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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект
Входящ № 302-01-27/21.05.2003 г.

З  А  К  О  Н
çà åíåðãåòèêàòà


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


×ë. 1. Òîçè çàêîí óðåæäà îáùåñòâåíèòå îòíîøåíèÿ, ñâúðçàíè ñ  îñúùåñòâÿâàíåòî íà äåéíîñòèòå ïî ïðîèçâîäñòâî, âíîñ è èçíîñ, ïðåíîñ, òðàíçèòåí ïðåíîñ, ðàçïðåäåëÿíå íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç, òúðãîâèÿ ñ åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç, êàêòî è ïðàâîìîùèÿòà íà äúðæàâíèòå îðãàíè ïî ðåãóëèðàíåòî, êîíòðîëà è îïðåäåëÿíåòî íà åíåðãèéíàòà ïîëèòèêà.

×ë. 2. (1) Îñíîâíèòå öåëè íà òîçè çàêîí ñà ñúçäàâàíå íà ïðåäïîñòàâêè çà:
1. êà÷åñòâåíî è ñèãóðíî çàäîâîëÿâàíå ïîòðåáíîñòèòå íà îáùåñòâîòî îò åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç;
2. åíåðãèéíî ðàçâèòèå è åíåðãèéíà ñèãóðíîñò íà ñòðàíàòà ïðè åôåêòèâíî èçïîëçâàíå íà åíåðãèÿòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè;
3. ñúçäàâàíå è ðàçâèòèå íà êîíêóðåíòåí è ôèíàíñîâî ñòàáèëåí åíåðãèåí ïàçàð;
4. åíåðãèéíè äîñòàâêè ïðè ìèíèìàëíè ðàçõîäè;
5. óñòîé÷èâî ðàçâèòèå íà ïðîèçâîäñòâîòî íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ îò âúçîáíîâÿåìè åíåðãèéíè èçòî÷íèöè â èíòåðåñ íà îïàçâàíåòî íà îêîëíàòà ñðåäà;
6. íàñúð÷àâàíå íà êîìáèíèðàíîòî ïðîèçâîäñòâî íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ.
(2) Ïðîèçâîäñòâîòî, âíîñúò, èçíîñúò, ïðåíîñúò, òðàíçèòíèÿò ïðåíîñ, ðàçïðåäåëåíèåòî è òúðãîâèÿòà ñ åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç ñå èçâúðøâàò ïðè ãàðàíòèðàíå çàùèòàòà íà æèâîòà è çäðàâåòî íà ãðàæäàíèòå, ñîáñòâåíîñòòà, îêîëíàòà ñðåäà, èíòåðåñèòå íà ïîòðåáèòåëèòå è íàöèîíàëíèòå èíòåðåñè.

Глава втора
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА

Раздел I
Държавно управление в енергетиката

Чл. 3. (1) Министерският съвет определя държавната политика в енергетиката.
(2) Министерският съвет приема Енергийна стратегия на Република България по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси, която определя основните цели, етапи, средства и методи за развитие на енергетиката.

Чл. 4. (1) Енергийната политика на страната се провежда от министъра на енергетиката и енергийните ресурси. 
(2) Министърът на енергетиката и енергийните ресурси:
1. разработва и внася за приемане от Министерския съвет енергийна стратегия на Република България;
2. приема краткосрочни, средносрочни и дългосрочни общи прогнозни енергийни баланси на страната в съответствие с приетата стратегия;
3. внася за утвърждаване от Министерския съвет списък на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката; 
4. определя със заповед задължителни показатели за степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия;
5. одобрява опис на необходимите нови мощности за производство на електрическа енергия само в случаите, когато сигурността на снабдяването с електрическа енергия не може да бъде осигурена посредством действащия лицензионен режим по този закон, и обнародва описа в "Държавен вестник";
6. внася за утвърждаване от Министерския съвет опис на нови обособени територии за разпределение на природен газ и за изменение на съществуващи обособени територии за разпределение на природен газ, за които не е издадена лицензия,  и го обнародва в "Държавен вестник"; 
7. одобрява програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката;
8. определя обща годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни първични енергийни източници (на гориво), до 15 на сто от цялата първична енергия, необходима за производството на електрическа енергия, консумирана в страната за всяка календарна година, по съображения за сигурност на снабдяването; 
9. разработва и внася за приемане от Министерския съвет национални индикативни цели за насърчаване потреблението на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, и изготвя доклади за постигане на целите; 
10. определя минимални задължителни количества за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и за производство на електрическа енергия по комбиниран начин; 
11. прави предложения за създаване и съхраняване на държавни резерви и военновременни запаси  в енергетиката;
12. утвърждава нормативи за резервите на горива, необходими за сигурно енергоснабдяване;
13. внася в Министерския съвет предложение за отпускане на държавни помощи на определени субекти и/или дейности в енергетиката;
14. осъществява контрол в предвидените от този закон случаи; 
15. дава разрешение за търсене и проучване на енергийни ресурси и организира дейността по предоставяне на концесии за добив на енергийни ресурси и за изграждане на хидроенергийни обекти;
16. ежегодно издава бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката;
17. има и други правомощия, възложени му с други нормативни актове.

