурси мож е да налага 
на енергийните предприятия допъ лнителни задъ лж ения за обслуж ване на общ еството. 

(2) Д опъ лнителните задъ лж ения по ал. 1 се налагат, когато са свъ рзани с: 
1. непрекъ снатост на доставките на електрическа и топлинна енергия и 

природен газ, и 
2. опазването на околната среда - съ гласувано с министъ ра на околната среда и 

водите. 
(3) Д опъ лнителните задъ лж ения по ал. 1 се налагат съ с заповед, която съ дъ рж а: 
1. лицето, на което се налага; 
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2. съ дъ рж анието на задъ лж ението; 
3. срока и условията, при които трябва да бъ де изпъ лнено задъ лж ението; 
4. други условия. 
(4) И звъ рш ените от енергийните предприятия допъ лнителни разх оди по ал. 3 се 

признават като разх оди по чл. 33. 
 

Чл. 69. Е нергийните предприятия за пренос на електрическа и топлинна 
енергия и природен газ или за разпределение на електрическа енергия и природен газ, 
които осигуряват всеобщ о предлагана услуга и които имат господстващ о полож ение на 
пазара по смисъ ла на Закона за защ ита на конкуренцията, се подчиняват на неговите 
разпоредби, доколкото те не въ зпрепятстват ф актически или ю ридически изпъ лнението 
на задъ лж енията, които са им въ злож ени. 

 
 

Глава се д ма 
ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖ ИМ, ВРЕМЕННО ПРЕКЪС ВАНЕ ИЛИ 

ОГРАНИЧАВАНЕ 
 

Чл. 70. (1) Ограничителен реж им за снабдяване с електрическа енергия, 
топлинна енергия или природен газ се въ веж да в случаите, когато се налага 
ограничаване или прекъ сване на снабдяването за време по-дъ лго от  
48 часа на територията на цялата страна или на част от нея в резултат на: 

1. непреодолима сила; 
2. въ зникване или за предотвратяване на аварии по съ оръ ж ения за производство 

и пренос на електрическа или топлинна енергия и природен газ и за разпределение на 
електрическа енергия и природен газ; 

3. дъ лготраен недостиг на енергийни мощ ности или енергоносители; 
4. разпоредителни мерки на дъ рж авни органи за съ стояние на  готовност или 

при военни действия; 
5. терористични действия. 
(2) Компетентен орган за вземане на реш ение за въ веж дане на ограничителен 

реж им за територията на страната е министъ ръ т на енергетиката и енергийните ресурси 
или оправомощ ен от него заместник-министъ р. 

(3) Кметовете определят ограничителния реж им на топлинна енергия и 
природен газ на територията на общ ината след съ гласуване с министъ ра на енергетиката 
и енергийните ресурси в съ ответствие с наредбата по чл. 72,  
ал. 1. 

(4) Въ веж дането на ограничителния реж им или на ограничителните условия по 
ал. 1-3 се обявява от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси чрез 
средствата за масово осведомяване. 

 
Чл. 71. (1) Операторите на електроенергийната система, на топлопреносната 

мреж а, на газопреносната мреж а или операторъ т на съ ответната разпределителна мреж а 
могат да разпоредят временно прекъ сване или ограничаване на производството или 
снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ без 
предварително уведомяване на производителите и потребителите: 

1. при въ зникване или за предотвратяване на аварии; 
2. когато съ щ ествува опасност за здравето или ж ивота на х ора; 
3. когато съ щ ествува опасност за целостта на електроенергийната система, 

топлоснабдителната или газотранспортната система; 
4. при опасност от нанасяне на значителни материални щ ети на системата, 

съ ответно на мреж ата или на потребителите; 
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5. при опасност от наднормени замъ рсявания на околната среда - по 

предлож ение на компетентните органи по смисъ ла на чл. 10, ал. 1 от Закона за опазване 
на околната среда; 

6. при ограничаване доставките на природен газ по независещ и от преносното 
предприятие обстоятелства. 

(2) Операторите по ал. 1 са длъ ж ни предварително да уведомят производителите 
и потребителите за времето и продъ лж ителността на прекъ сването или ограничаването 
при извъ рш ване на ремонтни работи, оперативни превклю чвания, въ веж дане в 
експлоатация на нови съ оръ ж ения и други подобни действия, които подлеж ат на 
планиране.  

(3) П родъ лж ителността на прекъ сването или ограничението по ал. 1 не мож е да 
надх въ рля  48 часа. 

 
Чл. 72. (1) Р едъ т за въ веж дане на ограничителен реж им, временно прекъ сване 

или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, 
топлинна енергия и природен газ се определя с наредба на министъ ра на енергетиката и 
енергийните ресурси. 

(2) Е нергийните предприятия нямат задъ лж ения за изплащ ане на обезщ етения за 
щ етите, нанесени в резултат на ограничителен реж им, временно прекъ сване или 
ограничаване на снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия или природен 
газ, с изклю чение на случаите, при които авариите или дъ лготрайният недостиг са 
настъ пили по тях на вина. 

 
Глава о сма 

КОНТРОЛ В ЕНЕРГЕТИКАТА 
 

Чл. 73. (1) Министъ ръ т на енергетиката и енергийните ресурси провеж да 
предварителен, текущ  и последващ  контрол за: 

1. тех ническото съ стояние и експлоатацията на енергийните обекти, както и на 
енергийните уредби и съ оръ ж ения - собственост на потребители; 

2. изпъ лнението на задъ лж ението на всеки производител на електрическа 
енергия за производство на електрическа енергия от въ зобновяеми енергийни източници 
и от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в съ ответствие с 
определените от министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси задъ лж ителни квоти 
съ гласно чл. 159, ал. 2 и чл. 161, ал. 2; 

3. прилагането на реда и тех ническите условия за топлоснабдяване, 
прекратяване на топлоподаването и прилагане на дяловото разпределение на топлинна 
енергия; 

4. изпъ лнението на задъ лж ението за набиране и съ х раняване на резервите от 
горива, необх одими за сигурно и непрекъ снато снабдяване с енергия; 

5. готовността на енергийните обекти за работа при кризи и военно полож ение; 
6. изпъ лнението на задъ лж енията по този закон за предоставяне на инф ормация 

на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси.  
(2) Комисията провеж да контрол за: 
1. спазването на условията по издадените  лицензии; 
2. прилагането на цените по чл. 28, ал. 1.  

 
Чл. 74. (1) Комисията контролира съ ответствието на извъ рш ваните 

лицензионни дейности с условията на издадените лицензии. 
(2) Комисията извъ рш ва превантивен, текущ  и последващ  контрол. 
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(3) Комисията извъ рш ва превантивен контрол в процедурите по 

издаване на лицензии по този закон. 
(4) Комисията текущ о контролира съ ответствието на изпъ лнението на 

лицензионната дейност с условията на лицензията, вклю чително: 
1. изпъ лнението на изискванията за сигурност на доставките на електрическа и 

топлинна енергия или природен газ и за еф ективно използване на енергията и 
енергийните ресурси; 

2. изпъ лнението на задъ лж енията за предоставяне на достъ п до мреж ите; 
3. прилагането на утвъ рдените от комисията цени; 
4. изпъ лнението или готовността за изпъ лнение на допъ лнителни задъ лж ения за 

преустановяване на лицензионната дейност след изтичането на срока на лицензията или 
при прекратяването й, както и за извеж дане на енергийните обекти от експлоатация; 

5. изпъ лнението на задъ лж енията за застрах оване на имущ еството, с което се 
осъ щ ествява лицензионната дейност, или за изпъ лнението на задъ лж енията за 
ф инансово обезпечаване; 

6. изпъ лнението на задъ лж енията за предоставяне на инф ормация на комисията;  
7. изпъ лнението на задъ лж енията за предоставяне на инф ормация на съ ответния 

системен оператор;  
8. проверки на основателността на ж алби и сигнали срещ у енергийните 

предприятия, вклю чително за договорни наруш ения, неизпъ лнение на задъ лж ения за 
присъ единяване на производители и потребители къ м мреж ите или прекъ сване на 
снабдяването с енергия или природен газ; 

9. други условия, посочени в лицензията. 
(5) Комисията извъ рш ва последващ  контрол въ рх у изпъ лнението на дадените 

препоръ ки и предписания на лицензиантите.  
 

Чл. 75. (1) В изпъ лнение на контролните си правомощ ия министъ ръ т на 
енергетиката и енергийните ресурси: 

1. извъ рш ва  проверки чрез упъ лномощ ени от него лица; 
2. уведомява органите на специализирания контрол с оглед предприемането на 

мерки от кръ га на тях ната компетентност; 
3. налага принудителни административни мерки и административни наказания, 

предвидени с този закон. 
(2) В изпъ лнение на контролните си правомощ ия комисията: 
1. извъ рш ва проверки чрез упъ лномощ ените от нея лица; 
2. уведомява органите на специализирания контрол с оглед предприемането на 

мерки от кръ га на тях ната компетентност; 
3. спира действието, изменя или отнема издадената лицензия; 
4. налага принудителни административни мерки и административни наказания, 

предвидени с този закон. 
(3) Министъ ръ т на енергетиката и енергийните ресурси, съ ответно комисията, 

има право да изисква от проверяваните лица инф ормация за дейността им, 
необх одимите документи въ в връ зка с осъ щ ествяването на контрола и, ако се налага, да 
изисква съ действие от специализираните органи за контрол. 
 

Чл. 76. (1) Л ицата, които извъ рш ват проверки и съ ставят актове за установяване 
на извъ рш ено наруш ение, се определят съ с заповед на министъ ра на енергетиката и 
енергийните ресурси или на председателя на комисията съ образно компетентността им 
по този закон. 

(2) Л ицата по ал. 1, наричани по-нататъ к "контролните органи", имат право: 
1. на свободен достъ п до контролираните от тях  лица и обекти за проверки; 
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2. да изискват необх одимите данни, сведения, обяснения, оперативна и 

друга инф ормация, вклю чително да извъ рш ват или да въ злагат извъ рш ването на 
експертизи, измервания и изпитвания за изясняване на тех ническото съ стояние и 
условията за експлоатация на обекта, вклю чително за правоспособността на персонала, 
от съ ответните длъ ж ностни лица, както и всяка друга инф ормация, свъ рзана с 
осигуряване изпъ лнението на условията на лицензията; 

3. да извъ рш ват насрещ ни проверки и да изискват от трети лица сведения и 
документи, необх одими за извъ рш ване на насрещ ните проверки;  

4. да правят предлож ения за даване на задъ лж ителни предписания; 
5. да правят предлож ения за налагане на принудителни административни мерки 

и административни наказания.  
(3) П роверяваното лице е длъ ж но да осигури всички условия за нормалното 

протичане на проверката и да оказва съ действие на контролните органи, като: 
   1. предоставя място за извъ рш ване на проверката или се явява в сградата на 
министерството, съ ответно на комисията; 

2. определя свой служ ител за контакти и оказване съ действие на проверяващ ите 
длъ ж ностни лица; 

3. предоставя достъ п до служ ебни помещ ения; 
4. предоставя всички счетоводни, тъ рговски и други документи, необх одими за 

установяване на ф акти и обстоятелства, свъ рзани с обх вата на проверката; 
5. дава писмени обяснения при поискване от контролния орган. 
(4) П редписанията на контролните органи, дадени в изпъ лнение на 

правомощ ията им по този закон, са задъ лж ителни. 
 
Чл. 77. (1) Контролните органи са длъ ж ни да не разгласяват служ ебната, 

производствената и тъ рговската тайна, които са им станали известни при или по повод 
осъ щ ествяването на контролната дейност. 

(2) Контролните органи извъ рш ват своята дейност самостоятелно или при 
необх одимост съ вместно с други специализирани контролни органи. 
 

Чл. 78. (1) За резултатите от проверките контролните органи съ ставят протокол, 
къ м който прилагат съ браните данни, документи и обяснения.  

(2) П ротоколъ т се подписва от съ ставителя, от проверяваното лице, а при отказ 
– от двама свидетели на отказа. 

(3) Въ з основа на резултатите от проверката с протокола контролните органи 
могат да дават задъ лж ителни предписания на проверяваните лица и/или да съ ставят 
актове за установяване на административни наруш ения. 

(4) Л ицата, на които са дадени задъ лж ителни предписания, уведомяват в 
определения им срок контролните органи за тях ното изпъ лнение. 

 
Чл. 79. Д ъ рж авните и общ инските органи и тех ните администрации, както и 

задъ лж ените по закона лица са длъ ж ни да оказват съ действие на контролните органи при 
осъ щ ествяването на тех ните правомощ ия. 

 
 

 
 

Глава д е ве т а 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 

 
Раз д е л I 

Еле к т р о е не р гий на сист е ма 
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Чл. 80. (1) Всички електроенергийни обекти на територията на страната се 
свъ рзват и ф ункционират в единна електроенергийна система с общ  реж им на работа и с 
непрекъ снат процес на производство, преобразуване, пренос, разпределение и 
потребление на електрическа енергия. 

(2) Е лектроенергийната система обх ващ а електрическите централи, преносната 
мреж а, отделните разпределителни мреж и и електрическите уредби на потребителите. 

(3) П аралелната работа на електроенергийната система с други 
електроенергийни системи и обединения на системи се осъ щ ествява в съ ответствие съ с 
склю чените меж дународни актове в областта на електроенергетиката и при спазване на 
тех ническите норми и изискванията за безопасна работа. 
  

Чл. 81. (1) У стройството и експлоатацията на електроенергийната система се 
осъ щ ествяват съ гласно норми, предвидени в: 

1. наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните 
линии, която регламентира тех ническите норми за проектиране и изграж дане на 
електрически уредби и електропроводни  линии; 

2. наредба за тех ническата експлоатация на електрическите централи и мреж и, 
която регламентира условията и реда за организация и тех ническата експлоатация на 
електрически централи и мреж и, на централи за производство на електрическа и/или 
топлинна енергия, на топлопреносни мреж и, на х идротех ническите съ оръ ж ения на 
централите и тех ните мех анични части (и управление и тех ническа експлоатация на 
електрически централи и мреж и);  

3. наредба за тех ническата експлоатация на енергообзавеж дането, която 
регламентира правилата за поддъ рж ане в тех ническа изправност и правилата за 
безопасна експлоатация на електрическите уредби и съ оръ ж ения на потребителите; 

4. наредба за управление на електроенергийната система, която регламентира 
правата и задъ лж енията на преносното предприятие, оператора на електроенергийната 
система и присъ единените къ м преносната мреж а лица въ в връ зка с планиране 
развитието на преносната мреж а, планиране и управление на реж има на работа на 
електроенергийната система, процедурите по задъ лж ителния обмен на данни, реда за 
оперативно оповестяване и обмен на инф ормация, съ здаване и изпъ лнение на защ итен 
план и план за въ зстановяване на електроенергийната система, условия и ред за 
провеж дане на системни изпитвания и за предоставяне на допъ лнителни услуги; 

5. наредба за управление на разпределителните мреж и, която регламентира 
правата и задъ лж енията на разпределителното предприятие и присъ единените къ м 
съ ответната мреж а лица въ в връ зка с планиране развитието на мреж ата, планиране и 
управление на реж има на работа на разпределителната мреж а, процедурите по 
задъ лж ителен обмен на данни, реда за оперативно оповестяване и обмен на инф ормация, 
съ здаване и изпъ лнение на местен защ итен план  и за предоставяне на допъ лнителни 
услуги; 

6. наредба за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращ а 
принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тях ното 
обслуж ване, както и съ здаването и поддъ рж ането на бази данни с регистрацията от 
средствата за тъ рговско измерване. 

(2) Н аредбите по ал. 1 се издават от министъ ра на енергетиката и енергийните 
ресурси. Н аредбите по ал. 1, т. 4-6 се издават от министъ ра на  енергетиката и 
енергийните ресурси по предлож ение на комисията.  

(3) Тех ническите правила и нормативи за проектиране, изграж дане и ползване 
на обектите и съ оръ ж енията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на 
електрическа енергия се определят с наредба на министъ ра на регионалното развитие и 
благоустройството и министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси. 
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Раз д е л ІІ 
Пр о из во д ст во  на е ле к т р ич е ск а е не р гия  

 
Чл. 82. П роизводство на електрическа енергия могат да осъ щ ествяват енергийни 

предприятия, получили лицензия за производство по реда на този закон, освен в 
случаите по чл. 37, ал. 4, т. 1. 

 
Чл. 83. (1) П роизводителите на електрическа енергия са длъ ж ни да поддъ рж ат 

резерви от горива в количество, което да гарантира продъ лж ително и надеж дно 
производство. 

(2) У словията и редъ т за набирането, поддъ рж ането на резервите от горива и 
контрола се определят с наредба на министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси. 

 
 

Раз д е л ІІІ 
Пр е но с на е ле к т р ич е ск а е не р гия  

 
Чл. 84. (1) П реносъ т на електрическата енергия и експлоатацията на преносната 

мреж а се осъ щ ествяват от преносно предприятие - собственик на преносната мреж а, 
лицензирано за извъ рш ване пренос на електрическа енергия. 

(2) П реносъ т на електрическа енергия е всеобщ о предлагана услуга. 
 
Чл. 85. (1) П реносното предприятие осигурява: 
1. единното управление на електроенергийната система и надеж дното 

ф ункциониране на преносната мреж а; 
2. преноса и транзита на електрическа енергия по преносната мреж а; 
3. поддъ рж ането на обектите и съ оръ ж енията на преносната мреж а в 

съ ответствие с тех ническите изисквания и с изискванията за безопасност при работа; 
4. разш ирение, реконструкция и модернизация на преносната мреж а в 

съ ответствие с дъ лгосрочните прогнози и планове за развитие на електроенергетиката; 
5. поддъ рж ането и развитието на спомагателните мреж и. 
(2) За изготвяне на електроенергийния баланс на страната преносното 

предприятие: 
1. разработва краткосрочни и дъ лгосрочни прогнози за изменение на 

потреблението на електрическа енергия в страната; 
2. организира извъ рш ването на проучвания на въ змож ностите за разш ирение и 

модернизация на преносната мреж а с оглед въ веж дането в експлоатация на нови 
мощ ности, извеж дането от експлоатация на съ щ ествуващ и производствени мощ ности, 
присъ единяването къ м преносната мреж а на нови потребители, очакваното увеличаване 
на количеството пренасяна електрическа енергия, въ веж дането на нови тех нологии, 
осигуряващ и по-високо качество и сигурност на предоставяните услуги и еф ективност 
на дейността; проучванията се придруж ават от тех нико-икономически и екологичен 
анализ; 

3. изготвя краткосрочни, средносрочни и дъ лгосрочни прогнози и планове за 
разш ирение и модернизация на преносната мреж а и развитие на спомагателните мреж и; 

4. изготвя краткосрочни и дъ лгосрочни планове за развитие на 
електроенергийната система с цел осигуряване на електроенергийния баланс; 

5. въ з основа на проучванията, прогнозите и плановете изготвя и предоставя на 
министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси проект на електроенергиен баланс на 
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страната и списъ к на необх одимите за задоволяване нуж дите на страната нови 
производствени мощ ности и меж дусистемни електропроводи. 
 

Раз д е л ІV 
Раз п р е д е ля не  на е ле к т р ич е ск ат а е не р гия  

 
Чл. 86. (1) Р азпределянето на електрическа енергия и експлоатацията на 

разпределителните мреж и се осъ щ ествяват от разпределителни предприятия - 
собственици на разпределителните мреж и на обособена територия, лицензирани за 
извъ рш ване на разпределение на електрическа енергия за съ ответната територия. 

(2) П реносъ т на електрическа енергия през разпределителните мреж и е всеобщ о 
предлагана услуга. 

 
Чл. 87. За територията, обх ваната от разпределителната мреж а, 

разпределителното предприятие осигурява: 
1. разпределение на електрическата енергия, постъ пващ а в разпределителната 

мреж а;  
2. непрекъ снатост на електроснабдяването и качество на доставяната 

електрическа енергия; 
3. управление на разпределителната мреж а; 
4. поддъ рж ането на разпределителната мреж а, обектите и съ оръ ж енията и 

спомагателните мреж и в съ ответствие с тех ническите изисквания; 
5. разш иряване, реконструкция и модернизация на разпределителната мреж а и 

спомагателните мреж и; 
6. други услуги. 

 
Чл. 88. Р азпределителното предприятие: 
1. проучва перспективите за икономическо развитие и изменението на 

електропотреблението на съ ответната територия; 
2. изготвя краткосрочни и дъ лгосрочни планове за развитие на 

разпределителната мреж а; 
3. предоставя резултатите от проучванията и изготвените планове по 

т. 1 и 2 на преносното предприятие. 
 
 

Раз д е л V 
Тъ р го вск и вз аимо о т но ш е ния . С т р ани п о  сд е лк ит е  с е ле к т р ич е ск а е не р гия  

 
Чл. 89. (1)  Сделки с електрическа енергия могат да се склю чват по регулирани 

от комисията цени, по свободно договорени цени меж ду страните  и на организиран 
пазар на електрическа енергия. 

(2) Сделките с електрическа енергия се извъ рш ват при спазване разпоредбите 
на този закон и правилата за тъ рговия с електрическа енергия, определени с наредба на 
министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси по предлож ение на комисията. 

(3) С наредбата по ал. 2 се определя начинъ т на администриране на сделките и 
на организиране и работа на пазара на балансиращ а енергия. 

 
Чл. 90. Страни по сделките за продаж ба на електрическа енергия са: 

1. общ ественият доставчик на електрическа енергия; 
2. общ ествените снабдители на електрическа енергия; 
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3. производителите; 
4. потребителите - клиенти на общ ествения доставчик на електрическа енергия 

и общ ествените снабдители на електрическа енергия; 
5. преносното предприятие; 
6. разпределителните предприятия; 
7. тъ рговците на електрическа енергия; 
8. привилегированите потребители. 
 
Чл. 91. (1) Общ ественият доставчик на електрическа енергия осигурява 

снабдяването с електрическа енергия на общ ествените снабдители и на  потребители, 
присъ единени къ м преносната мреж а. 

(2) Общ ественият доставчик има изклю чително право да склю чва сделки за 
внос и износ на електрическа енергия. 

 
Чл. 92. Общ ествените снабдители на електрическа енергия осигуряват 

снабдяването с електрическа енергия на потребители, присъ единени къ м 
разпределителните мреж и, за териториите на които снабдителите имат лицензия. 

 
Чл. 93. П ривилегированите потребители са потребители на електрическа 

енергия, които отговарят на условията на наредбата по чл. 22, ал. 2 и имат право да 
избират лицето, от което закупуват електрическа енергия. 

 
Чл. 94. Тъ рговците на електрическа енергия са лицензирани за дейността си 

лица, които отговарят на условията за ф инансово гарантиране на склю чваните от тях  
сделки с електрическа енергия, определени в  наредбата по чл. 22, ал. 2, и които имат 
право да купуват електрическа енергия от производителите в рамките на 
разполагаемостта, определена по реда на чл. 19, т. 16, и да снабдяват привилегировани 
потребители. 

 
 

Раз д е л VІ 
С д е лк и п р и р е гу лир ани ц е ни 

 

Чл. 95. (1) П о регулирани от комисията цени се склю чват сделките с 
електрическа енергия меж ду: 

1. производителите и общ ествения доставчик; 
2. производителите и общ ествените снабдители; 
3. общ ествения доставчик и общ ествените снабдители; 
4. общ ествения доставчик и потребителите, присъ единени къ м преносната 

мреж а; 
5. общ ествените снабдители и потребителите, присъ единени къ м 

разпределителните мреж и; 
6. общ ествения доставчик и преносното предприятие или съ ответните 

разпределителни предприятия за електрическа енергия, необх одима за компенсиране на 
тех нологичните разх оди по пренос на електрическа енергия през съ ответните мреж и. 

(2) Когато количествата договорена електрическа енергия по  
ал. 1, т. 1 и 2 са недостатъ чни за снабдяване на потребителите, общ ественият доставчик 
и общ ествените снабдители могат да купуват по регулирани цени електрическа енергия 
от производителите от количествата, определени по реда на чл. 19, т. 16. 
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(3) Д оставката на електрическа енергия по ал. 1, т. 3 и 4 е всеобщ о 

предлагана услуга по смисъ ла на този закон, която се предоставя при условията на 
равнопоставеност. 

 
Чл. 96. (1) Общ ествените снабдители на електрическа енергия продават 

електрическа енергия на потребители при публично известни общ и условия.  
(2) Общ ите условия по ал. 1 се изготвят от общ ествените снабдители на 

електрическа енергия и се одобряват от комисията. 
(3) Общ ите условия съ дъ рж ат задъ лж ително: 
1. условията за качество на снабдяването; 
2. инф ормация, която се предоставя от друж ествата; 
3. срок на договора; 
4. условията за прекратяване или прекъ сване на снабдяването;  
5. отговорността на енергийното предприятие при нерегламентирано 

прекъ сване и некачествено снабдяване.  
(4) Общ ествените снабдители на електрическа енергия публикуват одобрените 

общ и условия най-малко в един централен и един местен всекидневник. Общ ите условия 
влизат в сила 30 дни след пъ рвото им публикуване, без да е необх одимо изрично 
писмено приемане от потребителите. 