×ë. 5. (1) Ñïèñúêúò ïî ÷ë. 4, àë. 2, ò. 3 íà ñòðàòåãè÷åñêèòå îáåêòè îò íàöèîíàëíî çíà÷åíèå â åíåðãåòèêàòà ñå ñúñòàâÿ åæåãîäíî â Ìèíèñòåðñòâîòî íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè è ñå âíàñÿ îò ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè çà óòâúðæäàâàíå îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
(2) Ëèöàòà, èçâúðøâàùè äåéíîñò ïî òîçè çàêîí ÷ðåç îáåêòè, âêëþ÷åíè â ñïèñúêà ïî àë. 1, ñå ïîëçâàò ñúñ çàùèòà, êîÿòî âêëþ÷âà:
1. îðãàíèçèðàíå è êîíòðîë íà ôèçè÷åñêà çàùèòà (îõðàíà) íà îáåêòè, îñúùåñòâÿâàíà îò îðãàíèòå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè;
2. èíôîðìàöèîííà çàêðèëà, îñúùåñòâÿâàíà ÷ðåç àäìèíèñòðàòèâíè, îðãàíèçàöèîííè è òåõíè÷åñêè ìåðêè.
(3) Çàùèòàòà ïî àë. 2 å çà ñìåòêà íà ëèöàòà, èçâúðøâàùè äåéíîñò ïî òîçè çàêîí ÷ðåç îáåêòè, âêëþ÷åíè â ñïèñúêà ïî àë. 1.

×ë. 6. (1) Êìåòîâåòå íà îáùèíè èçèñêâàò îò åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ íà òåðèòîðèÿòà íà îáùèíàòà ïðîãíîçè çà ðàçâèòèå íà ïîòðåáëåíèåòî íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç, ïðîãðàìè è ïëàíîâå çà åíåðãîñíàáäÿâàíå, òîïëîñíàáäÿâàíå è ãàçîñíàáäÿâàíå.
(2) Êìåòîâåòå íà îáùèíè ïî ïðåäëîæåíèå íà åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ çàäúëæèòåëíî ïðåäâèæäàò â îáùèòå è ïîäðîáíèòå óñòðîéñòâåíè ïëàíîâå áëàãîóñòðîéñòâåíè ðàáîòè, íåîáõîäèìè çà èçïúëíåíèå íà ïðîãðàìèòå è ïëàíîâåòå ïî àë. 1.
(3) Кметовете на общини осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината за имоти - публична общинска собственост.


Раздел II
Енергийно прогнозиране и планиране

Чл. 7. (1) Енергийната стратегия на Република България се разработва от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси. 
(2) Въз основа на Енергийната стратегия на Република България Министерството на енергетиката и енергийните ресурси изготвя програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката, които се одобряват от министъра на енергетиката и енергийните ресурси. Приватизацията на търговските дружества в енергетиката се извършва в съответствие с одобрените от министъра на енергетиката и енергийните ресурси  програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката.  
(3) Общите прогнозни енергийни баланси са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни и се изготвят на базата на прогнози, проучвания и планове на предприятия, които осъществяват дейности по добив, преработка, преобразуване, пренос и разпределение на горива и енергия и информация от общите констативни енергийни баланси и от Националния статистически институт. 
(4) Въз основа на общите прогнозни енергийни баланси, задължителните показатели за степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия и плана за изграждане при минимални разходи на нови производствени мощности, изготвен от енергийното предприятие, получило лицензия за пренос на електрическа енергия, се констатира необходимостта от изграждане на нова производствена мощност и Министерството на енергетиката и енергийните ресурси изготвя описа по чл. 4, ал. 2, т. 5.
(5) Въз основа на общите прогнозни енергийни баланси и в съответствие с приетата от Министерския съвет енергийна стратегия министърът провежда енергийна политика, насочена към енергийно развитие на страната при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси и задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия, природен газ и твърди горива.
(6) Министерството на енергетиката и енергийните ресурси публикува енергийната политика в бюлетина по чл. 4, ал. 2, т. 16, както и на страницата на министерството в Интернет.
 