(5) В срок до 30 дни след влизането в сила на общ ите условия потребителите, 
които не са съ гласни с тях , имат право да внесат при съ ответния общ ествен снабдител на 
електрическа енергия заявление, в което да предлож ат специални условия. П риетите от 
общ ествения снабдител на електрическа енергия специални условия, различни от 
публикуваните общ и условия, се отразяват в допъ лнителни писмени споразумения. 

(6) П роцедурата, предвидена в ал. 2 – 4, се прилага и при внасяне на промени в 
общ ите условия. 

 

Чл. 97. (1) За целите на балансиране на производството и потреблението на 
електрическа енергия операторъ т на електроенергийната система организира пазар на 
балансиращ а енергия в съ ответствие с наредбата по чл. 89, ал. 2. 

(2) П реносното предприятие е страна по всички сделки с балансиращ а енергия. 
П реносното предприятие склю чва сделки за балансиращ а енергия с производителите, 
тъ рговците, привилегированите потребители и общ ествения доставчик. 

(3) П реносното предприятие не ф ормира печалба от сделките по  
ал. 2. 
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Раз д е л VІІ 

С д е лк и п р и сво б о д но  д о го во р е ни ц е ни 
 

Чл. 98. (1) Сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени могат да 
склю чват помеж ду си производителите, тъ рговците на електрическа енергия и 
привилегированите потребители. 

(2) П роизводителите могат да склю чват сделките по ал. 1 за количествата 
електрическа енергия, определена по реда на чл. 19, т. 16. 

(3) Когато количествата договорена електрическа енергия по чл. 95,  
ал. 1, т. 1 и 2 са недостатъ чни за задоволяване потреблението на потребителите, 
присъ единени къ м преносната или разпределителните мреж и, общ ественият доставчик и 
общ ествените снабдители могат да купуват електрическа енергия от тъ рговци на 
електрическа енергия по свободно договорена цена след разреш ение на комисията. 

 

Чл. 99. (1) За един и съ щ  период от време, определен с наредбата по чл. 89, ал. 2, 
привилегированите потребители могат да склю чват сделки само при условията на 
свободно договорени цени или само по регулирани от комисията цени. 

(2) П ривилегированите потребители са длъ ж ни да уведомяват предварително 
преносното предприятие за склю чените от тях  договори за електрическа енергия по ред 
и начин, предвидени с наредбата по чл. 89, ал. 2. 

(3) Операторъ т на електроенергийната система отчита потребената електрическа 
енергия по ред и начин, определени с наредбата по чл. 89, ал. 2. 

 

Чл. 100. (1) П роизводителите, тъ рговците, общ ественият доставчик, 
общ ествените снабдители на електрическа енергия и привилегированите потребители 
могат да склю чват сделки за електрическа енергия с лица: 

1. местни лица в дъ рж ава - членка на Е вропейския съ ю з;  
2. регистрирани в дъ рж ава, с която Р епублика Б ъ лгария има постигната 

договореност по силата на меж дународен акт за взаимно прилагане на съ ответното 
право на Е вропейските общ ности. 

(2) А линея 1 се прилага, когато:  
1. на производителите, тъ рговците на електрическа енергия, общ ествения 

доставчик, общ ествените снабдители на електрическа енергия и на привилегированите 
потребители е признато правото за свободна тъ рговия с електрическа енергия съ гласно 
законодателството на другата дъ рж ава, и 

2. при условията на взаимност законодателството на другата дъ рж ава предвиж да 
въ змож ност за свободна тъ рговия с електрическа енергия за свои привилегировани 
потребители. 

 
Чл. 101. (1) Сделките на организирания пазар на електрическа енергия се 

осъ щ ествяват в съ ответствие с правилата за тъ рговия с електрическа енергия, 
определени с наредбата по чл. 89, ал. 2. 

(2) Организирането на пазар на електрическа енергия се извъ рш ва от лице, 
получило лицензия по чл. 37, ал. 1, т. 6, което: 

1. организира получаване на оф ерти за продаж ба и покупка на електрическа 
енергия; 

2. извъ рш ва съ поставяне на оф ертите за продаж ба и покупка за съ ответния 
период до покриване на тъ рсенето;   
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3. инф ормира участниците и оператора на електроенергийната система 

за сделките на организирания пазар и отчита ограниченията и промените, налагащ и се от 
ограничения в преносните въ змож ности или от аварийни ситуации в мреж ите;  

4. определя цена на тъ ргуваната електрическа енергия за всеки период. 
(3) Н а организирания пазар на електрическа енергия могат да участват: 
1. производителите в рамките на разполагаемостта, определена по реда на чл. 19, 

т. 16; 
2. привилегированите потребители; 
3. тъ рговците на електрическа енергия; 
4. общ ественият доставчик - за количества електрическа енергия по  

чл. 98, ал. 3;  
5. общ ествените снабдители - за количества електрическа енергия по  

чл. 98, ал. 3. 
 

 
Раз д е л VІІІ 

С д е лк и з а п р е но с, д о п ъ лнит е лни у слу ги и ст у д е н р е з е р в 
 
Чл. 102. (1) П роизводителите и вносителите на електрическа енергия склю чват 

договори с преносното и/или с разпределителното предприятие за пренос на 
количествата постъ пила електрическа енергия в съ ответната мреж а. 

(2) Общ ественият доставчик на електрическа енергия склю чва договори с 
разпределително предприятие за пренос през съ ответната разпределителна мреж а на 
количествата електрическа енергия, продавани от него на общ ествените снабдители.  

 

Чл. 103. (1) С цел гарантиране сигурната работа на електроенергийната система 
преносното предприятие склю чва сделки за допъ лнителни услуги и студен резерв при 
условията и по реда на чл. 81, ал. 1, т. 4. 

(2) Студеният резерв по ал.1 се осигурява чрез сделки за закупуване на 
разполагаемост в количества, определени въ з основа на степента на надеж дност на 
електроснабдяването по чл. 4, ал. 2, т. 4.  

(3) У словията и редъ т за закупуване на количествата студен резерв по ал. 2 се 
определят с наредбата по чл. 81, ал. 1, т. 4. 
  

Чл. 104. С цел гарантиране сигурната работа на разпределителните мреж и 
разпределителните предприятия склю чват сделки за допъ лнителни услуги при условията 
и по реда на чл. 81, ал. 1, т. 4. 

 
Чл. 105. Общ ественият доставчик и общ ествените снабдители на електрическа 

енергия, преносното предприятие и разпределителните предприятия могат да съ бират 
вземанията си за доставена или пренесена електрическа енергия от неизправни 
длъ ж ници по реда на чл. 237, буква ”и” от Г раж данския процесуален кодекс въ з основа 
на извлечения от сметките. 

 
 
 
 
 

Раз д е л IХ 
Оп е р ат ивно  у п р авле ние  
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Чл. 106. (1) Ц ентрализираното оперативно управление, контролъ т и 

координирането на реж има на работа на електроенергийната система се осъ щ ествяват от 
оператора на електроенергийната система и от операторите на всяка от 
разпределителните мреж и. 

(2) Операторъ т на електроенергийната система е специализирано звено на 
преносното предприятие. 

(3) Оперативното управление и осигуряването на надеж дното ф ункциониране на 
разпределителните мреж и се осъ щ ествяват от операторите на съ ответните мреж и.  

(4) Операторите на разпределителните мреж и са специализирани звена на 
разпределителните предприятия. 
 

Чл. 107. (1) Операторъ т на електроенергийната система е длъ ж ен да осигурява: 
1. сигурно, безопасно и еф ективно ф ункциониране на електроенергийната 

система; 
2. поддъ рж ане на баланса меж ду производството и потреблението на 

електрическа енергия; 
3. осъ щ ествяване на съ вместната работа на електроенергийната система с 

електроенергийните системи на другите страни в съ ответствие с меж дународните 
договори; 

4. недискриминационен пренос на електрическа енергия при спазване на 
изискванията за качество; 

5. сигурно и еф ективно ф ункциониране на спомагателните мреж и. 
(2) Р азпореж данията на оператора на електроенергийната система, свъ рзани с 

изпъ лнението на въ злож ените му с този закон задъ лж ения, са задъ лж ителни за 
операторите на разпределителните мреж и и за производителите на електрическа енергия 
и потребителите на електрическа енергия, присъ единени къ м преносната мреж а. 

 
Чл. 108. (1) За целите на измерването на количествата електрическа енергия 

операторъ т на електроенергийната система осигурява: 
1. тех ническо и метрологично осигуряване, развитие и модернизация  на 

средствата за тъ рговско измерване на количеството електрическа енергия, постъ пващ а и 
напускащ а преносната система; 

2. поддъ рж ане на бази данни с регистрацията от средствата за тъ рговско 
измерване на количеството електрическа енергия по т. 1 и по сделките с нерегулирани 
цени и на балансиращ ия пазар.  

(2) Собствениците на средства за тъ рговско измерване на количествата 
електрическа енергия предоставят данните от измерванията на тези средства, отнасящ и 
се до сделките с нерегулирани цени и с балансиращ а енергия. 

(3) Страните по сделките с електрическа енергия имат право да получават 
инф ормация от базата данни относно количествата енергия, тъ ргувани от тях  по 
сделките. 

Чл. 109. (1) Операторъ т на електроенергийната система администрира сделките 
с електрическа енергия през преносната електрическа мреж а и двустранните договори за 
покупка на електрическа енергия при свободно договорени цени и организира пазар на 
балансиращ а енергия в съ ответствие с наредбата по чл. 89, ал. 2, като: 

1. поддъ рж а регистри за лицата, склю чващ и сделки при свободно договорени 
цени и на пазара на балансиращ а енергия;  

2. поддъ рж а регистри за склю чените меж ду лицата по т. 1 договори; 
3. приема, подреж да в приоритетни списъ ци по цена и тех нологични критерии и 

активира предлож ения и заявки за покупка/продаж ба на балансиращ а енергия; 
4. прилага методика за изчисляване и определя цени на балансиращ ата енергия 

за всеки период на сетъ лмент; 
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5. изготвя предварителни и окончателни уведомления за дъ лж имите 

суми за балансиращ а енергия от участниците за всеки период на сетъ лмент; 
6. контролира ф инансовата обезпеченост на сделките с балансиращ а енергия и 

дава задъ лж ителни указания на участниците на пазара въ в връ зка с това; 
7. при въ зникване на обстоятелства, застраш аващ и сигурността на работата на 

електроенергийната система или на части от нея, има право временно да спира 
изпъ лнението на сделки или да променя договорените количества електрическа енергия 
по тях  при условия и по начин, описани в наредбата по чл. 89, ал. 2; 

8. предоставя инф ормация за прогнозно потребление на електрическа енергия, 
ограничения в преносната система, справки за цени на балансиращ а енергия за минали 
периоди и друга инф ормация, необх одима на участниците.  

(2) Р азх одите въ в връ зка с изпъ лнение на ф ункциите по ал. 1 се признават за 
икономически обосновани разх оди по чл. 29, ал. 1, т. 2. 

 
Чл. 110. (1) Операторъ т на електроенергийната система регулира 

разпределението на електрическия товар на електроенергийната система меж ду 
електрическите централи по тех нически и икономически критерии. 

(2) П ри разпределението на електрическия товар операторъ т на 
електроенергийната система осигурява спазването на склю чените договори, в които е 
предвидено задъ лж ително изкупуване на част или на цялата произведена електрическа 
енергия по този закон. 
 

Чл. 111. (1) Операторите на разпределителните мреж и са длъ ж ни да осигуряват: 
1. надеж дно, безопасно и еф ективно ф ункциониране на съ ответната 

разпределителна мреж а; 
2. надеж дно и еф ективно ф ункциониране на спомагателните мреж и; 
3. недискриминационен пренос на електрическа енергия при спазване на 

изискванията за качество; 
4. равнопоставеност на производителите и на потребителите, свъ рзани къ м 

мреж ата. 
(2) Р азпореж данията на оператора на разпределителната мреж а, свъ рзани с 

изпъ лнението на въ злож ените му с този закон задъ лж ения, са задъ лж ителни за 
оперативния деж урен персонал от енергийните обекти и производителите на 
електрическа енергия, свъ рзани директно къ м съ ответната разпределителна мреж а. 
 

Чл. 112. Операторите на електроенергийната система и на разпределителните 
мреж и са длъ ж ни да пазят поверителността на тъ рговската инф ормация, получена при и 
по повод изпъ лнението на тех ните задъ лж ения. 
 

Чл. 113. У словията и редъ т, при които се осъ щ ествява дейността на операторите 
на електроенергийната система и на разпределителните мреж и, както и на оперативния 
деж урен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на 
потребителите, се определят с наредба на министъ ра на енергетиката и енергийните 
ресурси. 

 
 

Раз д е л Х 
Пр исъ е д иня ване  на п р о из во д ит е ли и п о т р е б ит е ли к ъ м мр е ж ит е . Д о ст ъ п  д о  

мр е ж ит е  
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Чл. 114. (1) П реносното, съ ответно разпределителното, 

предприятие е длъ ж но да присъ едини всеки производител на електрическа енергия, 
разполож ен на съ ответната територия, който: 

1. е склю чил писмен договор с преносното или разпределителното предприятие 
по цена за присъ единяване, определена съ гласно наредбата по чл. 34, ал. 3; 

2. е изпъ лнил условията за присъ единяване къ м преносната или 
разпределителната мреж а, и 

3. има изградени електрически уредби в границите на собствения си имот или на 
имота, в който има право да строи, отговарящ и на тех ническите норми и на 
изискванията за безопасна работа. 

(2) П реносното предприятие е длъ ж но при условията на ал. 1 да присъ единява 
обекти на разпределителните предприятия. 

(3) П реносното или съ ответното разпределително предприятие е длъ ж но да 
извъ рш и разш ирението и реконструкцията на преносната или разпределителните мреж и, 
свъ рзани с присъ единяването на електрически централи до мястото на 
присъ единяването.  

(4) И звъ рш еното разш ирение и реконструкция по ал. 3 е собственост на 
преносното, съ ответно на разпределителното, предприятие.  

(5) В случаите, когато мястото на присъ единяването не съ впада с границите на 
собственост на електрическите уредби на производителя, свъ рзващ ите ги 
електропроводни линии с високо или средно напреж ение се изграж дат от  преносното, 
съ ответно от разпределителното, предприятие и са негова собственост.  

(6) П роизведената електрическа енергия се измерва съ с средства за тъ рговско 
измерване - собственост на преносното, съ ответно на разпределителното, предприятие, 
като изискванията, на които трябва да отговарят, и мястото им на разполож ение се 
определят с наредбата по чл. 81, ал. 1, т. 6. 

(7) У словията и редъ т за присъ единяване къ м съ ответната мреж а, за 
преустановяване на присъ единяването или снабдяването с електрическа енергия и 
границата на собственост меж ду електрическите съ оръ ж ения се определят с наредба на 
министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси. 
 

Чл. 115. (1) П реносното, съ ответно разпределителното, предприятие е длъ ж но 
да присъ едини всеки обект на потребител на електрическа енергия, разполож ен на 
съ ответната територия, който: 

1. има изградени електрически  уредби в границите на имота си, отговарящ и на 
тех ническите норми и на изискванията за безопасна работа; 

2. е изпъ лнил условията за присъ единяване къ м преносната, съ ответно 
разпределителната мреж а, и 

3. е склю чил писмен договор с преносното, съ ответно разпределителното, 
предприятие по цена за присъ единяване, определена съ гласно наредбата по чл. 34, ал. 3. 

(2) С разреш ение на комисията разпределителното предприятие мож е да 
присъ единява потребител на електрическа енергия, който се намира на територията на 
друго разпределително предприятие, когато това е тех нически и икономически 
целесъ образно и е в интерес на потребителите. 

(3) У словията и редъ т за присъ единяване къ м преносната или разпределителната 
мреж а и за склю чване на договорите по ал. 1 се уреж дат с наредбата по чл. 114, ал. 7. 

(4) Отказъ т на енергийното предприятие да извъ рш и присъ единяване е 
мотивиран. 

(5) Е лектрическите уредби с високо и средно напреж ение, които служ ат за 
снабдяване с електрическа енергия само на един потребител - тъ рговец по смисъ ла на 
Тъ рговския закон, се изграж дат за негова сметка и са негова собственост.  



 

 

38 
(6) Е лектрическите съ оръ ж ения с ниско напреж ение, които се намират в 

имотите на потребителите и са разполож ени след границите на собственост на 
съ оръ ж енията, се изграж дат за тях на сметка и са тях на собственост. 

(7) П отребителите са длъ ж ни да предоставят достъ п на преносното, съ ответно 
на разпределителното, предприятие през собствените си уредби и съ оръ ж ения за целите 
на преобразуването и пренос на електрическа енергия до други потребители. Ц ената за 
предоставения достъ п се определя по методика, одобрена от комисията. 
 

Чл. 116. (1) П реносното и разпределителното предприятие са длъ ж ни да 
осигурят достъ п при условията на равнопоставеност до преносната и разпределителните 
мреж и на лицата, отговарящ и на условията на наредбата по чл. 22, ал. 2.  

(2) П реносното, съ ответно разпределителното, предприятие мож е да откаж е 
достъ п, в случай че предоставянето на достъ па би довело до наруш аване на 
тех ническите условия и сигурността на мреж ите или до влош аване на условията за 
снабдяване на други потребители.  
 

Чл. 117. (1) П роизводители могат да снабдяват с електрическа енергия свои 
клонове, предприятия и обекти, разполож ени на територията на страната: 

1. през преносната и/или разпределителните мреж и, като склю чват договор за 
пренос с преносното и/или с разпределителните предприятия, или 

2. по изградени за тях на сметка преки електропроводи до своите подразделения 
или обекти. 

(2) П реносното и/или съ ответните разпределителни предприятия могат да 
откаж ат склю чването на договори за пренос чрез съ ответните мреж и в случаите по ал. 1, 
т. 1, когато:  

1. преносните въ змож ности на мреж ите са недостатъ чни, или 
2. се наруш ава надеж дната работа на електроенергийната система и/или 

сигурността на снабдяването, или 
3. не съ щ ествуват тех нически условия за измерване на консумираните 

количества електрическа енергия от собствено производство отделно от количествата, 
доставяни от други източници. 

(3) Н ачинъ т на разпределяне на електрическата енергия от собствено 
производство или на доставяната от други източници се определя с наредбата по чл. 89, 
ал. 2. 
 

Чл. 118. (1) Е лектрическата енергия, използвана от потребителите, се измерва 
съ с средства за тъ рговско измерване - собственост на  преносното или на съ ответното 
разпределително предприятие, разполож ени въ змож но най-близо до границата на имота 
на потребителя. 

(2) Г раницата на собственост въ рх у електрическите съ оръ ж ения и мястото на 
средствата за тъ рговско измерване се определят съ гласно изискванията на наредбата по 
чл. 114, ал. 7 и на наредбата по чл. 81, ал. 1, т. 6. 

(3) П реносното, съ ответно разпределителното, предприятие определя вида, броя 
и мястото на монтиране на измервателните уреди и съ оръ ж ения и на управляващ ите и 
комуникационните устройства къ м тях . 

(4) Когато утвъ рдените тариф и предоставят въ змож ност на потребителите от 
дадена група да избират начина на измерване на количеството електрическа енергия, 
преносното, съ ответно разпределителното, предприятие е длъ ж но да монтира 
измервателни уреди, които да съ ответстват на писмено заявения избор на потребителя. 

(5) У словията и редъ т за подмяна на измервателен уред по искане на потребител 
в случаите по ал. 4 се определят с наредбата по чл. 81, ал. 1, т. 6. 
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Чл. 119. (1) П реносното, съ ответно разпределителното, 

предприятие определя на потребителите задъ лж ителни тех нически условия за 
инсталиране на собствен източник на резервно зах ранване.  

(2) П отребител, който ж елае да инсталира собствен източник за резервно 
зах ранване, е длъ ж ен да уведоми писмено преносното, съ ответно разпределителното, 
предприятие и да осигурява достъ п на тех ните представители до резервния източник за 
извъ рш ване на проверки. 

(3) П реносното, съ ответно разпределителното, предприятие има право да 
преустанови електроснабдяването на потребителя, в случай че не спазва задъ лж енията 
си по ал. 1 и 2. 
 
 

Раз д е л ХІ 
Пр е у ст ано вя ване  на п р исъ е д иня ване т о  и снаб д я ване т о  с е ле к т р ич е ск а е не р гия  

 
Чл. 120. (1) П реносното предприятие, съ ответно разпределителните 

предприятия, имат право да преустановят временно преноса на електрическа енергия 
през съ ответната мреж а с предварително писмено предизвестие в случите на планови 
ремонти, реконструкция или прегледи на съ оръ ж ения на електроенергийното 
предприятие, изискващ и обезопасяване чрез изклю чването им. 

(2) П реносното предприятие, съ ответно разпределителните предприятия, имат 
право да преустановят временно преноса на електрическа енергия през съ ответната 
мреж а без предварително предизвестие: 

1. за предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на 
х ора или съ оръ ж ения; 

2. при повреди в електрическите мреж и и съ оръ ж ения по независещ и от 
електроенергийното предприятие причини; 

3. при ползване на електрическа енергия, без да се измерва или ако неправилно 
се измерва съ с средства за тъ рговско измерване; 

4. при установяване на несъ гласувана промяна на сх емата за свъ рзване на 
потребителя. 

(3) П реносното предприятие, съ ответно разпределителните предприятия, имат 
право да преустановят присъ единяването: 

1. на лица, които са се присъ единили къ м съ ответната мреж а, без да имат право 
на това; 

2. на потребители, допуснали присъ единяването на трето лице до собствените 
им електрически уредби, без изричното съ гласие на енергийното предприятие; 

3. при неизпъ лнение в срок на предписание на контролен орган за отстраняване 
на наруш ение; 

4. на потребители, които съ с собствената си мреж а внасят смущ ения в 
електроенергийната системата. 

(4) П ри преустановяване на преноса и присъ единяването по ал. 2 и 3 
общ ественият доставчик или общ ествените снабдители не носят отговорност за вредите, 
причинени от ограничаване или преустановяване на снабдяването. 

 
Чл. 121. (1) Общ ественият доставчик и общ ествените снабдители имат право да 

преустановят временно снабдяването с електрическа енергия на потребителите при 
неизпъ лнение на задъ лж ения по договора за продаж ба на електрическа енергия, 
вклю чително при неизпъ лнение на задъ лж ението за своевременно заплащ ане на 
потребената електрическа енергия или надвиш аване на договорената мощ ност. 
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(2) Сроковете на предизвестията и другите условия за временно 

преустановяване на снабдяването се уреж дат в договорите за продаж ба на електрическа 
енергия, съ ответно в общ ите условия. 

(3) П реносното или съ ответното разпределително предприятие преустановява 
преноса на електрическа енергия къ м потребителите по ал. 1 по искане на общ ествения 
доставчик, съ ответно на общ ествения снабдител.  

(4) П ри изпъ лнение на задъ лж ението си по ал. 3 преносното или съ ответното 
разпределително предприятие не носи отговорност за вредите, причинени от 
преустановяване преноса на електрическа енергия.  

 
Чл. 122. Е нергийното предприятие въ зстановява снабдяването и/или 

присъ единяването на потребителите след отстраняване на причините, довели до 
преустановяването им. 

 
 

Глава д е се т а 
ТОПЛОС НАБД ЯВАНЕ 

 
Раз д е л I 

Об щ и п о ло ж е ния  
 

Чл. 123. (1) Топлоснабдяването е процес на производство, пренос, доставка, 
разпределение и потребление на топлинна енергия с топлоносител водна пара и горещ а 
вода за битови и стопански нуж ди. 

(2) Топлоснабдяването се осъ щ ествява чрез обекти и съ оръ ж ения за 
производство, пренос, доставка и разпределение, свъ рзани в топлоснабдителна система. 

(3) Р едъ т и тех ническите условия за топлоснабдяване, за оперативно управление 
на топлоснабдителната система, за присъ единяване на производители и потребители къ м 
топлопреносната мреж а, за разпределение, прекратяване на топлоснабдяването и 
спиране на топлоподаването се определят с наредба на министъ ра на енергетиката и 
енергийните ресурси.  

(4) Тех ническите правила и нормативи за проектиране, изграж дане и ползване 
на обектите и съ оръ ж енията за производство, доставка и разпределение на топлинна 
енергия се определят с наредба на министъ ра на регионалното развитие и 
благоустройството и министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси. 

 
 
 
 

Раз д е л II 
Пр о из во д ст во  на т о п линна е не р гия  

 
Чл. 124. (1) П роизводството на топлинна енергия се извъ рш ва от енергийно 

предприятие, получило лицензия за производство по реда на този закон. 
(2) П роизводство на топлинна енергия могат да извъ рш ват и лица без лицензия в 

случаите по чл. 37, ал. 4, т. 2 и 3.  
 
Чл. 125. (1) П роизводството на топлинна енергия се извъ рш ва в: 
1. централи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия; 
2. отоплителни централи; 
3. инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на 

въ зобновяеми енергийни източници.  
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(2) П ри заявена потребност от топлинна енергия нови инсталации с 

мощ ност над 5 MW и ползващ и гориво природен газ се изграж дат за производство по 
комбиниран начин на топлинна и електрическа енергия. 
 

Чл. 126. П роизводителите на топлинна енергия в топлоелектрически и/или 
отоплителни централи са длъ ж ни да поддъ рж ат резерви от горива в количество, което да 
гарантира надеж дно производство, определени при условията и по реда на наредбата по 
чл. 83, ал. 2. 

 
 

Раз д е л III 
Пр е но с на т о п линна е не р гия  

 
Чл. 127. (1) Е ксплоатацията на топлопреносната мреж а се осъ щ ествява от 

топлопреносно предприятие, получило лицензия по чл. 37,  
ал. 1, т. 2 . 

(2) Топлопреносното предприятие мож е да извъ рш ва и дейност по 
производството на топлинна и електрическа енергия, в случай че е получило лицензия за 
производство по реда на този закон. 
 

Чл. 128. Топлопреносното предприятие е длъ ж но: 
1. да снабдява с топлинна енергия потребителите, присъ единени къ м 

топлопреносната мреж а, при равни и недискриминационни условия; 
2. да поддъ рж а обектите и съ оръ ж енията на топлопреносната мреж а в 

съ ответствие с тех ническите изисквания и с изискванията за безопасност при работа; 
3. да развива топлопреносната мреж а в съ ответствие с плановете за развитие на 

територията, за която има издадена лицензия; 
4. да изкупува договорените количества топлинна енергия от производители, 

разполож ени на територията, за която има лицензия. 
 
 

Раз д е л IV 
Оп е р ат ивно  у п р авле ние  

 
Чл. 129. (1) Оперативното управление на топлоснабдителната система се 

извъ рш ва от оператор на топлопреносната мреж а. 
(2) Оператор на топлопреносната мреж а е специализирано звено на 

топлопреносното предприятие. 
(3) Р азпореж данията на оператора са задъ лж ителни за производителите и 

потребителите на топлинна енергия.  
 
Чл. 130. (1) Операторъ т на топлопреносната мреж а е длъ ж ен да осигурява: 
1. реж има на работа на топлопреносната мреж а в съ ответствие с изискванията 

на наредбата по чл. 123, ал. 3; 
2. поддъ рж ане на баланса меж ду производството и потреблението; 
3. координация с оператора на електропреносната и/или 

електроразпределителната мреж а в съ ответствие съ с склю чените договори - в случаите 
на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия; 

4. координация с оператора на газопреносната и/или газоразпределителната 
мреж а в съ ответствие съ с склю чените договори - при използване на природен газ. 
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(2) Операторъ т на топлопреносната система регулира 

разпределението на топлинния товар меж ду централите за производство на топлинна 
енергия по критерии, определени с наредбата по чл. 123, ал. 3. 

 
 

Раз д е л V 
Пр исъ е д иня ване  к ъ м т о п ло п р е но снат а мр е ж а 

 
Чл. 131. (1) Топлопреносното предприятие е длъ ж но да присъ единява къ м 

топлопреносната мреж а производители и потребители, разполож ени на съ ответната 
територия, определена с лицензията за пренос на топлинна енергия. 

(2) П рисъ единяването на потребителите в сгради - етаж на собственост, чрез 
абонатна станция или нейни самостоятелни отклонения се извъ рш ва съ с съ гласието на 
всички собственици или титуляри на вещ ното право на ползване. 

(3) Топлопреносното предприятие мож е да откаж е присъ единяване на 
производител къ м топлопреносната мреж а, когато не е изпъ лнил изискванията на този 
закон и на наредбата по чл. 123, ал. 3. 

(4) Топлопреносното предприятие мож е да откаж е присъ единяване на 
потребители къ м топлопреносната мреж а: 

1. когато няма изградена топлопреносна мреж а; 
2. при недостиг на производствени мощ ности; 
3. при недостатъ чна пропускателност на топлопреносната мреж а; 
4. когато инсталациите на потребителите в сгради - етаж на собственост, не са 

комплектувани съ с средствата и уредите по чл. 138, ал. 1, т. 3 и 4. 
(5) Топлопреносното предприятие мотивира писмено причините за отказ от 

присъ единяване. 
 
Чл. 132. П роизводителите се присъ единяват къ м топлопреносната мреж а чрез 

присъ единителни топлопроводи, които се изграж дат от и за сметка на производителя и 
са негова собственост.  

 
Чл. 133. П отребителите се присъ единяват къ м топлопреносната мреж а чрез 

присъ единителен топлопровод и абонатна станция. 
 
Чл. 134. (1) П ри присъ единяване на потребител на топлинна енергия за 

стопански нуж ди присъ единителните топлопроводи и съ оръ ж енията къ м тях  и 
абонатната станция се изграж дат от и за сметка на потребителя и са негова собственост. 

(2) П рисъ единяване на нов потребител на топлинна енергия за стопански нуж ди 
чрез съ щ ествуващ  присъ единителен топлопровод - собственост на друг потребител за 
стопански нуж ди, мож е да бъ де извъ рш ено при тех ническа въ змож ност, като 
топлопреносното предприятие изкупи частта за общ о ползване от присъ единителния 
топлопровод или собственикъ т учреди в негова полза въ змездно вещ но право на 
ползване въ рх у тази част. 

Чл. 135. (1) П ри присъ единяване на потребители на топлинна енергия за битови 
нуж ди присъ единителният топлопровод, съ оръ ж енията къ м него и абонатната станция 
се изграж дат от топлопреносното предприятие и са негова собственост. 

(2) В случаите, когато изграж дането на съ оръ ж енията по ал. 1 е икономически 
нецелесъ образно за топлопреносното предприятие, изграж дането им мож е да се извъ рш и 
от потребителите след съ гласуване с топлопреносното предприятие. П рех въ рлянето на 
собствеността от потребителите въ рх у изградените съ оръ ж ения се уреж да с договора за 
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присъ единяване по чл. 136, ал. 1 при условията на разсрочено плащ ане за срок 
не повече от 8 години. 

(3) П рисъ единяването на потребители от една или повече сгради къ м абонатна 
станция в друга сграда се допуска, когато:  

1. собствениците на имотите в сградите без абонатна станция са склю чили 
договор за ползване на помещ ението на съ щ ествуващ ата абонатна станция, и 

2. са изпъ лнили тех ническите изисквания на наредбата по чл. 123,  
ал. 3. 

(4) И зграж дането на присъ единителния топлопровод от съ щ ествуващ ата 
абонатна станция до сградата на потребителите по ал. 3 се извъ рш ва от и за сметка на 
присъ единяващ ите се потребители и е тях на собственост.  

 
Чл. 136. (1)  П рисъ единяването на производителите и потребителите къ м 

топлопреносната мреж а се осъ щ ествява въ з основа на писмен договор с 
топлопреносното предприятие при условията и по реда на наредбата по  
чл. 123, ал. 3. 

(2) П роизводителите и потребителите по ал. 1 заплащ ат на топлопреносното 
предприятие цена за присъ единяване, образувана по реда наредбата по чл. 34, ал. 3. 

(3) П рисъ единените къ м топлопреносната мреж а потребители са длъ ж ни да 
предоставят достъ п на топлопреносното предприятие, получило лицензия, през 
собствените си съ оръ ж ения за целите на преноса на топлинна енергия до други 
потребители на територията, определена в лицензията. Ц ената за предоставения достъ п 
се определя по методика, одобрена от комисията. 

 
 

Раз д е л VІ 
Раз п р е д е ля не  на т о п линнат а е не р гия  

 
Чл. 137. (1) Р азпределянето на топлинната енергия в сгради - етаж на 

собственост, се извъ рш ва по система за дялово разпределение. 
(2) Топлинната енергия в сграда - етаж на собственост, присъ единена къ м една 

абонатна станция или къ м нейно самостоятелно отклонение, се  разделя на топлинна 
енергия за горещ о водоснабдяване и топлинна енергия за отопление. 

 
Чл. 138. (1) Д яловото разпределение на топлинната енергия меж ду 

потребителите в сгради - етаж на собственост, се извъ рш ва чрез: 
1. средства за тъ рговско измерване на количеството топлинна енергия в 

абонатната станция; 
2. общ  водомер пред подгревателя за битово горещ о водоснабдяване; 
3 средства за дялово разпределение за отопление - индивидуални 

разпределители, съ ответстващ и на действащ ите в страна стандарти, или индивидуални 
топломери; 

4. средства за дялово разпределение за битово горещ о водоснабдяване - 
индивидуални водомери за топла вода на всички отклонения от сградната инсталация за 
горещ о водоснабдяване къ м имотите на потребителите. 

(2) П отребителите, присъ единени къ м една абонатна станция в сграда - етаж на 
собственост, прилагат средства за дялово разпределение за отопление от един и съ щ  
модел, доставени от един и съ щ  тъ рговец или одобрени за използване в сградата от него. 

(3) Д яловото разпределение на топлинната енергия меж ду потребителите в 
сгради - етаж на собственост, се извъ рш ва от тъ рговец или от топлопреносното 
предприятие.  
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(4) Тъ рговецъ т, извъ рш ващ  услугата дялово разпределение, се 

определя от потребителите в сградата или от асоциацията по чл. 149 и трябва да 
отговаря на условията на наредбата по чл. 123, ал. 3. 

 
Чл. 139. (1) Топлинната енергия за горещ о водоснабдяване на сграда - етаж на 

собственост, се определя  чрез: 
1. количеството вода, консумирано в сградата за битово горещ о водоснабдяване, 

отчетено по общ ия водомер; 
2. разх ода на топлинна енергия за загряване на един кубичен метъ р вода от 

количеството по т. 1, определен при условията и по реда на наредбата по чл. 123, ал. 3. 
(2) Топлинната енергия по ал. 1 се разпределя меж ду потребителите при 

условията и по реда на наредбата по чл. 123, ал. 3. 
 
Чл. 140. (1) Топлинната енергия за отопление на сграда – етаж на собственост, e 

разликата меж ду общ ото количество топлинна енергия по чл. 137, ал. 2 и количеството 
топлинна енергия за горещ а вода, определено по чл. 139, ал. 1. 

(2) Топлинната енергия за отопление на сграда – етаж на собственост, се разделя 
на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, топлинна енергия за отопление 
на общ ите части и топлинна енергия за отопление на  имотите. 

 
Чл. 141. (1) Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация при 

прилагане на дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, се определя  в 
процент не по-малъ к от 15 на сто и не по-голям от 30 на сто от топлинната енергия за 
отопление на сградата - етаж на собственост, по предлож ение на тъ рговеца по чл. 138, ал. 
3 или на топлопреносното предприятие и с реш ение на общ ото съ брание на етаж ната 
собственост. П ри липса на реш ение се приема минималният процент. 

(2) Топлинната енергия за отопление на общ ите части на сградата - етаж на 
собственост, при прилагане на дялово разпределение чрез индивидуални 
разпределители, в които има отоплителни тела, се определя въ з основа на: 

1. мощ ността на отоплителните тела, или 
2. показанията на инсталираните въ рх у тях  индивидуални разпределители. 
(3) Топлинната енергия по ал. 1 и 2 се разпределя меж ду всички потребители 

пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти по проект.  
 
Чл. 142. (1) Топлинната енергия за отопление на имотите се разпределя меж ду 

отделните имоти въ з основа на дяловите единици, определени  по индивидуалните 
разпределители, монтирани на отоплителните тела в имот.  

(2) Д яловата единица се определя от показанието на индивидуалния 
разпределител с отразени ф актори за оценяване в съ ответствие съ с стандарта му. 

(3) Топлинната енергия за една дялова единица се определя, като топлинната 
енергия за отопление на сградата, намалена с количеството топлинна енергия, 
определена по чл. 141, ал. 1 и ал. 2, т. 1, се раздели на сбора  от дяловите единици за 
всички отоплителни тела в сградата. 

(4) Топлинната енергия, отдадена от едно отоплително тяло, е произведението 
от дяловите единици, определени по показанията на индивидуалния разпределител на 
отоплителното тяло, и топлинната енергия за една дялова единица. 
 

Чл. 143. (1) Топлинната енергия за отопление на имотите в сграда - етаж на 
собственост, при прилагане на дялово разпределение чрез индивидуални топломери се 
определя въ з основа на показанията на топломерите  в отделните имоти. 

(2) Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, и топлинната 
енергия за отопление на общ ите части при прилагане на дялово разпределение чрез 
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индивидуални топломери се определя като разлика меж ду топлинната енергия за 
отопление на сградата, определена по чл. 140, ал. 1, и топлинната енергия за отопление 
на имотите, определена по ал. 1.   

(3) Топлинната енергия по ал. 2 се разпределя меж ду всички потребители 
пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти.  

 
Чл. 144. (1) Тъ рговецъ т по чл. 138, ал. 3, за да извъ рш ва услугата дялово 

разпределение, склю чва договор с топлопреносното предприятие. Къ м договора се 
прилага методиката за дялово разпределение на топлинната енергия. 

(2) Д оговоръ т по ал. 1 се склю чва при общ и условия, одобрени от комисията и 
предлож ени на тъ рговеца по чл. 138, ал. 3 от топлопреносното предприятие, които 
задъ лж ително съ дъ рж ат: 

1. правата и задъ лж енията на страните; 
2. реда, начина, сроковете и съ дъ рж анието на необх одимата инф ормация, която 

страните си предоставят за извъ рш ване на дяловото разпределение; 
3. отговорността при неизпъ лнение на договора; 
4. условията за прекратяване на договора; 
5. реда, начина, сроковете и условията за предоставяне на цялата инф ормация, 

необх одима за ф ормиране на сметките на потребителите в сградата, от тъ рговеца, 
извъ рш ващ  дялово разпределение, на топлопреносното предприятие. 

(3) В 30-дневен срок от одобряването на общ ите условия тъ рговецъ т по чл. 138, 
ал. 3 писмено потвъ рж дава приемането на общ ите условия и/или прави предлож ение за 
специални условия, които се отразяват в индивидуални споразумения.  

 
Чл. 145. (1) Всички потребители  в сграда – етаж на собственост, или 

асоциацията по чл. 149, ал. 1 склю чват писмен договор за извъ рш ване на услугата 
дялово разпределение с тъ рговец по чл. 138, ал. 3 чрез упъ лномощ ен представител. 

(2) С договора по ал. 1 се уреж дат: 
1. правата и задъ лж енията на страните; 
2. периодичността на отчитане показанията на уредите за дялово разпределение; 
3. методиката за дялово разпределение на топлинната енергия по  

чл. 144, ал. 1; 
4. отговорностите на страните при неизпъ лнение на задъ лж енията по договора; 
5. редъ т за разглеж дане на рекламации; 
6. условията и редъ т за прекратяване на договора. 
(3) П ри прекратяването на договора по ал. 1 тъ рговецъ т по чл. 138, 

ал. 3 е длъ ж ен да отчете приборите за дялово разпределение и да изготви изравняване на 
сумите за действително консумираното количество топлинна енергия къ м момента на 
прекратяването на договора. 

(4) П ри прекратяването на договора по ал. 1 потребителите в сградата - етаж на 
собственост, или асоциацията по чл. 149, ал. 1 са длъ ж ни да склю чат нов договор за 
извъ рш ване на дяловото разпределение с друг избран от тях  тъ рговец, с който 
топлопреносното предприятие има склю чен договор. 

(5) Когато тъ рговецъ т по чл. 138, ал. 3 не изпъ лни задъ лж ението си по ал. 3, 
топлопреносното предприятие изготвя изравняването на сумите за действително 
консумираното количество топлинна енергия къ м дата, уговорена меж ду потребителите 
в сграда - етаж на собственост, или асоциацията по чл. 149, ал. 1 и топлопреносното 
предприятие при ф инансовите условия на прекратения договор. 

(6) П ри липса на средства за дялово разпределение за отопление в отделен имот 
и/или в отделно помещ ение топлинната енергия за отоплението им се изчислява, като 
инсталираната мощ ност на монтираните в тях  отоплителни тела се умнож и с 
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максималния специф ичен разх од на сградата, определен по реда на наредбата 
по чл. 123, ал. 3.  

 
Чл. 146. (1) Сградните инсталации за отопление и горещ о водоснабдяване са 

общ а етаж на собственост. 
(2) Отоплителните тела, регулиращ ата арматура къ м тях , отклоненията от 

сградните инсталации за отопление, отклоненията от инсталациите за горещ о 
водоснабдяване и средствата за дяловото разпределение по чл. 138, ал. 1, т. 2 и 3 са 
собственост на потребителите. 

 
 

Раз д е л VIІ 
Тъ р го вск и вз аимо о т но ш е ния  

 
Чл. 147. (1) П родаж бата на топлинна енергия се извъ рш ва на основата на 

писмени договори при общ и условия, склю чени меж ду: 
1. производител и топлопреносното предприятие; 
2. производител и пряко присъ единени потребители на топлинна енергия за 

стопански нуж ди; 
3. топлопреносно предприятие и потребители на топлинна енергия за стопански 

нуж ди; 
4. топлопреносно предприятие и асоциации на потребителите на топлинна 

енергия в сграда – етаж на собственост. 
(2) Общ ите условия на договорите по ал. 1, т. 1, 3 и 4 се предлагат от 

топлопреносното предприятие, а по ал. 1, т. 2 - от производителя, за одобряване от 
комисията. 

 

Чл. 148. (1) П родаж бата на топлинна енергия от топлопреносното предприятие 
на потребители на топлинна енергия за битови нуж ди се осъ щ ествява при публично 
известни общ и условия, предлож ени от топлопреносното предприятие и одобрени от 
комисията, в които се определят:  

1. правата и задъ лж енията на топлопреносното предприятие и на потребителите; 
2. редъ т за измерване, отчитане, разпределяне и заплащ ане на количеството 

топлинна енергия; 
3. отговорността при неизпъ лнение на задъ лж енията; 
4. условията и редъ т за вклю чване, прекъ сване и прекратяване на 

топлоснабдяването; 
5. редъ т за осигуряване на достъ п до отоплителните тела, средствата за 

тъ рговско измерване или други контролни приспособления. 
(2) Топлопреносните предприятия задъ лж ително публикуват одобрените от 

комисията общ и условия най-малко в един централен или в един местен всекидневник.  
Общ ите условия влизат в сила 30 дни след пъ рвото им публикуване, без да е необх одимо 
изрично писмено приемане от потребителите.  

(3) В срок до 30 дни след влизането в сила на общ ите условия потребителите, 
които не са съ гласни с тях , имат право да внесат в съ ответното топлопреносно 
предприятие заявление, в което да предлож ат  специални условия. П редлож ените от 
потребителите и приети от топлопреносните предприятия  специални условия се 
отразяват в писмени допъ лнителни споразумения. 
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Чл. 149. (1) П отребители на топлинна енергия в сгради – етаж на 

собственост, могат да учредят асоциация, с която топлопреносното предприятие да 
склю чи договор за продаж ба на топлинна енергия, използвана от потребителите в 
сградата.  

(2) В договора по ал. 1 се определят: 
1. правата и задъ лж енията на страните по договора; 
2. редъ т за измерване, отчитане и заплащ ане на количеството топлинна енергия 

по показания на топломера в абонатната станция; 
3. гаранции, обезпечаващ и изпъ лнението на задъ лж енията на страните по 

договора; 
4. отговорността при неизпъ лнение на задъ лж енията; 
5. редъ т за разглеж дане  на рекламации; 
6. условията и редъ т  за прекратяване на договора. 
(3) Д оговоръ т по ал. 1 се склю чва по преф еренциална цена на топлинната 

енергия за асоциацията, определена от комисията по предлож ение на топлопреносните 
предприятия.  

(4) Д оговоръ т за продаж ба на топлинна енергия по преф еренциална цена се 
прекратява при прекратяването на асоциацията по ал. 1 или при прекратяване на 
членство на потребител в асоциацията. От момента на прекратяването на договора 
потребители на топлинна енергия са собствениците или ползвателите на имотите в 
сграда – етаж на собственост. 
 

Чл. 150. (1) А социацията по чл. 149, ал. 1 е доброволно обединение  на всички 
потребители на топлинна енергия в сграда – етаж на собственост. Р егистрацията на 
асоциацията се извъ рш ва по реда на глава пъ рва от Закона за ю ридическите лица с 
нестопанска цел.  Съ дъ т вписва в регистъ ра данните по чл. 18, ал. 1, т. 1-3, 5, 6,  8 и 9 от 
Закона за ю ридическите лица с нестопанска цел.  

(2) А социацията по чл. 149, ал. 1 се учредява за повиш аване и подобряване на 
условията и средата за ж ивеене в сгради – етаж на собственост, и мож е: 

1. да извъ рш ва покупка на топлинна енергия от топлопреносното предприятие, 
която щ е се използва в сградата – етаж на собственост; 

2. да отчита показанията на средствата за измерване и разпределение на 
количеството топлинна енергия; 

3. да съ здава нова или да актуализира съ щ ествуващ ата документация с данни за 
отопляемите обекти  и за консумацията на топла вода; 

4. да осъ щ ествява контрол въ рх у отоплителните тела и водомерите, 
вклю чително въ рх у тези, къ м които е прекратено топлоподаването и водоподаването; 

5. да извъ рш ва ремонт и настройка на сградните инсталации самостоятелно или 
чрез други лица, вклю чително саниране на сградата - етаж на собственост; 

6. да полага гриж и за сградните инсталации и сградата - етаж на собственост; 
7. да извъ рш ва други дейности, свъ рзани с обслуж ването на имотите в сградата - 

етаж на собственост; 
8. да извъ рш ва стопанска дейност. 
(3) А социацията по чл. 149, ал. 1 е ю ридическо лице и не разпределя печалба. 
(4) А социацията се прекратява  на основанията и по реда на Закона за 

ю ридическите лица с нестопанска цел. 
(5) П ри прекратяване на асоциацията се извъ рш ва ликвидация. Л иквидацията се 

извъ рш ва от управителя или от определено от общ ото съ брание лице. Относно 
неплатеж оспособността, съ ответно несъ стоятелността, реда за ликвидация и 
правомощ ията на ликвидатора се прилагат съ ответно разпоредбите на Тъ рговския закон. 

(6) У чредителите на асоциацията приемат устав, който трябва да съ дъ рж а: 
1.  наименованието на асоциацията; 
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2.  целите и средствата за тях ното постигане; 
3.  седалищ ето; 
4. размера на пъ рвоначалните имущ ествени вноски; 
5. предмета на стопанска дейност; 
6. органите на управление; 
7. правомощ ията на органите на асоциацията; 
8. правилата относно въ зникването и прекратяването на членството, както и реда 

за уреж дане на имущ ествените отнош ения при прекратяване на членството; 
9. срока, за който е учредена асоциацията, ако има такъ в; 
10.  реда за определяне на размера и начина на внасяне на имущ ествените 

вноски. 
(7) Всеки член има право да участва в управлението на асоциацията, да бъ де 

инф ормиран за нейната дейност, да се ползва от имущ еството и от резултатите от 
дейността по реда, предвиден в устава. Всеки член е длъ ж ен да прави имущ ествени 
вноски в размер, предвиден в устава. Ч ленството се прекратява по реда и начина, 
определени в устава. 

(8) И мущ ествените вноски на членовете на асоциацията до размера на 
задъ лж ението на асоциацията по договора за продаж ба на топлинна енергия по чл. 149 
не са част от стопанската дейност на асоциацията. 

(9) Органи на асоциацията са общ ото съ брание и управителят. 
(10) Общ ото съ брание се съ стои от всички членове на асоциацията - 

потребители на топлинна енергия. 
(11) Общ ото съ брание: 
1. изменя и допъ лва устава; 
2. приема други въ треш ни актове; 
3. избира и освобож дава управител и ликвидатор; 
4. приема, освобож дава и изклю чва членове; 
5. взема реш ение за прекратяване на асоциацията; 
6. приема основните насоки и програма за дейността на асоциацията; 
7. приема бю дж ета на асоциацията; 
8. взема реш ения относно дъ лж имостта и размера на членския внос и/или на 

имущ ествените вноски; 
9. приема отчета за дейността на асоциацията; 
10. взема и други реш ения, предвидени в устава. 
(12) Р еш енията на общ ото съ брание подлеж ат на съ дебен контрол относно 

тях ната законосъ образност и съ ответствие с устава пред окръ ж ния съ д по седалищ ето на 
асоциацията. 

(13) Общ ото съ брание се свиква от управителя по негова инициатива или по 
искане на една трета от членовете на асоциацията.  А ко управителят в едноседмичен 
срок не отправи писмено покана за свикване на общ ото съ брание, то се свиква от 
заинтересуваните членове или от упъ лномощ ено от тях  лице. 

(14) П оканата трябва да съ дъ рж а дневния ред, датата, часа и мястото за 
провеж дането на общ ото съ брание и по чия инициатива то се свиква. 