Чл. 8. (1) Предприятията, които осъществяват дейности по добив, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ:
1. извършват проучвания и анализи, разработват краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози за добива, преработката и търговията с горива и енергия и приемат съответните планове за тяхното осигуряване;
2. изготвят най-малко веднъж на две години и предоставят на министъра на енергетиката и енергийните ресурси планове за рехабилитация, за предприемане на мерки за подобряване ефективността на съществуващите производствени мощности и мрежи, за изграждане при минимални разходи на нови мощности и мрежи; плановете се придружават от технико-икономически, финансов и екологичен анализ и варианти за енергоспестяване.
(2) Прогнозите по ал. 1 заедно с изготвените предварителни проучвания и списък на необходимите нови производствени мощности и мрежи, и обекти за съхраняване на природен газ се предоставят, както следва:
1. на министъра на енергетиката и енергийните ресурси;
2. на Комисията за енергийно регулиране;
3. на кметовете на съответните общини за изпълнение на задълженията по чл. 6;
4. на преносните предприятия;
5. на съответните разпределителни предприятия.
(3) Съдържанието, структурата, условията и редът за предоставяне на информацията по ал. 1 се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.


Глава трета
РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА

Раздел I
Комисия за енергийно регулиране

Чл. 9. (1) Регулирането на дейностите в енергетиката се осъществява от Комисията за енергийно регулиране, наричана по-нататък "комисията".
(2) Комисията за енергийно регулиране е независим специализиран държавен орган – юридическо лице, със седалище София.

Чл. 10. (1) Комисията е колегиален орган и се състои от 7 членове, включително председател и заместник-председател.
(2) Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията се избират и освобождават с решение на Министерския съвет и се назначават със заповед на министър-председателя.
(3) Мандатът на членовете на комисията е 5 години. 

×ë. 11. (1) Çà ÷ëåíîâå íà êîìèñèÿòà ìîãàò äà áúäàò èçáèðàíè äååñïîñîáíè áúëãàðñêè ãðàæäàíè ñúñ çàâúðøåíî âèñøå îáðàçîâàíèå ñ îáðàçîâàòåëíà êâàëèôèêàöèîííà ñòåïåí “ìàãèñòúð”, îò êîèòî ïîíå åäèí ïðàâîñïîñîáåí þðèñò è åäèí èêîíîìèñò:
1. ñ òðóäîâ è/èëè ñëóæåáåí ñòàæ íå ïî-ìàëêî îò 10 ãîäèíè, îò êîèòî íàé-ìàëêî 3 ãîäèíè â åíåðãåòèêàòà;
2. êîèòî íå ñà îñúæäàíè íà ëèøàâàíå îò ñâîáîäà çà óìèøëåíè ïðåñòúïëåíèÿ îò îáù õàðàêòåð.
(2) ×ëåíîâå íà êîìèñèÿòà íå ìîãàò:
1. äà áúäàò ëèöà, êîèòî ñà àêöèîíåðè, ñúäðóæíèöè, óïðàâèòåëè, ïðîêóðèñòè èëè ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëíè èëè êîíòðîëíè îðãàíè, êàêòî è ëèêâèäàòîðè è êîíñóëòàíòè íà òúðãîâñêè äðóæåñòâà, êîèòî èçâúðøâàò äåéíîñò, ïîäëåæàùà íà ëèöåíçèðàíå ïî òîçè çàêîí;
2. äà çàåìàò äðóãà ïëàòåíà äëúæíîñò, îñâåí êîãàòî óïðàæíÿâàò íàó÷íà èëè ïðåïîäàâàòåëñêà äåéíîñò.
(3) ×ëåíîâå íà êîìèñèÿòà ñå îñâîáîæäàâàò ïðåäñðî÷íî ñàìî:
1. ïî òÿõíà ìîëáà;
2. ïðè èçâúðøâàíå íà ñèñòåìíè íàðóøåíèÿ íà çàäúëæåíèÿòà èì ïî òîçè çàêîí èëè íà ñëóæåáíèòå èì çàäúëæåíèÿ;
3. ïðè óñòàíîâÿâàíå íà íåñúâìåñòèìîñò ñ èçèñêâàíèÿòà ïî òîçè çàêîí çà çàåìàíå íà äëúæíîñòòà;
4. ïðè ôàêòè÷åñêà íåâúçìîæíîñò äà èçïúëíÿâàò çàäúëæåíèÿòà ñè çà ïîâå÷å îò 6 ìåñåöà.
(4) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 3  Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò èçáèðà íîâ ÷ëåí çà ñðîê äî êðàÿ íà ïúðâîíà÷àëíèÿ ìàíäàò. 
(5) Âúçíàãðàæäåíèÿòà íà ÷ëåíîâåòå íà êîìèñèÿòà ñå îïðåäåëÿò, êàêòî ñëåäâà:
1. íà ïðåäñåäàòåëÿ – 93 íà ñòî îò 3 ñðåäíè ìåñå÷íè çàïëàòè íà íàåòèòå ëèöà ïî òðóäîâî è ïî ñëóæåáíî ïðàâîîòíîøåíèå â îáùåñòâåíèÿ ñåêòîð ñúîáðàçíî äàííè íà Íàöèîíàëíèÿ ñòàòèñòè÷åñêè èíñòèòóò;
2. íà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ – 90 íà ñòî îò 3 ñðåäíè ìåñå÷íè çàïëàòè íà íàåòèòå ëèöà ïî òðóäîâî è ïî ñëóæåáíî ïðàâîîòíîøåíèå â îáùåñòâåíèÿ ñåêòîð ñúîáðàçíî äàííè íà Íàöèîíàëíèÿ ñòàòèñòè÷åñêè èíñòèòóò;
3. íà îñòàíàëèòå ÷ëåíîâå – 85 íà ñòî îò 3 ñðåäíè ìåñå÷íè çàïëàòè íà íàåòèòå ëèöà ïî òðóäîâî è ïî ñëóæåáíî ïðàâîîòíîøåíèå â îáùåñòâåíèÿ ñåêòîð ñúîáðàçíî äàííè íà Íàöèîíàëíèÿ ñòàòèñòè÷åñêè èíñòèòóò.