(15) П оканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира 
управлението на асоциацията, най-малко една седмица преди насрочения ден. 

(16) Общ ото съ брание е законно, ако присъ стват повече от половината от всички 
членове, освен ако уставъ т разпореж да друго. П ри липса на кворум съ бранието се отлага 
с един час по-къ сно на съ щ ото място и при съ щ ия дневен ред и мож е да се проведе, 
колкото и членове да се явят, освен ако уставъ т  разпореж да друго. 

(17) Ч лен на общ ото съ брание няма право на глас при реш аването на въ проси, 
отнасящ и се до него, неговия съ пруг (съ пруга) или роднини по права линия - без 
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ограничения, по съ ребрена линия - до четвъ рта степен, или по сватовство - до 
втора степен вклю чително. 

(18) Е дно лице мож е да представлява не повече от трима членове на общ ото 
съ брание въ з основа на писмено пъ лномощ но, освен ако друга норма на 
представителство или съ брание на пъ лномощ ниците са предвидени в устава. 
П реупъ лномощ аване не се допуска. 

(19) Всеки член на общ ото съ брание има право на един глас. Р еш енията на 
общ ото съ брание се вземат с мнозинство от присъ стващ ите. 

(20) У правителят на асоциацията е ф изическо лице - член на асоциацията, което: 
1. представлява асоциацията; 
2. осигурява изпъ лнението на реш енията на общ ото съ брание; 
3. се разпореж да с имущ еството на асоциацията при спазване изискванията на 

устава; 
4. подготвя и внася в общ ото съ брание проект на бю дж ет; 
5. подготвя и внася в общ ото съ брание отчет за дейността на асоциацията; 
6. взема реш ения по всички въ проси, които по закон или съ гласно устава не са 

от компетентността на общ ото съ брание; 
7. изпъ лнява и други задъ лж ения, предвидени в устава. 

  
Чл. 151. (1) Всички собственици и титуляри на вещ но право на ползване в 

сграда - етаж на собственост, присъ единени къ м абонатна станция или къ м нейно 
самостоятелно отклонение, са потребители на топлинна енергия и са длъ ж ни да 
монтират средства за дялово разпределение по чл. 138, ал. 1, т. 3 на отоплителните тела в 
имотите си и да заплащ ат цена за топлинна енергия при условията и по реда, определени 
в наредбата по чл. 34, ал. 3. 

(2) Когато всички собственици и титуляри на вещ но право на ползване в сграда 
– етаж на собственост, присъ единени къ м абонатна станция или къ м нейно 
самостоятелно отклонение, не ж елаят да бъ дат потребители на топлинна енергия за 
отопление и/или за горещ о водоснабдяване, те са длъ ж ни да декларират писмено това 
пред топлопреносното предприятие и да поискат прекратяване на топлоснабдяването за 
отопление и/или горещ о водоснабдяване за всички имоти, присъ единени къ м тази 
абонатна станция или къ м нейното самостоятелно отклонение. 

(3) Л ицата по ал. 2 се считат за потребители на топлинна енергия до датата на 
прекратяване на топлоснабдяването. 

(4) Топлопреносното предприятие е длъ ж но да извъ рш и исканото прекратяване 
по ал. 2 в срок до 15 дни след постъ пване на заявлението. 

(5) П ри въ ведена система за дялово разпределение на топлинна енергия 
потребителите в сграда - етаж на собственост, нямат право да прекратяват подаването на 
топлинна енергия къ м отоплителните тела в имотите си чрез ф изическото им отделяне  
от сградната инсталация. 

(6) П отребителите в сграда - етаж на собственост, които прекратят 
топлоподаването къ м отоплителните тела в имотите си чрез монтираната на тях  
регулиращ а арматура, остават потребители на топлинната енергия, отдадена от 
сградната инсталация и от отоплителните тела в общ ите части на сградата. 
 

Чл. 152. (1) Задъ лж енията на потребителите - неизправни длъ ж ници, и на 
асоциацията по 149, ал. 1 къ м топлопреносното предприятие могат да се съ бират по реда 
на чл. 237, буква "и" от Г раж данския процесуален кодекс въ з основа на извлечението от 
сметките на топлопреносното предприятие. 

(2) Топлопреносното предприятие има право след предварително уведомяване 
да прекъ сва снабдяването с топлинна енергия при забавяне плащ ането на дъ лж имите 
суми с повече от два месеца след определения срок за плащ ане чрез изолиране с 
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тех нически средства на отоплителните тела или на линията за горещ о 
водоснабдяване от общ ите сградни инсталации по реда на наредбата по чл. 123, ал. 3. 
 

Чл. 153. (1) П отребителите на топлинна енергия в сгради - етаж на собственост, 
заплащ ат консумираната топлинната енергия: 

1. на 11 равни месечни вноски и една дванадесета изравнителна  вноска; 
2. на месечни вноски, определени по прогнозна консумация за сградата, и една 

изравнителна вноска; 
3. по реална месечна консумация. 
(2) П равилата за определяне на прогнозната консумация и изравняването на 

сумите за действително консумираното количество топлинна енергия за всеки отделен 
потребител се определят с наредбата по чл. 123, ал. 3. 
 

Чл. 154. (1) Топлинната енергия се измерва съ с средства за тъ рговско измерване 
- собственост на топлопреносното предприятие, монтирани на границата на собственост 
на съ оръ ж енията. 

(2) Г раницата на собственост на съ оръ ж енията: 
1. меж ду производителя и топлопреносното предприятие е последната 

спирателна арматура на производителя; 
2. меж ду топлопреносното предприятие или производителя и стопанските 

потребители е последната спирателна арматура преди присъ единителните тръ бопроводи 
на потребителите; 

3. меж ду топлопреносното предприятие и потребителите на топлинна енергия в 
самостоятелни сгради или в сгради - етаж на собственост, е последната спирателна 
арматура преди разпределителната мреж а на сградните инсталации. 

(3) Когато топлинната енергия се измерва съ с средства за тъ рговско измерване, 
монтирани на място, различно от границата на собственост по  
ал. 2, начинъ т за отчитане на топлинната енергия се уреж да съ гласно наредбата по чл. 
123, ал. 3. 

Глава е д инад е се т а 
НАС ЪРЧВАНЕ НА ПРОИЗВОД С ТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕС КА ЕНЕРГИЯ ОТ 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙ НИ ИЗТОЧНИЦ И И ПО КОМБИНИРАН НАЧИН 

 
Раз д е л І 

Пр о из во д ст во  на е ле к т р ич е ск а е не р гия  о т  въ з о б но вя е ми е не р гий ни из т о ч ниц и 
 

Чл. 155. Н ационалните индикативни цели за потребление на електрическа 
енергия, произведена от въ зобновяеми енергийни източници, се определят като процент 
от годиш ното брутно потребление на електрическа енергия за следващ ите 10 години в 
страната от Министерския съ вет по предлож ение на министъ ра на енергетиката и 
енергийните ресурси. 

Чл. 156. За постигане на националните индикативни цели производството на 
електрическа енергия от въ зобновяеми енергийни източници се насъ рчава при: 

1. отчитане принципите на пазара на електрическа енергия; 
2. отчитане х арактеристиките на различните въ зобновяеми енергийни източници 

и тех нологии за производство на електрическа енергия; 
3. осигуряване на производителите на електрическа енергия най-малко 

еквивалентен еф ект на преф еренциално третиране по отнош ение на прих одите им от 
единица произведена електрическа енергия при промяна на мех анизмите за насъ рчаване. 
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Чл. 157. (1) Общ ественият доставчик и/или общ ествените 

снабдители, които имат лицензия за снабдяване с електрическа енергия, са длъ ж ни да 
изкупят цялото количество електрическа енергия, произведена от централа, използващ а 
въ зобновяеми енергийни източници, с изклю чение на количествата, за които 
производителят има склю чени договори по реда на глава  девета, раздел V І І  или с които 
участва на балансиращ ия пазар. 

(2) Общ ественият доставчик и/или общ ествените снабдители са длъ ж ни да 
изкупуват електрическата енергия, произведена от централа с общ а инсталирана 
мощ ност до 10 МW, използващ а въ зобновяеми енергийни източници, по 
преф еренциални цени съ гласно наредбата по чл. 34, ал. 3. 

 
Чл. 158. (1) П реносното предприятие и разпределителните предприятия са 

длъ ж ни приоритетно да присъ единяват централа, произвеж дащ а енергия от 
въ зобновяеми енергийни източници с общ а инсталирана мощ ност до 10 МW, къ м 
преносната, съ ответно къ м разпределителната, мреж а.  

(2) Р азх одите, необх одими за присъ единяване на централата къ м съ ответната 
мреж а до границата на собственост на електрическите съ оръ ж ения, се поемат от 
производителя. 

(3) Р азш ирението и реконструкцията на преносната и/или разпределителната 
мреж а, свъ рзани с присъ единяването на централата по ал. 1, са задъ лж ение на 
преносното, съ ответно на разпределителното, предприятие. 

(4) За осъ щ ествяване на разш ирението и реконструкцията на мреж ите по ал. 3 
преносното и/или съ ответното разпределително предприятие имат право да 
кандидатстват за ф инансиране от ф онд “Е нергийна еф ективност”. 

Чл. 159. (1) Задъ лж ителното изкупуване по чл. 157 на електроенергията се 
прилага до съ здаване на система за издаване и тъ рговия съ с зелени сертиф икати. 

(2) Министъ ръ т на енергетиката и енергийните ресурси определя минимални 
задъ лж ителни квоти за производство на електрическа енергия от въ зобновяеми 
енергийни източници като процент от общ ото годиш но производство на електрическа 
енергия на всеки производител по години за срок 10 години, считано от датата на 
въ веж дане на системата за издаване и тъ рговия съ с зелени сертиф икати. 

(3) Задъ лж ението на всеки производител по ал. 2 се счита за изпъ лнено при 
представяне от производителя на министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси на 
зелен(и) сертиф икат(и) за количеството електрическа енергия от въ зобновяеми 
енергийни източници, съ ставляващ о неговото задъ лж ение, които са: 

1. издаден(и) на производителя, и/или 
2. купен(и) от друг производител на електрическа енергия, като сделката за 

покупко-продаж ба се счита за действителна, при условие че е вписана в регистъ ра по чл. 
23, ал. 1, т. 4.   

(4) У словията и редъ т за издаване на сертиф икатите за произх од и за издаване и 
тъ рговия съ с зелени сертиф икати се уреж дат с наредба на министъ ра на енергетиката и 
енергийните ресурси. 

 
 

Раз д е л ІІ 
Пр о из во д ст во  на е ле к т р ич е ск а е не р гия  о т  т о п ло е ле к т р ич е ск и ц е нт р али с 

к о мб инир ан нач ин на п р о из во д ст во  
 

Чл. 160. (1) Общ ественият доставчик и/или общ ествените снабдители са 
длъ ж ни да изкупят цялото количество електрическа енергия съ с сертиф икат за произх од 
от високоеф ективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, с 
изклю чение на количествата, които производителят ползва за собствени нуж ди или има 
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склю чени договори по реда на глава  девета, раздел V І І , или с които участва на 
балансиращ ия пазар.  

(2) Е лектрическата енергия по ал. 1 се изкупува, както следва: 
1. по преф еренциални цени - съ гласно наредбата по чл. 34, ал. 3 за количествата 

произведени от всяка мощ ност на производителя до 50 MWh  за един час;   
2. по цени на договаряне и/или по цени на балансиращ ия пазар - за 

количествата, произведени от всяка мощ ност на производителя над 50 MWh за един час.  
(3) Н ачинъ т за определяне на количеството електрическа енергия, произведена 

от комбинирано производство в зависимост от вида на тех нологичния цикъ л, и 
изискванията къ м тех ническите средства за измерване и регистриране на електрическата 
енергия от високоеф ективно комбинирано производство се определят с наредба на 
министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси. 

 
Чл. 161. (1) Задъ лж ителното изкупуване по чл. 160, ал. 1 на електроенергията 

по преф еренциални цени се прилага до съ здаване на система за издаване и тъ рговия съ с 
зелени сертиф икати. 

(2) Министъ ръ т на енергетиката и енергийните ресурси определя минимални 
количества за производство на електрическа енергия по комбиниран начин за всеки 
производител като процент от общ ото годиш но производство на електрическа енергия 
на всеки производител по години за срок 10 години, считано от датата на въ веж дане на 
системата за издаване и тъ рговия съ с зелени сертиф икати. 

(3) Задъ лж ението на всеки производител по ал. 2 се счита за изпъ лнено при 
представяне от производителя на министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси на 
зелен(и) сертиф икат(и) за количеството електрическа енергия от въ зобновяеми 
енергийни източници, съ ставляващ о неговото задъ лж ение, които са: 

1. издаден(и) на производителя, и/или 
2. купен(и) от друг производител на електрическа енергия, като сделката за 

покупко-продаж ба се счита за действителна, при условие че е вписана в регистъ ра по чл. 
23, ал. 1, т. 4.   

(4) У словията и редъ т за издаване и тъ рговия съ с зелени сертиф икати се 
уреж дат с наредбата по чл. 159, ал. 4. 

 
 

Глава д ванад е се т а 
ГАЗОС НАБД ЯВАНЕ 

 
Раз д е л I 

Об щ и п о ло ж е ния  
 

Чл. 162. Г азоснабдяването е съ вкупност от дейностите по пренос, транзитен 
пренос, съ х раняване, разпределяне и доставка на природен газ за осигуряване на 
нуж дите на потребителите. 
 

Чл. 163. Обектите и съ оръ ж енията за извъ рш ване на дейностите по пренос, 
съ х раняване и разпределяне на природен газ на територията на  страната, които са 
свъ рзани помеж ду си, ф ункционират в единна газотранспортна система с общ  реж им на 
работа. 

 
 

Раз д е л II 
Пр е но с, т р анз ит е н п р е но с, съ х р аня ване  и р аз п р е д е ля не  на  

п р ир о д е н газ  
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Чл. 164. П реносъ т на природен газ и експлоатацията на газопреносна мреж а се 

извъ рш ват от преносното предприятие, получило лицензия по чл. 37, ал. 1, т. 2. 
 
Чл. 165. (1) Транзитен пренос на природен газ през територията на страната за 

други страни се извъ рш ва от преносното предприятие. 
(2) Транзитен пренос мож е да се извъ рш ва и от лице, което е получило лицензия 

по чл. 37, ал. 1, т. 9. 
 
Чл. 166. Съ х раняването на природен газ и експлоатацията на съ оръ ж енията за 

съ х раняване се осъ щ ествяват от лице, получило лицензия по чл. 37, ал. 1, т. 4. 
 

Чл. 167. Р азпределянето на природен газ и експлоатацията на 
разпределителните мреж и се осъ щ ествяват от разпределителни предприятия, получили 
лицензия по чл. 37, ал. 1, т. 3.  
 

Чл. 168. П реносното предприятие осигурява: 
1. единното управление и надеж дното ф ункциониране на газопреносната мреж а; 
2. преноса на природен газ по газопреносната мреж а и отчитането му; 
3. поддъ рж ането на обектите и съ оръ ж енията на газопреносната мреж а в 

съ ответствие с тех ническите изисквания и с изискванията за безопасност при работа; 
4. развитие на газопреносната мреж а в съ ответствие с дъ лгосрочните прогнози и 

планове за развитие на газоснабдяването и извъ н тях , когато е икономически 
обосновано; 

5. поддъ рж ането и развитието на спомагателните мреж и. 
 
Чл. 169. Р азпределителното предприятие осигурява:  
1. управлението и надеж дното ф ункциониране на разпределителната мреж а; 
2. разпределянето на природен газ по разпределителната мреж а и отчитането му; 
3. поддъ рж ането на обектите и съ оръ ж енията от разпределителната мреж а в 

съ ответствие с тех ническите изисквания; 
4. развитието на разпределителната мреж а в съ ответствие с прогнозите за 

потребление на природен газ, приети от комисията, и извъ н тях , когато е икономически 
обосновано; 

5. поддъ рж ането и развитието на спомагателните съ оръ ж ения и мреж и за 
разпределяне на природен газ. 

 
Чл. 170. (1) П реносното и разпределителните предприятия са длъ ж ни да 

предоставят достъ п при условията на равнопоставеност до преносната си и/или 
разпределителните си мреж и на лицата, отговарящ и на условията, определени в наредба 
на министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси по предлож ение на комисията. 

(2) П реносното, съ ответно разпределителните предприятия могат да откаж ат 
достъ п поради липса на капацитет или в случай че предоставянето на достъ п би довело 
до наруш аване на тех ническите условия и сигурност на мреж ите или би попречило на 
предприятията да изпъ лнят задъ лж енията си за общ ествени услуги, или ако 
предоставянето на достъ п би причинило сериозни икономически и ф инансови трудности 
на преносното предприятие, съ ответно на разпределителното предприятие вследствие 
склю чени договори за доставка с клауза “вземай или плащ ай”. 

 
 

 
Раз д е л ІІІ 
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С д е лк и с п р ир о д е н газ  

 
Чл. 171. (1) Сделките с природен газ се извъ рш ват въ з основа на писмени 

договори при спазване разпоредбите на този закон и на правилата за тъ рговия с 
природен газ, определени с наредба на министъ ра на енергетиката и енергийните 
ресурси по предлож ение на комисията. 

(2) С наредбата по ал. 1 се определя начинъ т на администриране на сделките с 
природен газ. 
 

Чл. 172. Сделките с природен газ са доставка, пренос по преносна и 
разпределителни мреж и и съ х раняване на природен газ. 

 
Чл. 173. Страни по сделките с природен газ са: 
1. общ ествен доставчик на природен газ; 
2. общ ествени снабдители на природен газ; 
3. добивни предприятия; 
4. оператори на газох ранилищ а; 
5. преносно предприятие; 
6. разпределително предприятие; 
7. тъ рговци на природен газ; 
8. привилегировани потребители; 
9. потребители, които не са привилегировани  потребители. 
 
Чл. 174. (1) Д обивните предприятия могат да склю чват сделки за доставка на 

природен газ с общ ествения доставчик на природен газ, с общ ествения снабдител на 
природен газ, с оператори на газох ранилищ а, с тъ рговци на природен газ и с 
привилегировани потребители. 

(2) Д обивните предприятия могат да склю чват сделки за пренос на природен газ 
с преносното и разпределителното предприятие. 

(3) Д обивните предприятия могат да склю чват сделки за съ х раняване на 
природен газ с операторите на газох ранилищ а. 

(4) Д обивни предприятия и потребители по чл. 173, т. 8 и 9 на природен газ въ в 
и извъ н страната могат да изграж дат помеж ду си преки газопроводи и да склю чват 
договори за доставка на природен газ през тези газопроводи.  

 
Чл. 175. (1) Общ ественият доставчик на природен газ е ю ридическо лице, 

регистрирано по Тъ рговския закон, което мож е да склю чва сделки за доставка на 
природен газ с добивни предприятия, с тъ рговци на природен газ, с общ ествени 
снабдители на природен газ, с привилегировани потребители и с потребители, пряко 
присъ единени къ м преносната мреж а. 

(2) Общ ественият доставчик на природен газ мож е да склю чва сделки за пренос 
на природен газ с преносните и разпределителните предприятия. 

(3) Общ ественият доставчик на природен газ мож е да склю чва сделки за 
съ х раняване на природен газ с операторите на газох ранилищ а. 

(4) Д оставката на природен газ по ал. 1 е всеобщ о предлагана услуга по смисъ ла 
на този закон. 

 
Чл. 176. (1) Общ ествените снабдители на природен газ са ю ридически лица, 

регистрирани по Тъ рговския закон, които склю чват сделки за доставка на природен газ с 
крайни потребители, присъ единени къ м газоразпределителната мреж а, за територията, 
за която са лицензирани.  
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(2) Д оставката на природен газ по ал. 1 е всеобщ о предлагана услуга по 

смисъ ла на този закон. 
 

Чл. 177. (1) Тъ рговец на природен газ мож е да бъ де всяко бъ лгарско и 
чуж дестранно ю ридическо лице, което е регистрирано като тъ рговец по Тъ рговския 
закон или по националното си законодателство. 

(2) Тъ рговците на природен газ склю чват сделки с природен газ с добивни 
предприятия въ в или извъ н страната, с привилегировани потребители, с други тъ рговци 
на природен газ, с общ ествения доставчик на природен газ и с оператори на 
газох ранилищ а. 

 
Чл. 178. (1) П ривилегированите потребители са потребители на природен газ, 

отговарящ и на определени условия, предвидени в наредбата по чл. 171, ал. 1 и имащ и 
право да избират лицата, от които да закупуват природен газ въ в и/или извъ н страната. 

(2) П ривилегированите потребители са задъ лж ени да уведомяват 
предварително преносното предприятие и/или разпределителното предприятие за 
склю чените от тях  договори за  природен газ по ред и въ в ф орма, предвидени в 
наредбата по чл. 171, ал. 1. 

(3) П реносното и/или разпределителното предприятие отчита консумирания 
природен газ по ред и начин, определен в наредбата по чл. 171, ал. 1.  

 
Чл. 179. Д оговорите за природен газ се склю чват: 
1. при регулирани от комисията цени за всеобщ о предлагани услуги по преноса, 

разпределянето и доставката на природен газ; 
2. при свободно договаряни меж ду страните цени на организиран пазар, 

администриран и управляван от оператора на преносната система, при условията на 
наредбата по чл. 171, ал. 1. 

 
Чл. 180. (1) Д обивните предприятия, тъ рговците на природен газ и 

привилегированите потребители склю чват сделки с природен газ помеж ду си при 
свободно договорени цени.  

(2) Страните по ал. 1 и преносното предприятие склю чват и сделки с природен 
газ за балансиране на пазара при условия, по ред и правила за ценообразуване на 
природния газ, предназначен за балансиране, предвидени в наредбата по чл. 171, ал. 1. 
 

Чл. 181. (1) Общ ествените снабдители на природен газ продават природен газ на 
потребители за битови нуж ди при публично известни общ и условия, а за стопански 
нуж ди – въ з основа на писмени договори. 

(2) Общ ите условия по ал. 1 се изготвят от общ ествени снабдители на природен 
газ и се одобряват от комисията. 

(3) Общ ите условия съ дъ рж ат задъ лж ително: 
1. качеството на снабдяване; 
2. инф ормация, която се предоставя от друж ествата; 
3. срок на договора; 
4. условията за прекратяване или прекъ сване на снабдяването;  
5. отговорността на енергийното предприятие при нерегламентирано прекъ сване 

и некачествено снабдяване.  
(4) Общ ествените снабдители на природен газ публикуват одобрените общ и 

условия най-малко в един централен и един местен всекидневник. Общ ите условия 
влизат в сила 30 дни след пъ рвото им публикуване, без да е необх одимо изрично 
писмено приемане на потребителите. 
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(5) В срок до 30 дни след влизането в сила на общ ите условия 

потребителите, които не са съ гласни с тях , имат право да внесат при съ ответния 
общ ествен снабдител на природен газ заявление, в което да предлож ат различни 
условия. П риетите от общ ествения снабдител на природен газ условия, различни от 
публикуваните, се отразяват в допъ лнителни писмени споразумения. 

(6) П роцедурата по ал. 2 - 4 се прилага и при внасяне на промени в общ ите 
условия. 

 
Чл. 182. Общ ественият доставчик и общ ествените снабдители на природен газ 

могат да съ бират вземанията си за природен газ от неизправни длъ ж ници по реда на чл. 
237, буква ”и” от Г раж данския процесуален кодекс въ з основа на извлечения от 
сметките.  

 
 

Раз д е л ІV 
Оп е р ат ивно  у п р авле ние  

 
Чл. 183. (1) Ц ентрализираното оперативно управление, координиране и контрол 

на реж има на работа на газопреносната мреж а се осъ щ ествяват от оператора на 
преносната мреж а. 

(2) Оперативното управление на всяка разпределителна мреж а се осъ щ ествява 
от оператор на разпределителната мреж а. 

(3) Р азпореж данията на оператора на газопреносната мреж а са задъ лж ителни за 
операторите на газоразпределителните мреж и, потребителите, добивните предприятия и 
операторите на газох ранилищ а, присъ единени къ м преносната мреж а.  

(4) Операторъ т на газопреносната мреж а е специализирано звено в структурата  
на преносното предприятие. 

(5) Операторите на разпределителните мреж и са специализирани звена в 
структурата на разпределителните предприятия. 

  
Чл. 184. (1) Операторъ т на преносната мреж а осигурява: 
1. надеж дно, безопасно и еф ективно ф ункциониране на газопреносната мреж а; 
2. поддъ рж ане на баланса меж ду вноса, добива и потреблението на природен 

газ; 
3. пренос на природен газ по газопреносната мреж а при спазване на 

изискванията за качество; 
4. равнопоставеност на потребителите при преноса на природен газ; 
5. сигурно и еф ективно ф ункциониране на спомагателните мреж и; 
6. оперативно ръ ководство на реж имите на работа на х ранилищ ата при 

нагнетяване и добив на природен газ; 
7. оптимален реж им на работа на преносната мреж а при извъ рш ване на 

дейността по транзитен пренос на природен газ. 
(2) Операторъ т на транзитната мреж а осигурява: 
1. надеж дно, безопасно и еф ективно ф ункциониране на транзитната мреж а; 
2. транзит на природен газ по транзитната мреж а; 
3. сигурно и еф ективно ф ункциониране на спомагателните мреж и и съ оръ ж ения; 
4. оперативно ръ ководство на реж имите на работа на х ранилищ ата при 

нагнетяване и добив на природен газ. 
 
Чл. 185. (1) За целите на измерването на природния газ операторъ т на 

преносната мреж а осигурява: 
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1. тех ническо и метрологично осигуряване, развитие и модернизация на 

средствата за тъ рговско измерване на количеството природен газ, постъ пващ  и напускащ  
преносната система; 

2. поддъ рж ане на база данни с регистрацията от средствата за тъ рговско 
измерване на количеството природен газ по т. 1 и по сделките с нерегулирани цени и на 
балансиращ ия пазар.  

(2) Собствениците на средства за тъ рговско измерване на количеството 
природен газ предоставят на оператора на преносната мреж а данните от измерванията на 
тези средства, отнасящ и се до сделките с нерегулирани цени и с балансиращ ия природен 
газ. 

(3) Страните по сделките с природен газ имат право да получават инф ормация 
от базата данни относно количествата природен газ, тъ ргувани от тях  по сделките. 

(4) У словията и редъ т за обслуж ване на средствата за тъ рговско измерване, 
поддъ рж ане на базата данни и достъ пъ т до тях   се уреж дат с наредбата по чл. 171, ал. 1.  

 
Чл. 186. Операторъ т на газопреносната мреж а администрира сделките на 

нерегулирани цени с природен газ и организира балансирането на пазара на природен 
газ в съ ответствие с наредбата по чл. 171, ал. 1, като: 

1. поддъ рж а регистри за лицата, склю чващ и сделки при нерегулирани цени и 
за балансиране на пазара на природен газ; 

2. поддъ рж а регистри за склю чените меж ду лицата по т. 1 договори; 
3. приема, подреж да в приоритетни списъ ци по цена и тех нологични критерии 

и диспечерира предлож ения и заявки за покупка/продаж ба за балансиране на пазара на 
природен газ; 

4. прилага методика за изчисляване и определя цени на балансиращ ия 
природен газ за всеки период на сетъ лмент; 

5. изготвя предварителни и окончателни уведомления за дъ лж имите суми по 
сделки за балансиране на пазара на природен газ от участниците за всеки период на 
сетъ лмент; 

6. контролира ф инансовата обезпеченост на сделките за балансиране на пазара 
на природен газ и дава задъ лж ителни указания въ в връ зка с това на участниците на 
пазара;  

7. при въ зникване на обстоятелства, застраш аващ и сигурността на работата на 
газотранспортната система или на части от нея, има право временно да спира 
изпъ лнението на сделки или да променя договорените количества природен газ по тях  
при условия и по начин, описани в наредбата по чл. 171, ал. 1; 

8. предоставя инф ормация за прогнозно потребление на природен газ, 
ограничения в газопреносната система, справки за цени на природния газ при 
балансиране на пазара за минали периоди и друга инф ормация, необх одима на 
участниците.  
 

Чл. 187. (1) П реносното предприятие е страна по всички сделки за балансиране 
на пазара на природен газ. 

(2) П реносното предприятие не ф ормира печалба от сделките по ал. 1. 
(3) Р азх одите за изпъ лнение на ф ункциите по чл. 186 се признават за 

икономически обосновани разх оди по чл. 29, ал. 1, т. 2. 
  
Чл. 188. Операторите на разпределителните мреж и осигуряват: 
1. надеж дно, безопасно и еф ективно ф ункциониране на разпределителната 

мреж а; 
2. разпределяне на природен газ до потребителите при спазване на изискванията 

за сигурност и качество; 
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3. сигурно и еф ективно ф ункциониране на спомагателните мреж и; 
4. равнопоставеност на потребителите при разпределянето на природен газ.

  
Чл. 189. Операторите на преносната и разпределителните мреж и са длъ ж ни да 

пазят поверителността на тъ рговската инф ормация, получена при и по повод 
изпъ лнението на тех ните задъ лж ения. 

 
Чл. 190. У словията и редъ т, при които се осъ щ ествява дейността на операторите 

на преносната и разпределителните мреж и, се определят с наредба на министъ ра на 
енергетиката и енергийните ресурси. 

 
Раз д е л V 

Из ме р ване  на п р ир о д ния  газ  
 

Чл. 191. П реносъ т на природен газ се извъ рш ва по газопреносна мреж а по 
газопроводи с високо налягане до изх одите на  газоизмервателни или до изх одите на 
газорегулиращ и станции. 
 

Чл. 192. Р азпределяне на природен газ се извъ рш ва по газоразпределителната 
мреж а от изх оди на газоизмервателни станции или от изх оди на газорегулиращ и станции 
на преносната мреж а до газоизмервателния уред при потребителя. 
 

Чл. 193. (1) И змерването на количеството природен газ за потребителите, 
присъ единени къ м преносната мреж а, се извъ рш ва съ с средства за тъ рговско измерване - 
собственост на преносното предприятие.  

(2) И змерването на количеството природен газ за потребителите, присъ единени 
къ м разпределителните мреж и, се извъ рш ва съ с средства за тъ рговско измерване - 
собственост на разпределителните предприятия. 

(3) И змерването на количеството природен газ за съ х раняване се извъ рш ва съ с 
средства за тъ рговско измерване - собственост на предприятието, получило лицензия за 
съ х раняване на природен газ. 

(4) П отребителите на природен газ или собствениците, в чиито имоти са 
монтирани уредите за тъ рговско измерване, са длъ ж ни да осигуряват достъ п на 
упъ лномощ ени представители на общ ествения снабдител до тях  за монтиране и контрол, 
отчитане и обслуж ване на измервателните уреди при условия, определени в общ ите 
условия по чл. 181. 

(5) Операторите на преносната мреж а, на разпределителните мреж и и/или 
х ранилищ а вземат реш ение за местополож ението и вида на инсталираните средства за 
тъ рговско измерване. 

 
 

Раз д е л VІ 
Пр исъ е д иня ване  к ъ м газ о п р о во д нат а мр е ж а 

 
Чл. 194. (1) П рисъ единяването къ м преносната и разпределителните мреж и се 

извъ рш ва при условия и по ред, определени в наредба за присъ единяване, издадена от 
министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси. 

(2) П рисъ единяването къ м газопреносната и/или газоразпределителните мреж и 
на добивни предприятия, предприятия за съ х раняване на природен газ, разпределителни 
предприятия и крайни потребители се извъ рш ва по цени, определени по реда на 
наредбата по  
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чл. 34, ал. 3 и на основата на писмен договор, склю чен меж ду преносното, 
съ ответно разпределителните предприятия и присъ единяваните лица. 

 
Чл. 195. (1) П реносното предприятие е длъ ж но да присъ едини къ м своята мреж а 

в определена от него точка разпределителните предприятия, добивните предприятия и 
предприятията за съ х раняване на природен газ. 

(2) Къ м преносната мреж а могат да се присъ единяват и привилегировани 
потребители на природен газ чрез преки присъ единителни газопроводи. 

(3) П реносното предприятие мож е да откаж е присъ единяването къ м преносната 
мреж а, когато: 

1. липсва капацитет на мреж ата, или 
2. липсва връ зка с мреж ата, и 
3. извъ рш ването на подобрения на мреж ата е икономически необосновано. 
(4) В случай на отказ по ал. 3 добивните предприятия, предприятията за 

съ х раняване на природен газ и привилегированите потребители на природен газ могат да 
изградят за своя сметка съ ответната връ зка с преносната мреж а.  

(5) Собственикъ т на присъ единителния газопровод е длъ ж ен да осигури 
неговото обслуж ване, поддръ ж ка и ремонт. 

(6) П реносното предприятие мож е по искане на собственика срещ у заплащ ане 
да обслуж ва, поддъ рж а и ремонтира присъ единителните газопроводи. 

(7) П ряко присъ единените къ м газопреносната мреж а потребители са длъ ж ни да 
предоставят достъ п на съ ответното газоразпределително предприятие, получило 
лицензия, през собствените си съ оръ ж ения за целите на преноса на природен газ до 
други потребители на територията, определена в лицензията. Ц ената за предоставения 
достъ п се определя по методика, одобрена от комисията. 

 
Чл. 196. Р азпределителните предприятия са длъ ж ни да изградят за своя сметка 

разпределителната си мреж а до определената от преносното предприятие точка на 
присъ единяване. 

 
Чл. 197. (1) Р азпределителното предприятие е длъ ж но да присъ единява и 

осигурява снабдяването на потребителите с природен газ при условията на 
равнопоставеност и при спазване на тех ническите изисквания за надеж дност и 
безопасност. 

(2) С разреш ение на комисията разпределителното предприятие мож е да 
присъ единява потребител на природен газ, който се намира на територията на друго 
разпределително предприятие, когато това е тех нически и икономически целесъ образно 
и е в интерес на потребителите. 

(3) Отклоненията и съ оръ ж енията за присъ единяване на потребителите къ м 
съ ответната разпределителна мреж а се изграж дат от разпределителното предприятие. 

 
Чл. 198. (1) У стройството и безопасната експлоатация на преносните и 

разпределителните газопроводи, на съ оръ ж енията, инсталациите и уредите за природен 
газ се регламентират с наредба, приета от Министерския съ вет по предлож ение на 
министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси и председателя на Д ъ рж авната 
агенция за метрология и тех нически надзор. 

(2) Тех ническите правила и нормативи за проектиране, изграж дане и ползване 
на обектите и съ оръ ж енията за пренос, съ х раняване, разпределяне и доставка на 
природен газ се определят с наредба на министъ ра на регионалното развитие и 
благоустройството и министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси. 
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Глава т р инад е се т а 

ПРИНУД ИТЕЛНИ АД МИНИС ТРАТИВНИ МЕРКИ 
 

Чл. 199. (1) Комисията или министъ ръ т на енергетиката и енергийните ресурси 
прилагат мерките по ал. 2, когато установят, че контролираните по този закон лица, 
тех ните служ ители, лица, които по договор изпъ лняват ръ ководни ф ункции в тях  или 
склю чват сделки за тях на сметка, са извъ рш или или извъ рш ват действия, с които: 

1. наруш ават разпоредби на този закон, на подзаконовите актове по прилагането 
му, на актове на комисията и на министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси;  

2. застраш ават сигурността на енергийната система, интересите на общ еството 
или на потребителите на електрическа и топлинна енергия и природен газ или на други 
енергийни предприятия; 

3. наруш ават условията за извъ рш ване на лицензионната дейност;  
4. въ зпрепятстват упраж няването на контролна дейност от комисията или от 

министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси. 
(2) В случаите по ал. 1 с цел предотвратяване или преустановяване на 

наруш енията, както и за отстраняване на вредните последици от тях  комисията или 
министъ ръ т на енергетиката и енергийните ресурси, или упъ лномощ ените от тях  лица 
съ образно компетентността им налагат следните принудителни административни мерки: 

1. дават задъ лж ителни писмени указания за:  
а) преустановяване извъ рш ването на определени действия или за задъ лж ително 

предприемане на такива действия в определен срок; 
б) извъ рш ване на експертизи, проверки, изпитвания на инсталации и 

съ оръ ж ения, тех ни части, системи или компоненти; 
в) изменение на условията на експлоатация на енергийни обекти, тех ни части, 

системи или компоненти; 
г) изменение на проекти и конструкции, които имат значение за безопасността 

на х ора и мреж и; 
д) провеж дане на атестация на персонала, вклю чително проверка на знанията и 

уменията, провеж дане на учебни и квалиф икационни курсове; 
2. задъ лж ават лицензианта да свика общ о съ брание и/или да насрочи заседание 

на управителните или контролните органи при определен дневен ред за вземане на 
реш ения за мерките, които трябва да бъ дат предприети; 

3. разпореж дат писмено временно спиране или ограничаване на лицензионната 
дейност; 

4. назначават особен управител  в случаите, предвидени в този закон. 
(3) С акта, с който се налага принудителна административна мярка, се определя 

подх одящ  срок за изпъ лнението й. П ринудителните административни мерки се прилагат 
до отстраняване на причините, довели  до налагането им. 

 
Чл. 200. (1) П роизводството по налагане на принудителните административни 

мерки започва по инициатива на комисията или на министъ ра на енергетиката и 
енергийните ресурси въ з основа на констативен протокол на лицата, имащ и право да 
упраж няват контрол по този закон. 

(2) За започване на производството по налагане на принудителните 
административни мерки се уведомяват засегнатите лица.  

(3) У ведомленията и съ общ аванията в производството по ал. 1 могат да се 
извъ рш ват и с препоръ чано писмо с обратна разписка, с телеграма, с телекс или с ф акс. 
У ведомленията и съ общ аванията с препоръ чано писмо с обратна разписка или с 
телеграма се удостоверяват с известие за доставянето им, по телеф она - писмено от 
длъ ж ностното лице, което ги е извъ рш ило, а по телекса или ф акса - с писмено 
потвъ рж дение за изпратено съ общ ение. 
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(4) Когато уведомяванията и съ общ аванията в производството по 

налагане на принудителните административни мерки не бъ дат приети на посочените от 
лицата адрес, телеф он, телекс или ф акс, уведомяванията и съ общ аванията се считат за 
извъ рш ени с поставянето им на специално определено за целта място в сградата на 
комисията или на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси. П оследното 
обстоятелство се удостоверява с протокол, съ ставен от длъ ж ностни лица, определени 
съ с заповед на председателя на комисията или на министъ ра на енергетиката и 
енергийните ресурси. 

(5) П ринудителните административни мерки се налагат с писмено мотивирано 
реш ение или заповед, което се съ общ ава на заинтересуваното лице в 7-дневен срок от 
постановяването му. 

 
Чл. 201. (1) Р еш ението по чл. 200, ал. 5 мож е да се обж алва чрез комисията или 

чрез министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси пред Въ рх овния 
административен съ д в 14-дневен срок от съ общ аването му. 

(2) Р еш ението или заповедта за налагане на принудителна административна 
мярка  подлеж и на незабавно изпъ лнение. 

(3) Обж алването на реш ението за прилагане на принудителна административна 
мярка не спира неговото изпъ лнение.  

 
Чл. 202. Д околкото в тази глава не са предвидени особени правила, прилагат се 

съ ответните разпоредби на Закона за административното производство. 
 

 
Глава ч е т ир инад е се т а 

АД МИНИС ТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕД БИ 
 

Чл. 203. (1) Който извъ рш ва или допусне извъ рш ване на дейности по този закон 
без лицензия в случаите, когато такива се изискват, се наказва с глоба от 50 000 до 100 
000 лв., ако не подлеж и на по-теж ко наказание. 

(2) Когато наруш енията по ал. 1 са извъ рш ени от ю ридическо лице или от 
едноличен тъ рговец, се налага имущ ествена санкция от 100 000 до 150 000 лв. 

(3) П ри повторно извъ рш ено наруш ение глобата, съ ответно имущ ествената 
санкция, е в трикратен размер, определен по максималния размер на глобата, съ ответно 
на имущ ествената санкция, по ал. 1 и 2. 

 
Чл. 204. (1) Н а енергийно предприятие, което наруш и условията на издадената 

му лицензия, се налага имущ ествена санкция от 3000 до 20 000 лв. 
(2) П ри повторно извъ рш ено наруш ение по ал. 1 имущ ествената санкция е в 

трикратен размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1. 
 
Чл. 205. (1) Н а енергийно предприятие, което откаж е незаконосъ образно: 
1. присъ единяване къ м съ ответните енергийни мреж и; 
2. склю чване на договор за продаж ба на електрическа енергия, топлинна 

енергия или природен газ; 
3. достъ п до мреж ите за пренос или разпределение на електрическа енергия и 

природен газ,  
се налага имущ ествена санкция от 1000 до 20 000 лв. 
(2) П ри повторно извъ рш ено наруш ение имущ ествената санкция e в трикратен 

размер,  определен по максималния размер на санкцията по ал. 1. 
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Чл. 206. (1) Н а енергийно предприятие, което не предостави искана 

инф ормация в случаите, предвидени в този закон, се налага имущ ествена санкция от 
1000 до 15 000 лв. 

(2) П ри повторно извъ рш ено наруш ение имущ ествената санкция или глобата е в 
трикратен размер, определен по максималния размер на имущ ествената санкция, 
съ ответно на глобата по ал. 1. 

 
Чл. 207. (1) Д лъ ж ностно лице в енергийно предприятие, което не предостави 

или допусне да не се предостави искана инф ормация в случаите, предвидени в този 
закон, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв. 

(2) П ри повторно извъ рш ено наруш ение имущ ествената санкция или глобата е в 
трикратен размер, определен по максималния размер на имущ ествената санкция, 
съ ответно на глобата по ал. 2. 

 
Чл. 208. (1) В случаите, когато лицата по чл. 28, ал. 1 продават електрическа 

енергия, топлинна енергия или природен газ по цени, подлеж ащ и на регулиране, без те 
да са утвъ рдени или определени от комисията, или по цени по-високи от утвъ рдените 
или определените от комисията съ гласно чл. 28, се налага имущ ествена санкция от 7000 
до  
20 000 лв. 

(2) П ри повторно извъ рш ено наруш ение имущ ествената санкция е в трикратен 
размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1. 

 
Чл. 209. (1) Н а енергийно предприятие, което не спазва тех ническите норми или 

изисквания за експлоатация на енергийни обекти или нормите за набиране и 
съ х раняване на резервите от горива за централите за производство на електрическа 
и/или топлинна енергия, се налага имущ ествена санкция от 10 000 до 25 000 лв. 

(2) П ри повторно извъ рш ено наруш ение имущ ествената санкция е в трикратен 
размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1. 

 
Чл. 210. (1) Н а енергийно предприятие, което не спазва определените условия и 

ред за изпъ лнение на задъ лж ението за производство на електрическа енергия от 
въ зобновяеми енергийни източници и електрическа енергия, произведена по 
комбиниран способ в съ ответствие с определените от министъ ра на енергетиката и 
енергийните ресурси задъ лж ителни квоти съ гласно чл. 159, ал. 2 и чл. 161, ал. 2, се 
налага имущ ествена санкция от 30 до 90 лв. за всеки MWh електрическа енергия 
неизпъ лнено задъ лж ение. 

(2) П ри повторно извъ рш ено наруш ение имущ ествената санкция е в трикратен 
размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1. 

 
Чл. 211. (1) Н а лицата, които не спазват определените тех нически условия и ред 

за топлоснабдяване, за прекратяване на топлоподаването и правилата за дялово 
разпределение на топлинна енергия по чл. 123, ал. 3, и/или не изпъ лнят задъ лж ението си 
по чл. 145, ал. 3, се налага имущ ествена санкция от 10 000 до 25 000 лв. 

(2) П ри повторно извъ рш ено наруш ение имущ ествената санкция е в трикратен 
размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1. 

 
Чл. 212. (1) Н аказва се с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлеж и на по-теж ко 

наказание, който: 
1. самоволно снеме или повреди средство за тъ рговско измерване на количество 

електрическа или топлинна енергия или природен газ, знак, пломба или друго контролно 
приспособление, както и уреди за дялово разпределение; 
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2. се присъ единява къ м електропроводни, топлопроводни или 

газопроводни или къ м електроразпределителни или газоразпределителни линии - 
собственост на енергийно предприятие, без да спази условията за това; 

3. ползва електрическа или топлинна енергия или природен газ, без тех ните 
количества да се измерват и отчитат от средство за тъ рговско измерване, или изменя 
показанията на средствата за тъ рговско измерване, или препятства правилната им 
работа; 

(2) Н аказва се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако не подлеж и на по-теж ко 
наказание, който: 

1. наруш ава нормалното електроснабдяване, топлоснабдяване или 
газоснабдяване; 

2. причини въ веж дането на ограничителен реж им. 
(3) П отребител на топлинна енергия, който не инсталира средства за отчитане на 

дяловото разпределение на топлинна енергия по чл. 138, ал. 1, т. 3 в имот, намиращ  се в 
сграда - етаж на собственост, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.  

(4) Който демонтира, наруш ава целостта или пречи на нормалната работа на 
средствата за отчитане на дяловото разпределение на топлинна енергия по чл. 138, ал. 1, 
т. 3, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.  

(5) П ри повторно извъ рш ено наруш ение по ал. 1-3 се налага глоба в двукратен 
размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1-4. 

 
Чл. 213. (1) Който пречи или допусне да се пречи на длъ ж ностните лица и на 

контролните органи да изпъ лняват задъ лж енията си по този закон, ако това не 
представлява престъ пление, се наказва с глоба от 100 до 200 лв. 

(2) Който не изпъ лни или допусне да не се изпъ лнят предписанията на 
длъ ж ностните лица и на контролните органи, се наказва с глоба от 500 до  
1000 лв., ако не подлеж и на по-теж ко наказание. 

 
Чл. 214. Д лъ ж ностно лице, което не изпъ лни задъ лж енията си по този закон или 

допусне друго лице да не изпъ лни задъ лж енията си по този закон, ако не подлеж и на по-
теж ко наказание, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. 

 
Чл. 215. П ри повторно извъ рш ване на наруш енията по чл. 213 и 214 наказанието 

е в троен размер, определен по максималния размер на глобата или имущ ествената 
санкция. 

 
Чл. 216. (1) Когато наруш енията по чл. 203 и 212 са извъ рш ени от ю ридическо 

лице или от едноличен тъ рговец, се налага имущ ествена санкция от 5000 до 10 000 лв. 
(2) П ри повторно извъ рш ено наруш ение имущ ествената санкция е в петкратен 

размер, определен по максималния размер  на санкцията по ал. 1. 

Чл. 217. (1) Д лъ ж ностно лице в енергийно предприятие, което допусне да се 
извъ рш ат наруш енията по чл. 204, 205, 208, 209 и 210, се наказва с глоба от 500 до 5000 
лв. 

(2) П ри повторно извъ рш ено наруш ение наказанието е глоба в троен размер, 
определен по максималния размер на санкцията по ал. 1. 

Чл. 218. (1) Който не изпъ лни или допусне да не се изпъ лни разпореж дане на 
оператор по чл. 107, ал. 2, чл. 111, ал. 2, чл. 129, ал. 3 и чл. 183, ал. 3, се наказва с глоба 
от 500 до 5000 лв. 

(2) П ри повторно извъ рш ено наруш ение наказанието е глоба в троен размер, 
определен по максималния размер на санкцията по ал. 1. 
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(3) Когато наруш ението по ал. 1 е извъ рш ено от ю ридическо лице или от 

едноличен тъ рговец, се налага имущ ествена санкция от 10 000 до 20 000 лв. 
 
Чл. 219. (1) Н а енергийно предприятие, чийто оператор не спазва  

чл. 71, ал. 2, се налага имущ ествена санкция от 20 000 до 50 000 лв. 
(2) П ри повторно извъ рш ено наруш ение имущ ествената санкция е в трикратен 

размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1. 
 
Чл. 220. (1) П отребител на електрическа и топлинна енергия и природен газ, 

който не изпъ лни задъ лж ението си по чл. 115, ал. 7, чл. 136, ал. 3 и чл. 195, ал. 7, се 
наказва с глоба от 500 до 5000 лв.  

(2)  Когато наруш енията по ал. 1 са извъ рш ени от ю ридическо лице или от 
едноличен тъ рговец, се налага имущ ествена санкция от 30 000 до  
50 000 лв. 

(3) П ри повторно извъ рш ено наруш ение по ал. 1 и 2 наказанието е глоба, 
съ ответно имущ ествена санкция, в троен размер, определен по максималния размер на 
санкцията по ал. 1 или 2. 

 
Чл. 221. Който наруш и императивни разпоредби на нормативните актове по 

прилагането на този закон, се наказва от съ ответния компетентен 
административнонаказващ  орган с глоба от 500 до 1000 лв., ако не подлеж и на по-теж ко 
наказание, или с имущ ествена санкция от 5000 до 10 000 лв. 

 
Чл. 222. (1) Н аруш енията по този закон се установяват с актове на лицата по чл. 

75, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1. 
(2) Н аказателните постановления по чл. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 213, 214, 

215, 216, 217, 220 и 221 се издават от председателя на комисията или от упъ лномощ ено 
от комисията длъ ж ностно лице. 

(3) Н аказателните постановления по чл. 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219 и 221 се издават от министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси или 
от упъ лномощ ено от него длъ ж ностно лице. 

(4) У становяването на наруш енията, издаването, обж алването и изпъ лнението 
на наказателните постановления се извъ рш ват при условията и по реда на Закона за 
административните наруш ения и наказания. 