×ë. 12. (1) Êîìèñèÿòà å ïîñòîÿííîäåéñòâàù îðãàí. Êîìèñèÿòà ìîæå äà çàñåäàâà, àêî ïðèñúñòâàò íå ïî-ìàëêî îò ÷åòèðèìà îò ÷ëåíîâåòå é. 
(2) Êîìèñèÿòà ñå ïðîèçíàñÿ ñ ðåøåíèÿ, êîèòî ñà èíäèâèäóàëíè àäìèíèñòðàòèâíè àêòîâå è ñå ïðèåìàò ñ ìíîçèíñòâî íå ïî-ìàëêî îò 4 ãëàñà.
(3) Çàñåäàíèÿòà íà êîìèñèÿòà ñà îòêðèòè, êîãàòî ñå ðàçãëåæäàò çàÿâëåíèÿ èëè èñêàíèÿ, ñâúðçàíè ñ:
1. èçäàâàíå, èçìåíÿíå è ïðåêðàòÿâàíå íà ëèöåíçèÿ;
2. óòâúðæäàâàíå íà ïðåäëîæåíè îò åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ öåíè.
(4) Â îòäåëíè ñëó÷àè êîìèñèÿòà ìîæå äà âçåìå ðåøåíèå çàñåäàíèÿ ïî àë. 3 äà ñå ïðîâåæäàò ïðè çàêðèòè âðàòà, êàòî íà òÿõ ìîãàò äà ïðèñúñòâàò ñàìî ÷ëåíîâåòå íà êîìèñèÿòà è ñòðàíèòå ïî ñúîòâåòíîòî ïðîèçâîäñòâî.
(5) Ðåøåíèÿòà íà êîìèñèÿòà ïî àë. 3 ñå îáÿâÿâàò â îòêðèòî çàñåäàíèå.
(6) При осъществяване на правомощията си комисията прилага процесуалните правила, предвидени в този закон, а за неуредените от него случаи - правилата на Закона за административното производство. 
(7) Решенията, включително мълчаливият отказ на комисията, се обжалват пред Върховния административен съд. Обжалването не спира изпълнението на решението.

×ë. 13. (1) Êîìèñèÿòà îãëàñÿâà ïóáëè÷íî ñëåäâàíàòà ïîëèòèêà è ñúçäàäåíàòà ïðàêòèêà ïî ïðèëàãàíåòî íà íîðìàòèâíèòå àêòîâå, êàêòî è ìîòèâèòå çà òÿõíàòà ïðîìÿíà â èçäàâàí îò íåÿ áþëåòèí, êàêòî è ïî äðóã ïîäõîäÿù íà÷èí.
(2) Áþëåòèíúò íà êîìèñèÿòà ñå èçäàâà íà âñåêè 6 ìåñåöà è ñå ïóáëèêóâà è íà ñòðàíèöàòà íà êîìèñèÿòà â Èíòåðíåò. 