(5) Д о издаване на наказателното постановление пострадалият от 
административното наруш ение мож е да направи искане пред 
административнонаказващ ия орган за обезщ етяване на причинените му вреди до размер 
20 000 лв.  
 

 

Д ОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕД БА 

 
§ 1. П о смисъ ла на този закон: 

1. “Био маса” са продукти, съ стоящ и се от части или от целия растителен 
материал от селското и горското стопанство, който мож е да се използва като гориво, и 
следните отпадъ ци, използвани за гориво: 

а) растителни отпадъ ци от селското и горското стопанство; 
б) растителни отпадъ ци от х ранителната промиш леност, ако генерираната 

топлина се оползотворява; 
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в) растителни отпадъ ци от производството на пулпа от дъ рвесина и 

производството на х артия от пулпа, ако се изгарят съ вместно на мястото на 
производство и генерираната топлина се оползотворява; 

г) коркови отпадъ ци; 
д) отпадъ ци от дъ рвесина, с изклю чение на съ дъ рж ащ ите х ологениращ и 

органични съ единения или теж ки метали. 
2. “Все о б щ о  п р е д лагана у слу га” е транспортирането и доставката на енергия и 

природен газ с определено качество, регулирана цена и договорени други условия, която 
не мож е да бъ де отказвана по причини, непосочени в закона. 
 

3. “Въ з о б но вя е ми е не р гий ни из т о ч ниц и” са слъ нчевата, вятъ рната, водната и 
геотермалната енергия, отпадни топлини, енергията от растителна или ж ивотинска 
биомаса, в т. ч. биогаз, енергията от индустриални и битови отпадъ ци, въ зобновяващ и се 
без видимо изтощ аване при използването им.  
 

4. ”Висо к о е ф е к т ивно  к о мб инир ано  п р о из во д ст во  на т о п линна и 
е ле к т р ич е ск а е не р гия   о т  т о п ло е ле к т р ич е ск и ц е нт р али”: 

а) изградени след влизането в сила на този закон, е производството на 
топлинна и електрическа енергия, което води до спестяване на  гориво не по-малко 
от 10 на сто от горивото, необх одимо за производството на съ щ ото количество 
топлинна и електрическа енергия поотделно; 

б) изградените преди влизането в сила на този закон - производството на 
топлинна и електрическа енергия, което води до спестяване на гориво  не по-малко 
от 5 на сто от гориво, необх одимо за производството на съ щ ото количество 
топлинна и електрическа енергия поотделно. 
 

5. "Газ о п р е но сна мр е ж а" е система от газопроводи с високо налягане и 
съ оръ ж енията къ м тях  с единен тех нологичен реж им на работа за транспортиране на 
природен газ до изх ода на газоизмервателна станция или газорегулиращ а станция, на 
които са присъ единени потребители и/или разпределителни предприятия. 

 
6. “Газ о из ме р ват е лна ст анц ия ” е инсталация, съ оръ ж ена съ с средства за 

тъ рговско измерване на природен газ. 
7. “Газ о р е гу лир ащ а ст анц ия ” е инсталация за регулиране налягането на 

природния газ, съ оръ ж ена и съ с средства за тъ рговско измерване. 
8. “Газ о р аз п р е д е лит е лна мр е ж а” е местна или регионална система от 

газопроводи с високо, средно или ниско налягане и съ оръ ж енията къ м тях  за 
транспортиране на природен газ до съ ответните потребители на определена с лицензия 
територия. 

9. “Газ о т р ансп о р т на сист е ма” е система от свъ рзани мреж и за пренос, 
транзитен пренос, разпределяне на природен газ, както и съ оръ ж ения до и от 
газох ранилищ а  и добивни предприятия на територията на страната. 

10. “ Д ъ лго ср о ч ни п р о гно з ни е не р гий ни б аланси” са прогнозни енергийни 
баланси, които обх ващ ат период 10-15 години. 

11. “ Д о п ъ лнит е лни у слу ги” са всички услуги, необх одими за експлоатацията 
на електроенергийната система, които вклю чват участие в регулиране на напреж ението 
и доставка на реактивна мощ ност, участие в пъ рвично регулиране на честота и вторично 
регулиране на честота и обменна мощ ност, въ ртящ  резерв,  въ змож ност за стартиране 
след голяма авария без помощ та на въ нш ен източник и постоянно следене за промени в 
натоварването. 
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12. “ Д о ст ъ п ” е правото за използване на преносната мреж а и/или 

разпределителните мреж и за пренос на електрическа енергия или природен газ срещ у 
заплащ ане на цена и при условия, определени с наредба. 

13. “ Д о ст авк а на п р ир о д е н газ ” е продаж ба на природен газ на потребители. 

14. “ Д ир е к т е н газ о п р о во д ” е газопровод, който свъ рзва директно 
предприятие за добив на природен газ с небитов потребител. 

15. “ Д о го во р  з а д о ст авк а с к лау з а “вз е май  или п лащ ай ” е договор, 
предвиж дащ  задъ лж ително заплащ ане на определени в него количества природен газ по 
определена цена, независимо дали природният газ е получен.  

16. “Еле к т р ич е ск а у р е д б а” е съ вкупност от маш ини, съ оръ ж ения и апарати, 
предназначена за пренасяне, преобразуване и разпределяне на електрическа енергия. 

17. “Еле к т р о п р о во д ни линии” са съ оръ ж ение за свъ рзване на електрически 
уредби и предназначени за пренос на електрическа енергия. 

18. “Еле к т р о п р е но сна мр е ж а” е съ вкупност от електропроводни линии и 
електрически уредби с високо напреж ение, която служ и за пренос на електрическа 
енергия с цел доставка на разпределителните предприятия и на потребителите или 
транзитиране на електрическа енергия за трети страни. 

19. “Еле к т р о р аз п р е д е лит е лна мр е ж а” е съ вкупност от електропроводни 
линии и електрически уредби с високо, средно и ниско напреж ение, която служ и за 
разпределяне на електрическа енергия с цел доставка на потребителите. 

20. “Ене р гие н о б е к т ” е обект или съ вкупност от обекти, в които или 
посредством които се извъ рш ва производство на електрическа и/или топлинна енергия с 
определена мощ ност, добив или съ х раняване на природен газ, пренос, както и 
преобразуване на параметрите или вида на електрическа и топлинна енергия и природен 
газ, както и неговите спомагателни мреж и и съ оръ ж ения, разпределяне на електрическа, 
топлинна енергия или природен газ, както и неговите спомагателни мреж и и 
съ оръ ж ения, без инсталациите на потребителите. 

21. “Ене р гий но  п р е д п р ия т ие ” е ю ридическо лице, което осъ щ ествява една 
или повече от дейностите по производството, преобразуването, преноса, съ х раняването, 
разпределянето и снабдяването с електрическа, топлинна енергия или природен газ на 
основата на издадена лицензия по този закон, или лице, което осъ щ ествява дейност по 
производство на електрическа и/или топлинна енергия, без да е задъ лж ено да получи 
лицензия за осъ щ ествяваната от него дейност по този закон. 

22. “Еле к т р ич е ск а е не р гия , п р о из ве д е на о т  въ з о б но вя е ми е не р гий ни 
из т о ч ниц и” е електроенергията, произведена от съ оръ ж ения, използващ и само 
въ зобновяеми енергийни източници, както и частта от електроенергията, произведена от 
въ зобновяеми енергийни източници в х ибридни системи, използващ и съ щ о и 
конвенционални енергийни източници и вклю чващ и въ зобновяемо електричество за 
пъ лнене на складови системи и изклю чващ о електричество, произведено в резултат на 
складови системи. 

23. “Зе ле н се р т иф ик ат ” е документ с определен срок на действие, 
удостоверяващ  производството на определено количество електроенергия от 
въ зобновяеми енергийни източници или по комбиниран способ, посочващ  датата и 
мястото на производство, производствената мощ ност и нейния собственик, прех въ рлим 
отделно от ф изическата електроенергия, чието производство удостоверява.  

24.  “Ик о но мич е ск и не ц е ле съ о б р аз но ” за енергийното предприятие е 
изграж дането на съ оръ ж ения за присъ единяване, инвестициите за които не се 
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компенсират съ с средствата, набрани от амортизационните отчисления и печалбата 
от продаж би на енергия и природен газ чрез тези съ оръ ж ения за 8-годиш ен период, и 
цената, която щ е заплати потребителят за присъ единяването. 

25. “Ко мб инир ано  п р о из во д ст во  на т о п линна и е ле к т р ич е ск а е не р гия ” е 
производство в един процес на топлинна и електрическа енергия според потребностите 
от топлинна енергия.  

 
26. “Кр ат к о ср о ч ни п р о гно з ни е не р гий ни б аланси” са прогнозни енергийни 

баланси, които обх ващ ат период  една година. 
 
27. “Кр ъ ст о сано  су б сид ир ане  ме ж д у  о т д е лнит е  гр у п и п о т р е б ит е ли” е 

вклю чването в цените за група потребители на по-голям размер разх оди от 
необх одимите за  индивидуалното й снабдяване или на по-малъ к размер разх оди от 
допъ лнителните разх оди, които предизвиква съ вместното й снабдяване с останалите 
групи. 

 
28. “Кр ъ ст о сано  су б сид ир ане  з а инт е гр ир ани е не р гий ни п р е д п р ия т ия  - 

ме ж д у  о т д е лнит е  д е й но ст и, п о д ле ж ащ и на лиц е нз ир ане  п о  т о з и з ак о н и/или ме ж д у  
д е й но ст ит е , п о д ле ж ащ и на лиц е нз ир ане  п о  т о з и з ак о н и д р у ги д е й но ст и” е 
вклю чването в цените за  дадена лицензирана дейност на разх оди от  друга лицензирана 
дейност и/или вклю чването в цените за лицензирана дейност на разх оди от 
нелицензирана дейност.  

29. “Мя ст о  на п р исъ е д иня ване  к ъ м е ле к т р ич е ск ат а мр е ж а” е всяка от 
точките в конструкцията на електрическата мреж а - собственост на преносното 
предприятие, къ м които са свъ рзани съ оръ ж енията за присъ единяване на един или 
повече потребители или производители. 

30. “Ор ганиз ир ан п аз ар   на е ле к т р ич е ск а е не р гия ” е съ вкупност от ф орми 
на тъ рговия с електрическа енергия, къ дето начинъ т, мястото и времето на склю чване на 
сделките са публично известни и предварително обявени в тъ рговски правила, 
определени с наредба. 

31.  "От о п ля е м о б е м на имо т " вклю чва обема на всички собствени и/или 
ползвани от абоната помещ ения и съ ответните припадащ и се части от общ ите части на 
сградата, предвидени за отопление по проект. 

32. "От о п ля е м о б е м на о б щ ит е  ч аст и" е сумата от обемите на помещ енията 
от общ ите части на сграда - етаж на собственост, с предвидени по проект отоплителни 
тела. 

33. "От о п лит е лни т е ла" са тръ бните отоплителни тела и щ ранг-лири, 
глидерните отоплителни тела, плоските отоплителни тела и конвекторите, които са 
конструктивни елементи, служ ещ и за отдаване на топлина в помещ енията чрез радиация 
и конвекция от постъ пващ ия в тях  топлоносител. 

34. “Паз ар  на б алансир ащ а е не р гия ” е организирана тъ рговия с 
електрическа енергия и природен газ за целите на поддъ рж ане на баланса меж ду 
производство и потребление в електроенергийната система, съ ответно меж ду вноса и 
потреблението на природен газ. 

35. “Пло щ ад к о ви е не р гий ни о б е к т и”  са сгради и трайно прикрепените къ м 
тях  или къ м поземлен имот енергийни съ оръ ж ения, без линейните им части, 
предназначени за осъ щ ествяване на дейностите по производство, пренос и разпределяне 
на електрическа и топлинна енергия и природен газ. 
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36. “Пр е но с на е ле к т р ич е ск а и т о п линна е не р гия  или п р ир о д е н газ ” е 

транспортиране на електрическата енергия или природния газ през преносната мреж а. 
37. “По т р е б ит е л на е не р гия  или п р ир о д е н газ  з а б ит о ви ну ж д и” е 

ф изическо лице - собственик или титуляр на вещ ното право на ползване на имот, което 
ползва  електрическа или топлинна енергия с топлоносител горещ а вода или пара за 
отопление, климатизация и горещ о водоснабдяване или природен газ за домакинството 
си.  

38. “Пр я к а е ле к т р о п р о во д на линия ” е електропроводна линия, която 
свъ рзва пряко производител с негово подразделение или клон или с потребител. 

39. “По т р е б ит е л на е не р гия  или п р ир о д е н газ  з а ст о п анск и ну ж д и” е 
ф изическо или ю ридическо лице, което купува електрическа или топлинна енергия с 
топлоносител горещ а вода или пара за отопление, климатизация и горещ о 
водоснабдяване или природен газ за стопански нуж ди, както и лица на издръ ж ка на 
дъ рж авния или общ инския бю дж ет. 

40. “Пр исъ е д инит е ле н газ о п р о во д ” е съ вкупност от газопроводи и 
съ оръ ж енията къ м тях , свъ рзващ  преносната мреж а с небитов потребител на природен 
газ. 

41. “Пр о из во д ит е л” е лице, получило лицензия за производство на 
електрическа енергия и произвеж дащ о електрическа енергия. 

42. “Раз п о лагае мо ст ” е способност на производител да осигурява мощ ност на 
разполож ение през определен период от време, за да доставя електрическа енергия.  
И змерва се въ в “ват по час” и производните единици. 

43. “Раз п р е д е ля не  на т о п линна  е не р гия “ е транспортиране на топлинна 
енергия  чрез инсталациите  за битово горещ о водоснабдяване, отопление, климатизация 
и др. на потребителите. 

44. “Раз п р е д е ля не ” е транспортиране на електрическа енергия или природен 
газ през разпределителните мреж и. 

45. “ С р е д но ср о ч ни п р о гно з ни е не р гий ни б аланси” са прогнозни енергийни 
баланси, които обх ващ ат период от 3 до 5 години. 

46. “ С е т ъ лме нт ” е система, прилагана от оператора на електроенергийната 
система, за индивидуално изчисляване на отклоненията на реално потребената или 
произведена електрическа енергия от договорените количества за даден период, по 
методика, уредена в тъ рговски правила, определени с наредба. 

47. “ С п о магат е лни мр е ж и” са управляващ ите, регулиращ ите, защ итните, 
комуникационните и инф ормационните мреж и, необх одими за еф ективното 
ф ункциониране на преносните и разпределителните мреж и. 

48. “ С р е д ст ва з а т ъ р го вск о  из ме р ване ” са тех нически средства за 
измерване, които имат метрологични х арактеристики и са предназначени да се използват 
за измерване самостоятелно или свъ рзано с едно или повече тех нически средства и 
които се използват при продаж бата на електрическа и топлинна енергия или природен 
газ. 

49. “ С т аж  в е не р ге т ик ат а” е служ ебен и/или трудов стаж , придобит на 
ръ ководна или експертна длъ ж ност в дъ рж авната администрация на дъ рж авните органи 
за управление на енергетиката, в тъ рговските друж ества с предмет на дейност, 
подлеж ащ  на лицензиране по този закон или на концесиониране по Закона за 
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подземните богатства, както и в научни институции или тъ рговски друж ества, 
обслуж ващ и тези дейности. 

50. “ С т е п е н на над е ж д но ст  на е ле к т р о е не р гий нат а сист е ма” е 
определената в проценти от министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси 
вероятност да бъ де осъ щ ествен баланс меж ду потребление и производство на 
електрическа енергия в случай на въ зникване на деф ицит в системата. 

51. “ С т у д е н р е з е р в” е резерв, който операторъ т на електроенергийната 
система изкупува под ф ормата на разполагаемост на енергийни блокове, които не е 
предвидено да работят в даден период от време и които операторъ т използва в случай на 
деф ицит за заместване на други, аварийно отпаднали производствени мощ ности. 

52. “ С ъ х р аня ване  на п р ир о д е н газ ” е дейност по нагнетяването на природен 
газ в х ранилищ а и обратното му извличане и връ щ ане в газопреносната мреж а, без да 
вклю чва доставката на природен газ. 

53. “ С лу ж е б на т ай на” е инф ормацията, която е станала известна на 
министъ ра, председателя и членовете на комисията и на служ ителите от съ ответните 
административни служ би въ в връ зка с изпъ лнението на тех ните ф ункции, с изклю чение 
на инф ормацията, която е оповестена публично при условия и по ред, определени съ с 
закон. Списъ къ т на конкретните ф акти, сведения и предметите, съ ставляващ и служ ебна 
тайна за отрасъ л “Е нергетика”, се определят съ с заповед на министъ ра на енергетиката и 
енергийните ресурси. 

54. “ С е р т иф ик ат  з а п р о из х о д ” е документ, удостоверяващ  количеството 
произведена електрическа енергия от въ зобновяеми енергийни източници или 
произведена по комбиниран начин, посочващ  датата и мястото на производство, 
производствената мощ ност и нейния собственик. 

55. “ С е р т иф ик ат  з а п р о из х о д  на е ле к т р ич е ск ат а е не р гия  о т  
висо к о е ф е к т ивно  к о мб инир ано  п р о из во д ст во  на т о п линна и е ле к т р ич е ск а е не р гия ” 
е документ, удостоверяващ , че електрическата енергия е произведена в зависимост от 
икономически доказано полезно производство на топлинна енергия (полезно тъ рсене на 
топлина), посочващ  датата и мястото на производство, производствената мощ ност и 
нейния собственик. 

56. “Те х но ло гич ни з агу б и” са загубите на електрическа и топлинна енергия и 
на природен газ в резултат на тех нологичния процес при тях ното производство, пренос и 
разпределяне. 

57. “Тр анз ит е н п р е но с” е пренос на енергия или природен газ през границите 
на дадена страна, като тази енергия или природен газ не са произведени и няма да бъ дат 
потребявани на територията на тази страна.  

58. “То п ло п р е но сна мр е ж а” е система от топлопроводи и тех нологични 
съ оръ ж ения, разполож ени меж ду границите на собственост на топлопреносното 
предприятие с топлоизточника и/или с потребителите. 

59. “Хр анилищ е ” е съ оръ ж ение, което се използва за съ х раняване на 
природен газ и което е собственост и/или се експлоатира от предприятие за природен 
газ, получило лицензия за съ х раняване. 

60. “Те х нич е ск и въ з мо ж но ст и” е общ ото тех ническо и експлоатационно 
съ стояние на енергийния обект в съ ответствие с нормативните изисквания за 
непрекъ сната, сигурна, екологична и безопасна експлоатация на съ оръ ж енията, с които 
щ е се извъ рш ва лицензионната дейност. 
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61. “ Ф инансо ви въ з мо ж но ст и” е общ ото ф инансово-икономическо 

съ стояние на кандидата с оглед извъ рш ване на лицензионната дейност. 
62. “Мат е р иални р е су р си” е наличието на основни и спомагателни 

съ оръ ж ения, които да осигурят нормалното ф ункциониране на енергийния обект. 
63. “Чо ве ш к и р е су р си” притеж ава кандидат, който разполага с минимален 

управленски и изпъ лнителски персонал с необх одимото образование и проф есионална 
квалиф икация, които да му позволят да осъ щ ествява лицензионната дейност. 

64. “Ор ганиз ац ио нна ст р у к т у р а” е организацията на управленския и 
изпъ лнителския персонал, която отразява числеността, ф ункционалните връ зки, 
координацията меж ду отделните длъ ж ности и звена в зависимост от нуж дите на 
лицензионната дейност. 

65. “ Ц е нт р ала” е съ вкупност от инсталации и съ оръ ж ения за производство 
заедно или поотделно на електрическа енергия, топлинна енергия и/или за комбинирано 
производство на електрическа и топлинна енергия.  
 

 
ПРЕХОД НИ И ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕД БИ 

 
§ 2. Този закон отменя Закона за енергетиката и енергийната еф ективност от 

1999 г. (обн., Д В, бр. 64 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г. и бр. 63 
от 2002 г.), с изклю чение на глава тринадесета.  

 
§ 3. (1) Средствата за тъ рговско измерване, които къ м момента на влизането в 

сила на този закон са собственост на потребителите, се изкупуват от енергийните 
предприятия по пазарната им стойност в 3-годиш ен срок от влизането в сила на закона. 

(2) Задъ лж ението на енергийните предприятия да изкупят средствата за 
тъ рговско измерване по ал. 1 отпада, когато в предвидените за изкупуване срокове 
монтират собствени съ оръ ж ения в замяна на съ щ ествуващ ите. 

 
§ 4. (1) Е нергийните обекти и съ оръ ж ения, представляващ и елементи от 

съ ответната преносна или разпределителна мреж а, които къ м момента на влизането в 
сила на този закон трябва да бъ дат собственост на лицензираните енергийни 
предприятия, но са собственост на трети лица, се изкупуват от преносното или от 
съ ответното разпределително предприятие в зависимост от принадлеж ността на обекта 
къ м мреж ите в 8-годиш ен срок от влизането в сила на този закон. 

(2) П реносното, съ ответно разпределителното, предприятие не е длъ ж но да 
изкупи изградените уредби и/или електропроводни линии - собственост на 
присъ единени къ м преносната, съ ответно къ м разпределителната, мреж а потребители, 
къ м които ф актически са присъ единени, без договор за присъ единяване на нови 
потребители. 

(3) Обектите по ал. 1 се изкупуват по пазарната им стойност. В случай че 
страните не постигнат споразумение за стойността им, те въ злагат извъ рш ването на 
оценка на обектите на взаимноприемлив независим лицензиран оценител. Определена от 
оценителя стойност на обекта е цената на сделката за изкупуване.  П ри непостигане на 
съ гласие за определяне на оценител в 60-дневен срок от получаване на покана за това от 
другата страна енергийното предприятие и/или собственикъ т на обектите имат право да 
отправят искане до министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси за определяне на 
независим оценител. Определеният по този ред оценител е задъ лж ителен за страните. 
Р азх одите по оценката се поделят поравно меж ду страните. 
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(4) Е нергийните предприятия и собствениците по ал. 1 не могат 

необосновано да отказват да изкупят или съ ответно да продадат енергийните обекти. 
(5) Задъ лж ението на енергийните предприятия да изкупят енергийните обекти 

по ал. 1 отпада, когато в предвидените за изкупуване срокове изградят собствени 
съ оръ ж ения в замяна на съ щ ествуващ ите. 

(6) В случай на необоснован отказ за продаж ба на енергийни обекти и 
съ оръ ж ения – елемент от преносната система и/или от разпределителните мреж и,  от 
страна на тех ните собственици тези обекти и съ оръ ж ения заедно с прилеж ащ ите им 
терени се отчуж дават по реда на чл. 61. 

(7) Е нергийните обекти по ал. 1, които къ м датата на влизане в сила на закона са 
частна дъ рж авна или общ инска собственост и са изградени съ с средства от дъ рж авния 
или общ инския бю дж ет, се прех въ рлят въ змездно на енергийните предприятия в 8-
годиш ен срок от влизането в сила на закона.  

(8) Е нергийните предприятия са задъ лж ени да прех въ рлят в двегодиш ен срок от 
влизането в сила на този закон вклю чените в активите им съ оръ ж ения за въ нш но 
изкуствено осветление на улици, площ ади, паркове, градини и други недвиж ими имоти – 
публична общ инска собственост, на съ ответните общ ини. 

(9) П ри реституиране на недвиж ими имоти – бивш а дъ рж авна собственост, ако в 
тях  има изградени енергийни обекти, вклю чени в дъ лготрайните материални активи на 
енергийно предприятие, собствениците на реституираните имоти нямат право да искат 
изместването им, да лиш ават други потребители от снабдяване с енергия и да 
въ зпрепятстват дейността на енергийните предприятия. 

(10) Собствениците на недвиж ими имоти с изградени в тях  енергийни обекти 
имат право да извъ рш ват строителни или други дейности в тях  при спазване на 
нормативните изисквания за безопасна експлоатация на енергийни обекти и след 
съ гласуване с енергийното предприятие. 

(11) П ри приватизация на обекти, на чиято територия има изградени енергийни 
обекти, последните не се вклю чват в предмета на сделката, ако чрез тях  се снабдява с 
енергия или природен газ повече от един потребител. Тези обекти се прех въ рлят на 
съ ответното енергийно предприятие по реда на  този параграф . 

 
§ 5. (1) С влизането в сила на този закон мандатите на членовете на Д ъ рж авната 

комисия за енергийно регулиране, вклю чително на председателя и заместник-
председателя, които са назначени по отменения Закон за енергетиката и енергийната 
еф ективност, се прекратяват. Те изпъ лняват ф ункциите си и след прекратяването на 
тех ния мандат до встъ пването в длъ ж ност на новоизбраните членове. 

(2) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съ вет 
избира нови членове, вклю чително председател и заместник-председател  на Комисията 
за енергийно регулиране. Ч леновете на Комисията за енергийно регулиране се 
назначават, както следва: председателят и един от членовете - за срок 5 години, двама от 
членовете - за срок 3 години, и трима от членовете - за срок 2 години.  