×ë. 14. (1) Â ñâîÿòà äåéíîñò êîìèñèÿòà ñå ïîäïîìàãà îò àäìèíèñòðàöèÿ.
(2) Äåéíîñòòà íà êîìèñèÿòà, ñòðóêòóðàòà è îðãàíèçàöèÿòà íà íåéíàòà àäìèíèñòðàöèÿ ñå îïðåäåëÿò â óñòðîéñòâåí ïðàâèëíèê, ïðèåò îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
(3) Çà ñëóæèòåëèòå îò ñïåöèàëèçèðàíàòà àäìèíèñòðàöèÿ ñå ïðèëàãàò çàáðàíèòå ïî ÷ë. 11, àë. 2, ò. 1 è 2. 

×ë. 15. ×ëåíîâåòå íà êîìèñèÿòà, êàêòî è ñëóæèòåëèòå îò íåéíàòà àäìèíèñòðàöèÿ ñà äëúæíè äà ñïàçâàò ïðàâèëàòà çà ïðîôåñèîíàëíà åòèêà, ïðèåòè îò êîìèñèÿòà.

×ë. 16. (1) Èíôîðìàöèÿòà, êîÿòî êîìèñèÿòà ïðèäîáèâà, ñúçäàâà è ñúõðàíÿâà çà öåëèòå íà ðåãóëèðàíåòî è ÷èåòî ðàçãëàñÿâàíå ìîæå äà çàñòðàøè è òúðãîâñêèÿ èíòåðåñ íà çàÿâèòåëèòå è ëèöåíçèàíòèòå, å êëàñèôèöèðàíà èíôîðìàöèÿ, ïðåäñòàâëÿâàùà ñëóæåáíà òàéíà.
(2) Íå å ñëóæåáíà òàéíà òúðãîâñêàòà èíôîðìàöèÿ, êîÿòî ïîäëåæè íà ïóáëèêóâàíå ñúãëàñíî òîçè èëè äðóã çàêîí.
(3) Èíôîðìàöèÿ, ïðåäñòàâëÿâàùà ñëóæåáíà òàéíà, íå ìîæå äà ñå ðàçãëàñÿâà îñâåí ïðåä îðãàíè íà ñúäåáíàòà âëàñò èëè äðóãè äúðæàâíè îðãàíè ïî óñòàíîâåíèÿ â çàêîíà ðåä.

×ë. 17. (1) Äúðæàâíèòå îðãàíè, åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ è äëúæíîñòíèòå ëèöà îêàçâàò ñúäåéñòâèå íà êîìèñèÿòà ïðè îñúùåñòâÿâàíåòî íà íåéíèòå ôóíêöèè.
(2) Ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà ñâîèòå ôóíêöèè êîìèñèÿòà ìîæå äà ñúòðóäíè÷è è ñ ëèöà, êîèòî ïðåäñòàâëÿâàò è çàùèòàâàò èíòåðåñèòå íà ïîòðåáèòåëèòå.

×ë. 18. Ïðåäñåäàòåëÿò íà êîìèñèÿòà:
1. îðãàíèçèðà è ðúêîâîäè äåéíîñòòà íà êîìèñèÿòà è íà íåéíàòà àäìèíèñòðàöèÿ ñúîáðàçíî çàêîíà è íåéíèòå ðåøåíèÿ;
2. ïðåäñòàâëÿâà êîìèñèÿòà ïðåä òðåòè ëèöà;
3. íàçíà÷àâà è îñâîáîæäàâà ñëóæèòåëèòå îò àäìèíèñòðàöèÿòà;
4. ïðåäñòàâÿ åæåãîäíî â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò îò÷åò çà äåéíîñòòà íà êîìèñèÿòà.




Раздел II
Правомощия на Комисията за енергийно регулиране

Чл. 19. За регулиране на дейностите по производството, преноса и разпределението на електрическа енергия, преноса и разпределението на  природен газ, търговията с електрическа енергия и природен газ, производството и преноса на топлинна енергия комисията:
1.	 издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема лицензии в случаите, предвидени в този закон;
2.	 приема и публикува основни насоки за дейността си;
3.	 одобрява общите условия на договорите, предвидени в този закон;
4.	 упражнява контрол в случаите, предвидени в този закон; 
5.	 осъществява регулиране на цените в случаите, предвидени в този закон;
6.	 изготвя и контролира спазването на правилата за търговия с електрическа енергия и природен газ и техническите правила на мрежите; 
7.	 изготвя и контролира прилагането на методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия като част от правилата за търговия с електрическа енергия по т. 6;
8.	 изготвя и контролира спазването на правилата за достъп до електропреносната и газопреносната мрежа, съответно до електроразпределителната и газоразпределителната мрежа;
9.	 по предложение на съответното преносно или разпределително предприятие взема решение относно принадлежността на електропроводите, топлопроводите и газопроводите и прилежащите им уредби към преносните или разпределителните мрежи и дава задължителни предписания за изкупуването им и/или за предоставяне на достъп до тях; 
10.	провежда 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, включително нормите за качество на услугите;
12.	разглежда исканията на енергийните предприятия за компенсиране на невъзстановяеми разходи и взема решение за размера на обоснованите невъзстановяеми разходи, както и за начина на компенсирането им;
13.	издава сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия; 
14.	издава зелени сертификати на производители на електрическа енергия, използващи възобновяеми енергийни източници и произвеждащи електрическа и топлинна енергия по комбиниран начин; 
15.	 определя допустимите размери на технологични 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 съгласно методика, приета от комисията;   
16.	определя разполагаемостта и техническите параметри за производство на електрическа енергия, в съответствие с които всеки производител може да сключва сделки с привилегировани потребители, търговци 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 съгласие за разделяне, отделяне, вливане или сливане на енергийни предприятия - титуляри на лицензии по този закон; 
19.	разрешава извършването на сделки на разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени в този закон, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие;
20.	приема внесените от председателя проект на годишен бюджет на комисията и отчет по чл. 18, т. 4;
21.	има други правомощия, определени със закон.

Чл. 20. (1) Комисията разглежда жалби на потребители срещу лицензианти или на лицензианти срещу лицензианти, свързани с изпълнението на лицензионната дейност. 
(2) При постъпване на жалба председателят на комисията назначава проверка по реда на глава осма.
(3) В двумесечен срок от подаване на жалба по ал. 1 комисията може да съдейства за доброволно уреждане на спора. Срокът може да бъде продължен с още два месеца, ако естеството на спора налага събиране на допълнителни данни и информация от комисията. 
(4) Когато спорът е разрешен доброволно чрез постигането на писмено споразумение между страните и някоя от тях не изпълнява задълженията си по споразумението, другата страна може да се обърне към съда за разглеждане на спора - предмет на споразумението.
(5) Редът за подаване на жалбите, тяхното разглеждане и процедурата за доброволно уреждане на спорове се регламентират в наредбата по чл. 58.
 
×ë. 21. (1) Ïðè èçïúëíåíèå íà ðåãóëàòîðíèòå ïðàâîìîùèÿ êîìèñèÿòà ñå ðúêîâîäè îò ñëåäíèòå îáùè ïðèíöèïè:
1. ïðåäîòâðàòÿâàíå è íåäîïóñêàíå íà îãðàíè÷àâàíå èëè íàðóøàâàíå  êîíêóðåíöèÿòà íà åíåðãèéíèÿ ïàçàð;
2. îñèãóðÿâàíå íà áàëàíñ ìåæäó èíòåðåñèòå íà åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ è ïîòðåáèòåëèòå;
3. îñèãóðÿâàíå íà ðàâíîïîñòàâåíîñò ìåæäó îòäåëíèòå êàòåãîðèè åíåðãèéíè ïðåäïðèÿòèÿ è ìåæäó ãðóïèòå ïîòðåáèòåëè;
4. ñúçäàâàíå íà ñòèìóëè çà åôåêòèâíà äåéíîñò íà ðåãóëèðàíèòå åíåðãèéíè ïðåäïðèÿòèÿ;
5. ñúçäàâàíå íà ñòèìóëè çà ðàçâèòèåòî íà êîíêóðåíòåí ïàçàð çà äåéíîñòè â åíåðãåòèêàòà, êúäåòî èìà óñëîâèÿ çà òîâà.
(2) Ïðè ïðèëàãàíå íà ïðèíöèïà ïî àë. 1, ò. 1 êîìèñèÿòà ìîæå äà ñåçèðà Êîìèñèÿòà çà çàùèòà íà êîíêóðåíöèÿòà çà îáðàçóâàíå íà ïðîèçâîäñòâî ïî ðåäà íà Çàêîíà çà çàùèòà íà êîíêóðåíöèÿòà.