(3) Д ейността, имущ еството, арх ивъ т, правата и задъ лж енията, както и 
служ ебните и трудовите правоотнош ения съ с служ ителите от Д ъ рж авната комисия за 
енергийно регулиране преминават къ м Комисията за енергийно регулиране. 

 
§ 6.  Р азпоредбата на чл. 4, ал. 2, т. 10 влиза в сила от въ веж дането на системата 

за издаване и тъ рговия съ с зелени сертиф икати. 
 
§ 7.  Р азпоредбата на чл. 4, ал. 2, т. 13 се прилага до 31 декември 2005 г. 
 
§ 8. Н евъ зстановяемите разх оди на енергийните предприятия по чл. 32 могат да 

се компенсират до 31 декември 2012 г. 
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§ 9. (1) Р азпоредбата на чл. 100, ал. 1, т. 1 влиза в сила от датата на влизането в 

сила на акта, с който Р епублика Б ъ лгария се признава за пъ лноправен член на 
Е вропейския съ ю з. 

(2) Влизането в сила на чл. 100, ал. 1, т. 1 и/или 2 ограничава съ ответно 
изклю чителното право на общ ествения доставчик за внос и износ на електрическа 
енергия по чл. 91, ал. 2. 

 
§ 10. Р азпоредбата на чл. 98, ал. 2 не се прилага за общ ествените снабдители на 

електрическа енергия до приемането на Р епублика Б ъ лгария за пъ лноправен член на 
Е вропейския съ ю з. 

 
§ 11. (1) И здадените на основание на отменения Закон за енергетиката и 

енергийната еф ективност лицензии и разреш ения запазват действието си, доколкото не 
противоречат на този закон. За тях  не се прилагат изискванията за обособена територия 
по чл. 41, ал. 3 - 5. 

(2) Титулярите на издадени разреш ения за изграж дане на енергийни обекти по 
чл. 35, ал. 1 от отменения Закон за енергетиката и енергийната еф ективност са 
задъ лж ени да подадат заявление до комисията в 6-месечен срок от влизането в сила на 
наредбата по чл. 58 за издаване на лицензия по чл. 37, ал. 3. 

(3) И здадените лицензии, които противоречат на този закон или са непъ лни, се 
преиздават на съ щ ите лицензианти за остатъ ка от срока на валидност на действащ ите 
лицензии или се допъ лват по преценка на комисията. Л ицензиантите, чиито лицензии 
подлеж ат на преиздаване или допъ лване, са задъ лж ени да подадат заявление до 
комисията в 6-месечен срок от влизането в сила на наредбата по чл. 58. За 
производството по преиздаване или допъ лване на тези лицензии не се дъ лж ат такси. 

(4) За преиздаване или допъ лване на лицензии по ал. 3 не е необх одимо 
представянето на доказателства, които вече са представени за издаването на 
пъ рвоначалната лицензия, в случаите, когато не са налице нови обстоятелства. 

(5) Д о издаването на нова лицензия по ал. 2 лицензиантите имат право да 
извъ рш ват дейностите, за които са лицензирани. 

 
§ 12. Заварените при влизането в сила на закона незавъ рш ени производства по 

издаване на разреш ения или лицензии по отменения Закон за енергетиката и 
енергийната еф ективност се прекратяват. 

 
§ 13. Описъ т за изграж дане на нови газоразпределителни мреж и, издаден на 

основание чл. 4, т. 7 от отменения Закон за енергетиката и енергийната еф ективност, 
остава в сила и след приемането на този закон, а заварените тръ ж ни процедури за избор 
на инвеститор за изграж дане на нови газоразпределителни мреж и се довъ рш ват по 
досегаш ния ред. 

 
§ 14. (1) Д ейностите, свъ рзани с пренос на електрическа енергия и  с 

организиране на пазар на електрическа енергия, се отделят в ю ридическо и 
организационно отнош ение от другите дейности на "Н ационална електрическа 
компания" Е А Д  до 31 декември 2005 г. 

(2) Л ицензия за извъ рш ване на дейността общ ествен доставчик на електрическа 
енергия се издава на " Н ационална електрическа компания" Е А Д  до 31 декември 2003 г. 
Д о датата на влизане в сила на съ ответната лицензия "Н ационална електрическа 
компания" Е А Д  изпъ лнява ф ункциите на общ ествен доставчик на електрическа енергия, 
произтичащ и от този закон. 
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(3) Л ицензии за пренос на електрическа енергия се издават на 

"Н ационална електрическа компания" Е А Д  до 31 декември 2003 г. Д о датата на влизане 
в сила на съ ответната лицензия “Н ационална електрическа компания” Е А Д  изпъ лнява 
дейностите по пренос на електрическа енергия, произтичащ и от този закон. 

(4) След преобразуването по ал. 1 лицензия за пренос на електрическа енергия 
се издава на ю ридическото лице - собственик на преносната мреж а. Комисията издава 
тази лицензия служ ебно при представяне на доказателства за прех въ рляне на 
собствеността на мреж ата. 

(5) Забраната по чл. 42, ал. 1 се прилага след датата на преобразуването по ал. 1.  
§ 15. (1) Склю чените от “ Н ационална електрическа компания” Е А Д  къ м 

момента на влизането в сила на този закон договори за дъ лгосрочно изкупуване на 
разполагаемост и електрическа енергия при определени параметри и свъ рзаните с тях  
обезпечения запазват действието си за срока, за който са склю чени. 

(2) Страна по договорите по ал. 1 след преобразуването на “ Н ационална 
електрическа компания” Е А Д   чрез отделяне на ю ридическо лице, изпъ лняващ о 
дейностите по пренос на електрическа енергия и организиране на пазар на електрическа 
енергия, е общ ественият доставчик.  

 
§ 16. (1) Д ейностите, свъ рзани с разпределяне на електрическа енергия и  

оперативно управление на разпределителните мреж и, се отделят в ю ридическо и 
организационно отнош ение от снабдяването с електрическа енергия и другите дейности 
на електроразпределителните друж ества до 31 декември 2006 г.  

(2) Л ицензии за извъ рш ване на дейността общ ествен снабдител на електрическа 
енергия се издават на електроразпределителните друж ества до 31 декември 2003 г. Д о 
датата на влизане в сила на съ ответната лицензия електроразпределителните друж ества 
изпъ лняват ф ункциите на общ ествени снабдители на електрическа енергия, 
произтичащ и от този закон, за съ ответните територии. 

(3) Л ицензии за разпределяне на електрическа енергия на съ ответните 
територии се издават на съ щ ествуващ ите електроразпределителни друж ества до 31 
декември 2003 г. Д о датата на влизане в сила на  лицензиите електроразпределителните 
друж ества  изпъ лняват  дейностите по разпределяне на електрическа енергия  на 
съ ответните територии, произтичащ и от този закон. 

(4) След преобразуването по ал. 1 лицензиите за разпределяне на електрическа 
енергия за съ ответните територии се издават на ю ридическите лица - собственици на 
разпределителните мреж и. Комисията служ ебно издава тези лицензии при представяне 
на доказателства за прех въ рляне собствеността на мреж ите. 

 
§ 17. (1) В случаите, когато потребител не инсталира водомер за топла вода в 

имот - частна собственост, топлинната енергия за подгряване на вода се начислява 
съ гласно нормите за разх од на вода, определени в наредбата по чл. 123, ал. 3. 

(2) В случаите, когато ж илищ ен имот се използва или предоставя на други лица 
за извъ рш ване на стопанска дейност, собственикъ т или титулярят на вещ ното право на 
ползване е длъ ж ен да уведоми за това топлопреносното предприятие в 30-дневен срок от 
започването на стопанската дейност или от предоставянето на имота. П ри 
неуведомяване собственикъ т или титулярят на вещ ното право на ползване заплащ а 
топлинната енергия по цена за стопански нуж ди, увеличена с 20 на сто за просроченото 
време.  Р азпоредбата е в сила, докато се прилагат различни цени на топлинната енергия 
за битови и стопански нуж ди. 

(3) П ри прекратено до влизането в сила на този закон топлоподаване къ м 
отоплителните тела на потребителите чрез демонтирането им те остават потребители на 
топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общ ите 
части на сградата. 
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(4) П ри установена от топлопреносното предприятие тех ническа 

невъ змож ност за прилагане на системата за дялово разпределение на топлинна енергия в 
сграда - етаж на собственост, разпределянето се извъ рш ва от топлопреносното 
предприятие при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 123, ал. 3. В този 
случай не се налагат санкциите по чл. 212, ал. 4. 

 
§ 18. Д о 1 януари 2010 г. количеството електрическа енергия, необх одимо за 

осигуряване експлоатационната надеж дност на основните съ оръ ж ения в съ щ ествуващ и 
къ м момента на влизането в сила на този закон топлоелектрически  централи с 
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведено над 
количеството електрическа енергия по комбиниран начин, се изкупува задъ лж ително от 
общ ествения доставчик и/или от общ ествените снабдители по цени на договаряне. 

 
§ 19. За съ щ ествуващ и до влизането в сила на този закон топлоелектрически 

централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия 
изискванията за високоеф ективно комбинирано производство се прилагат след 2010 г. 

 
§ 20. (1) Д ейностите, свъ рзани с общ ествената доставка на природен газ, се 

отделят в ю ридическо и организационно отнош ение от останалите дейности на 
“Б улгаргаз” Е А Д  от момента, в който е налице едно от следните условия:  

1. страната е директно свъ рзана с газотранспортната мреж а на друга страна - 
членка на Е вропейския съ ю з; 

2. пазарният дял на основния доставчик на газ или на свъ рзани с него лица по 
смисъ ла на Тъ рговския закон е по-малъ к от 75 на сто.  

(2) Л ицензия за извъ рш ване на дейността общ ествен доставчик на природен газ 
се издава на “Б улгаргаз” Е А Д  до извъ рш ване на преобразуването по ал. 1. Д о датата на 
влизането в сила на съ ответната лицензия “Б улгаргаз” Е А Д  изпъ лнява ф ункциите на 
общ ествен доставчик на природен газ, произтичащ и от този закон. 

(3) Л ицензия за пренос на природен газ се издава на “Б улгаргаз” Е А Д   до 
извъ рш ване на преобразуването по ал. 1. Д о датата на влизане в сила на съ ответната 
лицензия “Б улгаргаз” Е А Д  изпъ лнява дейностите по пренос на природен газ, 
произтичащ и от този закон. 

(4) Л ицензия за съ х раняване на природен газ се издава на “Б улгаргаз” Е А Д   до 
извъ рш ване на преобразуването по ал. 1. Д о датата на влизане в сила на съ ответната 
лицензия “Б улгаргаз” Е А Д  изпъ лнява дейностите по съ х раняване на природен газ, 
произтичащ и от този закон. 

(5) След преобразуването по ал. 1 лицензия за пренос на природен газ се издава 
на ю ридическото лице - собственик на преносната мреж а, а на отделеното друж ество се 
издава лицензия за общ ествена доставка на природен газ. Комисията служ ебно издава 
тази лицензия при представяне на доказателства за извъ рш еното преобразуване по ал. 1. 

(6) Забраната по чл. 42, ал. 2 се прилага след датата на преобразуването по ал. 1.  
(7) Съ щ ествуващ ите потребители по смисъ ла на чл. 173, т. 8 и 9 на преносното 

предприятие къ м влизането в сила на този закон се считат за пряко присъ единени 
потребители.  

 
§ 21. (1) Д ейностите, свъ рзани с разпределяне на природен газ, се отделят в 

ю ридическо и организационно отнош ение от снабдяването с природен газ на крайни 
потребители и от другите дейности на газоразпределителните друж ества,  когато къ м 
съ ответната разпределителна мреж а се присъ единят не по-малко от 100 000 крайни 
потребители на природен газ. 

(2) Л ицензии за извъ рш ване на дейността общ ествен снабдител на природен газ 
се издават на газоразпределителните друж ества до извъ рш ване на преобразуването по 
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ал. 1. Д о датата на влизане в сила на съ ответната лицензия 
газоразпределителните друж ества изпъ лняват ф ункциите на общ ествени снабдители на 
природен газ, произтичащ и от този закон, за съ ответните территории. 

(3) Л ицензии за разпределяне на природен газ на съ ответните територии се 
издават на съ щ ествуващ ите газоразпределителни друж ества  до извъ рш ване на 
преобразуването по ал. 1. Д о датата на влизане в сила на съ ответните лицензии 
газоразпределителните друж ества изпъ лняват  дейностите по разпределяне на природен 
газ, произтичащ и от този закон, на съ ответните територии. 

(4) След преобразуването по ал. 1 лицензиите за разпределяне на природен газ 
за съ ответните територии се издават на ю ридическите лица - собственици на 
разпределителните мреж и. Комисията служ ебно издава тези лицензии при представяне 
на доказателства за прех въ рляне на собствеността на мреж ите. 

 
§ 22. Министерският съ вет по предлож ение на министъ ра на енергетиката и 

енергийните ресурси определя горни граници на продаж ната цена на топлинната 
енергия за битови нуж ди, доставяна от топлопреносните предприятия, които получават 
субсидии от републиканския бю дж ет, на потребителите, ползващ и топлинна енергия за 
битови нуж ди, и на асоциациите по чл. 149. Тези цени се прилагат в случаите, когато 
утвъ рдената от комисията цена е по-висока от определените от Министерския съ вет. 

 
§ 23. В чл. 182 от Закона за устройство на територията (обн., Д В, бр. 1 от 2001 г.; 

изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г. и бр. 20 от 2003 г.) се правят 
следните изменения и допъ лнения: 

1. Д осегаш ният текст става ал. 1. 
2. Съ здава се ал. 2: 
“(2) Строеж и в чуж д урегулиран имот и строеж и под повъ рх ността на земята в 

чуж д поземлен имот имат право да извъ рш ват и лицата, в полза на които е издадена 
заповед по чл. 193, ал. 1. Н а тези лица се издава разреш ение за строеж  по чл. 148.” 

 
§ 24.  В чл. 15 от Закона за защ ита на конкуренцията (обн., Д В, бр. 52 от 1998 г.; 

Р еш ение № 22 на Конституционния съ д от 1998 г. - бр. 112 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 81 
от 1999 г., бр. 28 от 2002 г. и бр. 9 от 2003 г.) ал. 2 се изменя така: 

“(2) У еднаквяване на общ ите условия се допуска само с разреш ение на 
комисията освен в случаите, когато са одобрени от компетентен орган, осъ щ ествяващ  
регулиране и контрол. Р азреш ението се дава в срок два месеца от подаване на искането 
от предприятията по ал. 1." 

 
§ 25. Л ицата, имащ и право на обезщ етение по Закона за обезщ етяване на 

собствениците на одъ рж авени имоти, по Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и по чл. 18 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на 
дъ рж авни и общ ински предприятия за въ зстановяване на собствеността въ рх у имоти – 
собственост на  енергийни предприятия, се обезщ етяват само с компенсаторни записи. 

 
§ 26. В чл. 33 от Закона за дъ рж авната собственост (обн., Д В, бр. 44 от 1996 г.; 

изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 
1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Р еш ение № 7 на Конституционния 
съ д от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г.) ал. 1 се изменя така: 

“(1) Д ъ рж авата мож е да извъ рш ва принудително отчуж даване на имот - частна 
собственост, само за задоволяване на такива дъ рж авни нуж ди, в резултат на което 
отчуж деният имот става публична дъ рж авна собственост, освен за нуж дите от 
задоволяване с енергия и природен газ, когато отчуж деният имот става частна дъ рж авна 
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собственост. Ïî òîçè íà÷èí íå ìîãàò äà ñå îò÷ó æ äàâ àò ñãð àäè,  îñâ åí ê îãàòî 
çàäîâ îë ÿ â àíåòî íà äú ð æ àâ íàòà ï îòð åá íîñò èçèñê â à ñú á àð ÿ íåòî èì â  åäíîãîäèø åí ñð îê .  

 
§ 27. В Закона за задъ лж ителните запаси от неф т и неф топродукти (Д В, бр. 9 от 

2003 г.) се правят следните изменения: 
1. В чл. 3 ал. 2 се изменя така: 
"(2) Запасите от неф топродукти, които се съ здават и поддъ рж ат от енергийните 

предприятия по реда на чл. 85, ал. 1 и чл. 126 от Закона за енергетиката, се вклю чват в 
общ ото количество запаси по този закон.” 

2. В чл. 4 ал. 4 се изменя така: 
“(4) Задъ лж ените лица съ гласно чл. 83, ал. 1 и чл. 126 от Закона за енергетиката 

изготвят и представят еж егодно до 25 ф евруари в Д ъ рж авна агенция "Д ъ рж авен резерв и 
военновременни запаси" инф ормация за резервите си от неф топродукти за текущ ата 
календарна година.” 

3. В чл. 24 ал. 3 се изменя така: 
“(3) Задъ лж ените лица съ гласно чл. 83, ал. 1 и чл. 126 от Закона за енергетиката 

уведомяват председателя на агенцията за всеки случай на ползване на резервите от 
неф топродукти и за сроковете за тях ното въ зстановяване. У ведомлението се отправя 
писмено или по електронен пъ т най-къ сно в работния ден, следващ  деня на 
изтеглянето.” 

 
§ 28. (1) Въ зникналите по силата на отменения Закон за енергетиката и 

енергийната еф ективност сервитутни права в полза на енергийните предприятия за 
съ щ ествуващ и къ м влизането в сила на този закон енергийни обекти запазват действието 
си. 

(2) Сервитутните права по ал. 1 се вписват по искане на съ ответното енергийно 
предприятие - собственик на енергийния обект, в служ бата по вписванията и в имотния 
регистъ р по местонах ож дението на служ ещ ия поземлен имот. 

 
§ 29. (1) П одзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон  се 

приемат в 6-месечен срок от влизането му в сила. 
(2) Д о издаването на подзаконовите нормативни актове, предвидени по този 

закон, се прилагат подзаконовите нормативни актове, издадени за прилагане на 
отменения Закон за енергетиката и енергийната еф ективност, доколкото не противоречат 
на този закон.  
 
 

Законъ т е приет от ХХХIХ Н ародно съ брание на ………………………  
2003 г. и е подпечатан с оф ициалния печат на Н ародното съ брание. 
 
 
 
 

ПРЕД С ЕД АТЕЛ НА 
НАРОД НОТО С ЪБРАНИЕ: 

 
(Огня н Ге р д ж ик о в) 

 
 

 
М  О  Т  И  В  И 
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к ъ м п р о е к т а на Зак о н з а е не р ге т ик ат а 

Р епублика Б ъ лгария е изправена пред редица сериозни предизвикателства в 
енергетиката, породени от обективни обстоятелства и от забавянето на реф ормите в 
сектора. В изпъ лнение на Р еш ение на Н ародното съ брание за одобряване на 
Е нергийната стратегия на Р епублика Б ъ лгария беш е разработен проект на Закон за 
енергетиката. П роектъ т на Закон за енергетиката щ е даде въ змож ност да се въ веде 
избраният пазарен модел за електроенергетиката и природния газ и да се развие 
въ треш ният енергиен пазар. Съ с законопроекта се преминава от модела “единствен 
купувач” къ м модела “достъ п на трета страна до мреж ата” и се въ веж да необх одимата 
правна регламентация въ в връ зка с тази промяна. П редвиж да се и засилване ролята на 
регулаторния орган – Комисията за енергийно регулиране. 

Ц елта на законопроекта е да даде по-ясно определение на енергетиката, да 
насъ рчи използването на въ зобновяемите енергийни източници като национални 
приоритети на провеж даната от правителството икономическа политика и да деф инира 
ангаж иментите на дъ рж авата за развитие на институционални, нормативни и ф инансови 
условия за осъ щ ествяване на дъ рж авната политика като предпоставки за успеш но 
интегриране в Е вропейския съ ю з. 

Законопроектъ т е разработен въ з основа на сравнителен анализ на 
нормативната уредба на страните от Е вропейския съ ю з, на Д оговора къ м Е вропейската 
енергийна х арта и други правни източници в съ четание с особените изисквания на 
националното законодателство. Той е изцяло съ образен с изискванията на директивите 
на Е вропейския съ ю з, определящ и общ ите правила на въ треш ния пазар на електрическа 
енергия и природен газ. 

Основание за приемането на нов Закон за енергетиката е необх одимостта от 
х армонизирана с европейското законодателство правна регламентация на общ ествените 
отнош ения по ф ункционирането на свободните енергийни пазари. 

Основните цели на проекта на Закон за енергетиката са в няколко аспекта:            
· да се съ здаде правна уредба на дейностите в енергетиката въ в връ зка с 

промяната в модела на пазара на електрическа енергия и природен газ, осигуряващ а 
условия за съ здаване и развитие на конкуренция и привличане на инвестиции в 
енергетиката; 

· да се съ здадат предпоставки за качествено и сигурно задоволяване 
потребностите на общ еството от електрическа и топлинна енергия и природен газ; 

· да се осигурят условия за устойчиво развитие на производството на 
електрическа и топлинна енергия от въ зобновяеми енергийни източници в интерес на 
опазването на околната среда; 

· да се насъ рчи комбинираното производство на електрическа и топлинна 
енергия; 

· да се редуцират регулаторните реж ими в областта на енергетиката; 
· да се оптимизират правните норми, засягащ и правомощ ията на 

дъ рж авните органи относно налагането на административни наказания и имущ ествени 
санкции и детайлизиране на административнонаказателните разпоредби, свъ рзани с 
наруш аване на условията по  лицензиите; 

· да се прецизират разпоредбите, свъ рзани с вещ ните права в полза на 
енергийните предприятия. 
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В структурно отнош ение има значителна приемственост меж ду Закона за 
енергетиката и енергийната еф ективност и проекта на Закон за енергетиката. 
П редвидената правна уредба в проекта на Закон за енергетиката обх ващ а основните 
подотрасли в енергетиката – електроенергетика, топлоснабдяване, газоснабдяване, както 
и управлението и регулирането в енергетиката.  

Отпадането на материята за енергийната еф ективност от предмета на проекта 
на Закон за енергетиката се обуславя от виж дането, че специф иката и значението на 
общ ествените отнош ения, свъ рзани с повиш аването на енергийната еф ективност в 
страната, налагат правната регламентация да бъ де предмет на отделен закон. 

Законопроектъ т уреж да общ ествените отнош ения по управлението, 
регулирането и контрола на дейностите по производството, вноса, износа, преноса, 
транзитния пренос, разпределянето на електрическа и топлинна енергия и на природен 
газ и тъ рговията с електрическа енергия и природен газ, както и правата и задъ лж енията 
на лицата, които осъ щ ествяват тези дейности. 

Запазва се съ щ ествуващ ата институционална рамка на дъ рж авното 
управление в енергетиката. Е нергийната политика се определя от Министерския съ вет в 
приеманата от него Е нергийна стратегия на страната и се провеж да от министъ ра на 
енергетиката и енергийните ресурси. 

Законопроектъ т уреж да като нови следните правомощ ия на министъ ра на 
енергетиката и енергийните ресурси: 

1. Определя задъ лж ителни показатели за степента на надеж дност на 
снабдяването с електрическа енергия. 

2. Одобрява програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката. 
3. Определя общ а годиш на квота за задъ лж ително изкупуване на 

електрическа енергия от производители, ползващ и местни пъ рвични енергийни 
източници (на гориво), до 15 на сто от цялата пъ рвична енергия, необх одима за 
производството на електрическа енергия, консумирана в страната за всяка календарна 
година, по съ ображ ения за сигурност на снабдяването. 

4. Определя национални индикативни цели за насъ рчаване потреблението на 
електрическа енергия, произведена от въ зобновяеми енергийни източници. 

5. Определя минимални задъ лж ителни количества за производство на 
електрическа енергия от въ зобновяеми енергийни източници и за производство на 
електрическа енергия по комбиниран начин. 

6. Внася за утвъ рж даване от Министерския съ вет списъ к на стратегическите 
обекти от национално значение в енергетиката. 

7. Е ж егодно издава бю летин за съ стоянието и развитието на енергетиката. 
В правомощ ията на министъ ра е вклю чено задъ лж ението му да внася за 

утвъ рж даване от Министерския съ вет опис на нови обособени територии за 
разпределяне на природен газ и за изменение на съ щ ествуващ и обособени територии за 
разпределяне на природен газ, за които не е издадена лицензия,  и да го обнародва в 
"Д ъ рж авен вестник". Считаме, че регионалните лицензии щ е привлекат големи 
меж дународни инвеститори, които са в съ стояние да направят необх одимите 
инвестиции. И нвеститорите щ е поемат задъ лж ение да развиват изграж дането на мреж ата 
в целите региони, а не само в по-привлекателните територии – по-големите градове. 
Д аден инвеститор на регионално ниво би постигнал икономии от мащ аб, които бих а 
били невъ змож ни при покриване на малъ к район.  
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Л ицензирането на малко на брой региони щ е даде въ змож ност за по-тясно 
съ трудничество меж ду общ ините и инвеститорите, което е клю чов ф актор в развитието 
на газоразпределителните мреж и. 