×ë. 22. (1) Ïðè èçïúëíåíèå íà ïðàâîìîùèåòî ñè ïî ÷ë. 19, ò. 16 êîìèñèÿòà ñïàçâà ñëåäíèòå ïðèíöèïè:
1.	ñïðàâåäëèâî ðàçïðåäåëÿíå íà èêîíîìè÷åñêèòå ïîñëåäèöè îò ïîåòàïíîòî îòâàðÿíå íà ïàçàðà ìåæäó âñè÷êè ñòðàíè ïî ñäåëêèòå ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ;
2.	îñèãóðÿâàíå íà ðàâíè óñëîâèÿ çà ñêëþ÷âàíå íà ñäåëêè ïðè ñâîáîäíî äîãîâîðåíè öåíè â ñðàâíåíèå ñúñ ñêëþ÷âàíèòå ñ îáùåñòâåíèÿ äîñòàâ÷èê èëè ñ îáùåñòâåíèòå ñíàáäèòåëè íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ;
3. îñèãóðÿâàíå íà áàëàíñèðàíî èçìåíåíèå íà öåíèòå íà êðàåí ïîòðåáèòåë, êàòî ñå îò÷èòàò çàäúëæåíèÿòà íà îáùåñòâåíèÿ äîñòàâ÷èê èëè íà îáùåñòâåíèòå ñíàáäèòåëè, ñâúðçàíè ñ îñúùåñòâÿâàíåòî íà îáùåñòâåíèòå óñëóãè.
(2) Óñëîâèÿòà, íà êîèòî òðÿáâà äà îòãîâàðÿò ëèöàòà, êîèòî èìàò ïðàâî äà ñêëþ÷âàò ñäåëêè ïî ÷ë. 98, àë. 1, êàêòî è óñëîâèÿòà çà ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî ñúîòâåòíèòå ìðåæè ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáà íà ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè ïî ïðåäëîæåíèå íà êîìèñèÿòà.

×ë. 23. (1)  Êîìèñèÿòà âîäè ïóáëè÷íè ðåãèñòðè çà:
1.	èçäàâàíèòå ëèöåíçèè, â êîèòî ñå âïèñâàò âñè÷êè ëèöåíçèàíòè, èçäàäåíèòå ëèöåíçèè è äðóãè îáñòîÿòåëñòâà;
2.	èçäàâàíèòå ñåðòèôèêàòè çà ïðîèçõîä, â êîèòî ñå âïèñâàò òèòóëÿðÿò è ïðîèçâîäñòâåíàòà ìîùíîñò, êîëè÷åñòâàòà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, çà êîèòî å èçäàäåí ñåðòèôèêàòúò,  ïåðèîäúò è ìÿñòîòî íà ïðîèçâîäñòâî;
3.	èçäàâàíèòå çåëåíè ñåðòèôèêàòè, â êîèòî ñå âïèñâàò òèòóëÿðÿò è ïðîèçâîäñòâåíàòà ìîùíîñò, êîëè÷åñòâàòà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, çà êîèòî å èçäàäåí ñåðòèôèêàòúò, ïåðèîäúò è ìÿñòîòî íà ïðîèçâîäñòâî;
4.	ñäåëêèòå ñúñ çåëåíè ñåðòèôèêàòè, â êîèòî ñå âïèñâàò òèòóëÿðÿò íà çåëåíèÿ ñåðòèôèêàò, êóïóâà÷úò è êîëè÷åñòâîòî åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ -  ïðåäìåò íà ñäåëêàòà;
5. ëèöàòà, íà êîèòî å ïðåäîñòàâåí ñòàòóò íà ïðèâèëåãèðîâàíè ïîòðåáèòåëè ïî òîçè çàêîí.
(2) Îáñòîÿòåëñòâàòà, ïîäëåæàùè íà âïèñâàíå, è ðåäúò çà âïèñâàíå â ðåãèñòúðà è çà ïîëó÷àâàíå íà èíôîðìàöèÿ, ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáàòà ïî 
÷ë. 58.
(3) Ðåøåíèÿòà çà èçäàâàíå, èçìåíÿíå è ïðåêðàòÿâàíå íà ëèöåíçèèòå, êàêòî è ðåøåíèÿòà çà óòâúðæäàâàíå íà öåíèòå ñå ïóáëèêóâàò â áþëåòèíà íà êîìèñèÿòà.