Н овата регламентация в правната уредба на отнош енията по енергийното 
прогнозиране и планиране е насочена къ м описване на мех анизма за изготвяне на 
общ ите прогнозни енергийни баланси, които се приемат от министъ ра на енергетиката и 
енергийните ресурси. Въ з основа на тези баланси се провеж да енергийната политика, 
насочена къ м енергийно развитие на страната при еф ективно използване на енергията и 
енергийните ресурси и задоволяване потребностите на общ еството от електрическа и 
топлинна енергия и природен газ. Законопроектъ т регламентира мех анизма за 
констатиране на необх одимост от изграж дане на нова производствена мощ ност. Само в 
случай на такава необх одимост, когато сигурността на снабдяването с електрическа 
енергия не мож е да бъ де осигурена посредством действащ ия лицензионен реж им, 
министъ ръ т на енергетиката и енергийните ресурси одобрява и обнародва опис на 
необх одимите нови мощ ности за производство на електрическа енергия, за чието 
изграж дане се провеж да конкурс. 

Законопроектъ т уреж да нови правомощ ия на Комисия за енергийно 
регулиране въ в връ зка с либерализацията на пазара на електрическа енергия и природен 
газ. Запазват се броят, начинъ т на назначаване и изискванията къ м членовете на 
комисията.  

Н овите правомощ ия на Комисията за енергийно регулиране са, както следва: 
1. И зготвя и контролира спазването на правилата за тъ рговия с електрическа 

енергия и природен газ и на тех ническите правила на мреж ите, които се приемат от 
министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси. 

2. И зготвя и контролира спазването на правилата за достъ п до 
електропреносната и газопреносната мреж а, съ ответно до електроразпределителната и 
газоразпределителната мреж а, приемани от министъ ра на енергетиката и енергийните 
ресурси. 

3. Определя разполагаемостта и тех ническите параметри за производство на 
електрическа енергия, в съ ответствие с които всеки производител мож е да склю чва 
сделки с привилегировани потребители, с тъ рговци на електрическа енергия и с други 
производители при свободно договорени цени или да участва на организиран пазар. 

4. П о предлож ение на съ ответното преносно или разпределително 
предприятие взема реш ение за електропроводите, топлопроводите и газопроводите и 
прилеж ащ ите им уредби относно принадлеж ността им къ м преносните или 
разпределителните мреж и и дава задъ лж ителни предписания за изкупуването им и/или 
за предоставяне на достъ п до тях . 

5. Р азработва и контролира показателите и правилата за качество на 
снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ, определени с 
наредба на Министерския съ вет. 

6. И здава гаранции за произх од на производителите на електрическа енергия, 
използващ и въ зобновяеми енергийни източници, и при комбинирано производство на 
електрическа и топлинна енергия и издава зелени сертиф икати на производители на 
електрическа енергия, използващ и въ зобновяеми енергийни източници и произвеж дащ и 
електрическа и топлинна енергия по комбиниран начин. 

7. Р азреш ава извъ рш ването на сделки на разпореж дане с имущ ество, с което 
лицензиантъ т упраж нява дейността по лицензията, в неговата цялост, освен в случаите 



 

 

80 

на подмяна или модернизация, които не водят до наруш аване на условията на 
издадената лицензия. 

П редвиж да се Комисията за енергийно регулиране да бъ де независим 
специализиран дъ рж авен орган, чиито членове се избират от Министерския съ вет и се 
назначават от министъ р-председателя.   

Съ с законопроекта се предлага подзаконовите нормативни актове, уреж дащ и 
правилата за тъ рговия с електрическа енергия и природен газ и достъ па до мреж ите, да 
се приемат от министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси по предлож ение на 
комисията.  Министерският съ вет по предлож ение на комисията щ е определя с наредби 
условията и реда за издаване, изменение, допъ лнение,  прекратяване и отнемане на 
лицензии, за издаване на разреш енията за извъ рш ване на сделки с имущ еството на 
лицензиантите, за одобряване на общ ите условия на договорите по този закон, за 
снабдяване на потребителите с електрическа и топлинна енергия и природен газ, за 
доброволно уреж дане на споровете, както и методите за регулиране на цените, 
правилата за тях ното образуване или определяне и изменение, реда за предоставяне на 
инф ормация от енергийните предприятия, за внасяне на предлож енията и  за 
утвъ рж даване на цените.  

В законопроекта са предвидени нови правомощ ия на комисията с цел защ ита 
на интересите на потребителите, като въ змож ността комисията да съ действа за 
доброволно разреш аване на спорове меж ду лицензианти и меж ду лицензианти и 
потребители. 

П редвиж да се цените на енергийните предприятия за енергия или за 
природен газ да са регулирани от комисията и нерегулирани - в зависимост от наличието 
на конкуренция, която осигурява необх одимите условия за съ щ ествуване на 
нерегулирана цена за съ ответната дейност в енергетиката.  

Въ в връ зка с избрания пазарен модел привилегировани потребители вече щ е 
могат да склю чват сделки за електрическа енергия и природен газ при свободно 
договорени цени с производители, тъ рговци и добивни предприятия за природен газ. 
Тези договори щ е се склю чват по реда на тъ рговските правила, определени с наредба на 
министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси  

В законопроекта изрично се предвиж да кои цени регулира комисията. Д адено 
е правомощ ие на комисията в диспозитивна норма да избира метод за регулиране на 
цените.  

П одробно са описани принципи, от които се ръ ководи комисията при 
осъ щ ествяване на ценовото регулиране.   

П редвидено е правомощ ие на комисията да признава и да определя размера 
на разх одите, произтичащ и от склю чени договори или извъ рш ени инвестиции преди 
влизането в сила на закона, за “невъ зстановяеми” в резултат на съ здаването на 
конкурентен електроенергиен пазар. Компенсирането на признатите за невъ зстановяеми 
разх оди се осъ щ ествява от всички потребители по недискриминационен и прозрачен 
начин при условия и по ред, определени в подзаконов нормативен акт. Въ зстановяването 
на невъ зстановяеми разх оди е залож ено в съ ответствие с европейските директиви като 
прех одна мярка с краен срок 31 декември 2012 г.  Освен компенсиране на тези разх оди 
енергийните предприятия щ е имат право на въ зстановяване на допъ лнително 
направените разх оди при изпъ лнение на налож ени допъ лнителни задъ лж ения, свъ рзани 
съ с сигурността на снабдяването, опазването на околната среда и енергийната 
еф ективност.  

В законопроекта се предвиж да премах ване на разреш ителния реж им за 
изграж дане на нови енергийни обекти и извеж дане от експлоатация на енергийни 
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обекти. Заличаването на тези реж ими опростява процедурата и улеснява бъ дещ и 
инвеститори в енергийния сектор. Това определено следва да бъ де отчетено като 
полож ителна стъ пка къ м либерализацията на пазара. П редвиденият лицензионен реж им 
вклю чва в голяма част съ дъ рж анието на съ щ ествуващ ите разреш ения. П редвиж да се 
издаване на лицензия за дейностите по този закон, преди да е изграден енергийният 
обект за извъ рш ване на съ ответната дейност, което съ щ о е стимул за бъ дещ и 
инвестиции.  

В законопроекта е предвидено разш иряване на кръ га от издавани лицензии. 
Това се налага от въ веж дането на модела на достъ п на трета страна и правното разделяне 
на субектите, осъ щ ествяващ и дейностите в енергетиката. 

Н а лицензиране щ е подлеж ат следните дейности:  

1. П роизводство на електрическа и/или топлинна енергия; 
2. П ренос на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ; 
3. Р азпределяне на електрическа енергия или природен газ; 
4. Съ х раняване на природен газ;  
5. Тъ рговия с електрическа енергия; 
6. Организиране на пазар на електрическа енергия; 
7. Общ ествена доставка на електрическа енергия или природен газ; 
8. Общ ествено снабдяване с електрическа енергия или природен газ; 
9. Транзитен пренос на природен газ. 
Законопроектъ т определя съ дъ рж анието на лицензиите и изискванията къ м 

кандидатите. 
П редвиж да се лицензия за пренос на електрическа енергия или на природен 

газ, както и за дейностите организиране на пазар на електрическа енергия или на 
природен газ да се издава само на едно лице. За една обособена територия се издава само 
една лицензия за разпределяне на електрическа енергия или на природен газ и за пренос 
на топлинна енергия. Законопроектъ т съ дъ рж а критерии за обособени територии за 
трите вида лицензии. 

П оради отпадане на досегаш ните разреш ителни реж ими за изграж дане на 
нови и разш ирение на съ щ ествуващ и енергийни мощ ности, за изграж дане на нови 
мреж и, на преки електропроводи и газопроводи, на обекти за съ х раняване на природен 
газ, на транзитни неф топроводи и газопроводи в страната и за извеж дане на енергийни 
обекти от експлоатация, изграж дането на енергийни обекти щ е мож е да се осъ щ ествява 
по общ ия ред. Конкурс щ е се провеж да само при констатирана и обявена необх одимост 
от нов енергиен обект, както и за нови газоразпределителни мреж и. Конкурсъ т се 
обявява и провеж да от комисията. 

С оглед защ итата на потребителите по отнош ение на енергийни предприятия, 
които осъ щ ествяват всеобщ опредлагани услуги, в законопроекта се предвиж да да се 
установяват специални правила за тези предприятия при несъ стоятелност. В тези 
процедури основният принцип, който се съ блю дава, е защ итата на интересите на 
потребителите. Въ веж дането на специални правила, при които комисията мож е да се 
намесва, се установява, за да не се прекрати сигурното снабдяване с енергия и природен 
газ. Специалните правила щ е бъ дат въ ведени с отделен закон. 

Материята на вещ ните права на енергийните предприятия въ рх у чуж да 
собственост е уредена с оглед гарантиране непрекъ снатото и сигурно снабдяване на 
потребителите. В глава пета е предвидено, когато изграж дането или разш ирението на 
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площ адкови енергийни обекти се извъ рш ва въ рх у земя – частна собственост, при липса 
на съ гласие от страна на собственика на земята за учредяване на право на строеж  
необх одимата за изграж дане на обекта земя да се отчуж дава в полза на дъ рж авата и да 
става дъ рж авна частна собственост. Отчуж даването се извъ рш ва след заплащ ане от 
енергийното предприятие на равностойно обезщ етение. Въ рх у отчуж дения имот в полза 
на енергийното предприятие областният управител учредява право на строеж . 
А ргументите за допустимостта на разреш ението на въ проса с отчуж даването на имоти – 
частна собственост, са свъ рзани с обслуж ването на интересите на общ еството от 
задоволяване на потребностите от енергия и природен газ и необх одимостта от 
непрекъ снати доставки. 

У редени са сервитутните права на енергийните предприятия  за изграж дане и 
разш ирение на нови линейни енергийни обекти, които въ зникват по силата на този 
закон. Въ зникналите по силата на отменения Закон за енергетиката и енергийната 
еф ективност права запазват действието си и се вписват в имотния регистъ р и в служ бата 
по вписванията. Вписване е предвидено и за новите сервитутни права. П редвиж да се за 
учреденото сервитутно право за нови енергийни обекти енергийното предприятие да 
заплащ а на собственика еднократно обезщ етение. Определени са видовете сервитути и 
тях ното съ дъ рж ание като ограничения в правото на собственост. 

Е нергийните предприятия ползват безвъ змездно мостове, пъ тищ а, улици, 
тротоари и други за прокарване, скачване, преминаване и поддъ рж ане на въ здуш ните и 
подземните електропроводи, топлопроводи, газопроводи, водопроводи за енергийни 
цели и неф топроводи, като осигуряват тех ническата безопасност и предприемат мерки 
за недопускане на щ ети. 

Р азвити са задъ лж енията на енергийните предприятия да извъ рш ват 
дейността по издадената лицензия в интерес на общ еството и на отделните потребители 
и в съ ответствие с изискванията на този закон и другите нормативни актове, като 
обезпечават сигурността на снабдяването, непрекъ снатостта и качеството на 
електрическата и топлинната енергия и природния газ, еф ективното използване на 
горивата и енергията, опазването на околната среда и съ х раняването на ж ивота, 
здравето и собствеността на граж даните. 

В материята на ограничителния реж им за снабдяване с енергия или природен 
газ няма концептуални изменения.  

Законопроектъ т предвиж да контролъ т в областта на енергетиката да се 
осъ щ ествява от министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси и от Комисията за 
енергийно регулиране. Р азвити се подробно правата и задъ лж енията на контролните 
органи в съ ответствие с тях ната компетентност, както и актовете, които те издават.  

Г лава девета съ дъ рж а уредба на подотрасъ л “Е лектроенергетика”. 
Основното, което следва да се отбележ и, е въ веж дането на достъ п на трета страна до 
мреж ите за пренос и разпределяне и направената стъ пка къ м ю ридическо отделяне на 
дейностите по пренос и организиране на пазар с електрическа енергия от всички 
останали дейности. 

Определени са изискванията за осъ щ ествяване на дейност по пренос на 
електрическа енергия, както и основните ф ункции на преносното предприятие, а именно 
свъ рзаните с експлоатацията, поддъ рж ането и развитието на преносната мреж а, 
осъ щ ествяването на проучвания, тех нико-икономически анализи и разработване на 
прогнози за необх одимостта от нови производствени и преносни мощ ности.    

Н ов момент в законопроекта е деф инирането на понятието “общ ествен 
доставчик” и прех въ рляне на част от ф ункциите, осъ щ ествявани от преносното 
предприятие по сега действащ ия закон, къ м ф ункциите на общ ествения доставчик – 
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осъ щ ествяване на централизирани покупки и продаж би на електрическа енергия, 
внос/износ, снабдяване с електрическа енергия на потребителите, присъ единени къ м 
преносната мреж а, задъ лж ителното склю чване на договори за покупка на електрическа 
енергия от лицето, спечелило конкурса за изграж дане на нова мощ ност. 

Къ м ф ункциите на преносното предприятие е добавена нова ф ункция – то е 
длъ ж но да осигурява достъ п при условията на равнопоставеност до преносната мреж а на 
лицата, отговарящ и на условията, предвидени в наредба на министъ ра на енергетиката и 
енергийните ресурси по предлож ение на комисията. П реносното предприятие мож е да 
откаж е достъ п само в случай, когато предоставянето на достъ п би довело до наруш аване 
на тех ническите условия и сигурност на мреж ата или до влош аване на условията за 
снабдяване на други потребители.  

Д еф инирано е понятието “общ ествен снабдител” и част от ф ункциите, 
осъ щ ествявани от електроразпределителното предприятие по сега действащ ия закон, са 
прех въ рлени къ м ф ункциите на общ ествения снабдител - осъ щ ествяване доставката на 
електрическа енергия до всички потребители, присъ единени къ м разпределителната 
мреж а, на територията, за която общ ественият снабдител е лицензиран. 

Къ м ф ункциите на разпределителното предприятие е добавена ф ункцията да 
осигурява достъ п при условията на равнопоставеност до разпределителната мреж а на 
лицата, отговарящ и на условията, предвидени в наредба на министъ ра на енергетиката и 
енергийните ресурси по предлож ение на комисията. Основанията за отказ от достъ п до 
разпределителните мреж и са съ щ ите, каквито са основанията на преносното 
предприятие.  

Тъ рговските взаимоотнош ения са разработени при отчитане на новите 
общ ествени отнош ения, свъ рзани съ с съ здаването на пазар на електрическа енергия. 
Определени са новите страни по сделките с електрическа енергия и условията за тях ното 
склю чване.  

Сделките с електрическа енергия се осъ щ ествяват при спазване разпоредбите 
на закона и наредбата за тъ рговия с електрическа енергия.  

П роизводителите склю чват сделки с електрическа енергия с общ ествения 
доставчик и/или с общ ествените снабдители в зависимост от това, дали са присъ единени 
къ м преносната и/или разпределителните електрически мреж и, с други производители, с 
привилегировани потребители и с тъ рговци на електрическа енергия. П роизводителите 
склю чват сделки и за допъ лнителни услуги с оператора на преносната система и с 
операторите на съ ответните разпределителни мреж и. П редвиж да се склю чване на сделки 
от производителите на електрическа енергия с регистрирани в страни – членки на 
Е вропейския съ ю з, лица, както и с лица от дъ рж ави, с които страната ни има постигната 
договореност за прилагане на европейското законодателство, считано от датата на 
присъ единяването на Р епублика Б ъ лгария къ м Е вропейския съ ю з, на основата на 
взаимност. Д о този момент общ ественият доставчик склю чва сделки за внос и износ на 
електрическа енергия.  

Тъ рговците на електрическа енергия са ю ридически лица, които отговарят на 
условията за ф инансово гарантиране на склю чваните от тях  сделки с електрическа 
енергия, като склю чват сделки с електрическа енергия с производители, с 
привилегировани потребители, с общ ествения доставчик и с общ ествени снабдители и с 
други тъ рговци на електрическа енергия.  

П ривилегированите потребители са потребители на електрическа енергия, 
имащ и право да избират производител на електрическа енергия, с който склю чват 
договор за купуване на електрическа енергия, и отговарящ и на определени условия, 
предвидени в наредба. П ривилегированите потребители са задъ лж ени да уведомяват 
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оператора на преносната система предварително за склю чените от тях  договори за 
изкупуване на електрическа енергия по ред и въ в ф орма, предвидени в наредбата за 
тъ рговия с електрическа енергия.  

Р егламентирани са ф ункциите на оператора на преносната система по 
отнош ение на осигуряването на сигурно, безопасно и еф ективно ф ункциониране на 
електроенергийната система и поддъ рж ането на баланса меж ду производството и 
потреблението въ в всеки момент, предвидени в сега действащ ия закон. Н овите ф ункции, 
произтичащ и от ролята на оператора на преносната система в условията на конкурентен 
пазар, са свъ рзани с измерването на електрическата енергия, тех ническото обслуж ване 
на средствата за тъ рговско измерване и поддъ рж ането на база данни с регистрацията на 
количествата електрическа енергия, постъ пващ а и напускащ а преносната система. 

В главата “Топлоснабдяване” се запазват и прецизират приетите принципи на 
дялово разпределение на топлинна енергия меж ду потребителите в сгради – етаж на 
собственост, в зависимост от топлината, пренесена от сградната инсталация, 
отопляваните общ и части и показанията на средствата за отчитане на дяловото 
потребление за отделните имоти. 

Д яловото разпределяне на топлинната енергия меж ду потребителите в сгради 
- етаж на собственост, мож е да се извъ рш ва от топлопреносното предприятие или от 
тъ рговец, определен от потребителите в сградата, или от асоциация на всички 
потребители в сградата. В законопроекта подробно са уредени правоотнош енията меж ду 
топлопреносното предприятие и тъ рговеца, извъ рш ващ  дяловото разпределение, в 
случаите, когато разпределението се извъ рш ва от него. 

Р азш иряват се изискванията и ф ормите за контрол въ рх у дейността на 
тъ рговците, извъ рш ващ и дялово разпределяне.  

П родаж бата на топлинна енергия щ е се извъ рш ва на основата на писмени 
договори при общ и условия, предлож ени от топлопреносното предприятие и одобрени 
от комисията. 

П редвидена е правна въ змож ност всички потребителите в сграда – етаж на 
собственост, да учредяват асоциация за уреж дане на отнош енията с топлоф икационното 
друж ество по доставка на топлинна енергия. Ц ената на топлинната енергия в този 
случай щ е бъ де преф еренциална и щ е се определя от комисията по предлож ение на 
топлопреносното предприятие. А социацията на потребителите е ю ридическо лице съ с 
специален статут по този закон, което мож е да извъ рш ва и стопанска дейност, свъ рзана 
съ с саниране на сградата и предприемане на други мерки по енергийна еф ективност с 
цел подобряване условията на ж ивеене в сградата. И мущ ествените вноски на членовете 
на асоциацията до размера на задъ лж ението на асоциацията по договора за доставка на 
топлинна енергия по преф еренциална цена не са част от стопанската дейност на 
асоциацията. 

Законопроектъ т предвиж да поощ ряване на дела на изкупуваната 
електрическа енергия по преф еренциални цени, произвеж дана от новоизградени и 
заместващ и високоеф ективни мощ ности на комбиниран принцип в съ ответствие с 
проекта на Д иректива 2002/0185(COD) на Е вропейския съ ю з, относно поощ ряването на 
комбинираното производство и реалните местни условия.   

С цел насъ рчаване развитието на производството на електрическа енергия, 
произведена от въ зобновяеми енергийни източници и по комбиниран начин в интерес на 
опазването на климата и околната среда, производителите на такава енергия имат право 
на специални преф еренции, описани в законопроекта. 

Е лектрическа енергия от въ зобновяеми енергийни източници, която 
производителят произвеж да от централа с общ а инсталирана мощ ност до 10 МW, както 
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и електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, с изклю чение на 
количествата, за които той има склю чени договори с привилегировани потребители, се 
изкупуват задъ лж ително от общ ествения доставчик и/или от общ ествените снабдители, 
които имат лицения за снабдяване с електрическа енергия.   

П редвиж да се по-нататъ ш на либерализация на пазара на природен газ в 
съ ответствие с европейските директиви, в т.ч. отпадане регистрирането на сделките по 
внос и износ на природен газ, както и на разреш ителния реж им.  

Р азгледани са изискванията за осъ щ ествяване на дейност по пренос, 
транзитен пренос, съ х раняване и разпределяне на природен газ, както и основните 
ф ункции на преносното и на разпределителното предприятие, съ ответно на операторите 
на газох ранилищ а. 

Р егламентиран е равнопоставен и недискриминационен достъ п до преносни и 
разпределителни мреж и. Тези условия се определят с наредба на министъ ра на 
енергетиката и енергийните ресурси по предлож ение на комисията.  

Сделките с природен газ се извъ рш ват въ з основа на писмени договори при 
спазване разпоредбите на закона и правилата за тъ рговия с природен газ, определени с 
наредба на министъ ра на енергетиката и енергийните ресурси.  

В законопроекта са деф инирани сделките с природен газ – доставка, пренос 
по преносна и разпределителни мреж и и съ х раняване на природен газ. Определени са и 
страни по тези сделки. Както и в главата “Е лектроенергетика”, въ в връ зка с 
либерализацията на пазара, се появяват нови участници на пазара – общ ествен доставчик 
и общ ествени снабдители на природен газ. Н овият законопроект дава въ змож ност за 
извъ рш ване на сделки с природен газ от тъ рговци, различни от предприятията за 
природен газ, получили лицензия за съ ответната дейност. Тъ рговецъ т е ю ридическо 
лице, което купува и продава природен газ на други участници в пазара. 

Определени са ф ункциите на лицата, осигуряващ и оперативното управление, 
безопасното и надеж дно ф ункциониране на  преносната и разпределителните мреж и. 

Законопроектъ т съ дъ рж а уредба на принудителните административни мерки, 
които щ е бъ дат налагани от комисията или от министъ ра на енергетиката и енергийните 
ресурси за преустановяване, предотвратяване  и отстраняване на последици от 
извъ рш ени административни наруш ения на закона.  

П редвидени са наруш енията на закона, за които щ е се налагат 
административни наказания. А дминистративнонаказващ  орган е комисията или 
министъ ръ т.  

В Д опъ лнителната разпоредба са развити всички нови термини, използвани в 
законопроекта.  

В П рех одните и заклю чителните разпоредби е уредено задъ лж ението на 
енергийните предприятия да изкупят средствата за тъ рговско измерване и енергийните 
обекти и съ оръ ж ения, които не са тях на собственост, съ ответно в 3-годиш ен и 8-
годиш ен срок от влизането в сила на закона. Д ейностите, свъ рзани с пренос на 
електрическа енергия, се отделят в ю ридическо и организационно отнош ение от другите 
дейности на “Н ационална електрическа компания” Е А Д  в срок до 31 декември 2005 г. 
Д ейностите, свъ рзани с разпределяне на електрическа енергия и оперативно управление 
на разпределителните мреж и, се отделят в ю ридическо и организационно отнош ение от 
снабдяването с електрическа енергия и другите дейности на електроразпределителните 
друж ества в срок до 31 декември 2006 г. Д ейностите, свъ рзани с общ ествената доставка 
на природен газ, се отделят в ю ридическо и организационно отнош ение от другите 
дейности на “Б улгаргаз” Е А Д  от момента, в който е налице едно от следните условия: 
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страната е директно свъ рзана с газотранспортната мреж а на друга страна – членка на 
Е вропейския съ ю з, или пазарният дял на основния доставчик или на свъ рзани с него 
лица е по–малъ к от 75 на сто. Д ейностите, свъ рзани с разпределяне на природен газ, се 
отделят в ю ридическо и организационно отнош ение от снабдяването с природен газ на 
крайни потребители и от другите дейности на газоразпределителните друж ества в 
момента, в който къ м съ ответната разпределителна мреж а са присъ единени не по-малко 
от 100 000 крайни потребители на природен газ.  

Въ з основа на излож еното Министерският съ вет предлага на Н ародното 
съ брание да разгледа и приеме внесения законопроект. 

 
 
МИНИС ТЪР-ПРЕД С ЕД АТЕЛ: 
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