Раздел ІІІ
Финансиране на Комисията за енергийно регулиране. Такси

Чл. 24. (1) Дейността на комисията и на нейната администрация се финансира от приходите, определени в чл. 25, ал. 1.
(2) Комисията е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Чл. 25. (1) Приходите по бюджета на комисията се набира от:
1.	таксите, събирани от комисията по чл. 26, и лихвите върху тях;
2.	 дарения от лица, неподлежащи на лицензиране по този закон, или на свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон.
(2) Не се приемат дарения от лица, подлежащи на лицензиране по този закон, и от свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.
(3) Средствата по ал. 1 се разходват за:
1. финансиране дейността на комисията и на нейната администрация, включително извършването на проучвания, анализи и експертизи, свързани с регулаторните дейности по този закон;
2. капиталови разходи за развитие на материалната база;
3. повишаване квалификацията на служителите в администрацията;
4. допълнително материално стимулиране по ред, определен в устройствения правилник. 
(4) Средствата по ал. 3, т. 4 се определят в размер 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на комисията за съответната година и се включват в закона за държавния бюджет за същата година.

Чл. 26. (1) За изпълнение на регулаторните си правомощия комисията събира такси за разглеждане на заявления и лицензионни такси и такси за издаване на сертификати по този закон.
(2) Размерът на таксите по ал. 1, редът и сроковете за заплащането им се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет по предложение на комисията.

Чл. 27. (1) Таксата за разглеждане на заявление се заплаща при подаването му. 
(2) Лицата, получили лицензия, заплащат лицензионни такси за всяка издадена лицензия, както и за изменение на лицензията в случаите, посочени в тарифата.
(3) Лицензионните такси са:
1. първоначална - за издаване или изменение на лицензия, включваща разходи за нейната подготовка и разходи за регулаторната дейност по лицензията до края на текущата година;
2. годишна, включваща разходи за регулаторната дейност по лицензията за съответната година.
(4) Годишната такса за срока на лицензията, както и за срока на продължаването й се заплаща от лицензианта за всяка година, следваща годината на издаването й.
(5) Лицензионните такси се определят в зависимост от вида на извършваната лицензионна дейност и се диференцират по критерии, определени с тарифата по чл. 26, ал. 2.


Раздел ІV
Ценово регулиране

Чл. 28. (1) На регулиране от комисията подлежат цените: 
1.	по които производителите продават електрическа енергия на обществения доставчик и/или на обществените снабдители;
2.	по които производителите продават топлинна енергия на топлопреносното предприятие;
3.	по които топлопреносното предприятие продава топлинна енергия на потребители;
4.	по които общественият доставчик продава електрическа енергия на обществените снабдители, на потребители, присъединени към преносната мрежа, и на преносното, съответно на разпределителното, предприятие за покриване на технологичните разходи по преноса;
5.	по които общественият доставчик продава природен газ на обществените снабдители на природен газ и на потребителите, присъединени към газопреносната мрежа;
6.	по които обществените снабдители продават електрическа енергия и природен газ на потребители, присъединени към съответните разпределителни мрежи;
7.	за пренос на електрическа енергия и природен газ през съответните преносни и/или разпределителни мрежи, с изключение на цените за транзитен пренос;
8.	за присъединяване към мрежите;
9.	за съхраняване на природен газ.
(2) Цените на електрическата енергия по ал. 1, т. 1, 4 и 6 подлежат на регулиране, докато всички потребители придобият статут на привилегировани потребители.
(3) Цените на природния газ по ал. 1, т. 5 и 6 подлежат на регулиране, докато всички потребители придобият статут на привилегировани потребители.
(4) Цените на енергията, природния газ и услугите, предоставяни от енергийните предприятия, не подлежат на регулиране от комисията при установяване от нея наличието на конкуренция, която създава предпоставки за свободно договаряне на цените при пазарни условия за съответната дейност в енергетиката.
Чл. 29. При изпълнение на правомощията си за ценово регулиране комисията се ръководи 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 възстановяват икономически обоснованите разходи за дейността им, включително разходите за:
а) управление, експлоатация и поддръжка на енергийните обекти;
б) поддържане на резервни и регулиращи мощности, необходими за надеждно снабдяване на потребителите;
в) 	доставка и поддържане на резервите от горива;
г) 	ремонти;
д) амортизации;
е) 	съхраняване и преработка на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация и ядрена безопасност;
3. извън разходите по т. 2 цените да включват невъзстановяемите разходи, свързани с прехода към конкурентен енергиен пазар, както и разходите, произтичащи от изпълнение на задължения към обществото, свързани със сигурността на снабдяването;
4. цените да осигуряват икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала;
5. цените за отделните групи потребители да съответстват на разходите за доставка на енергия и природен газ до тези потребители;
6. недопускане чрез цените на кръстосано субсидиране:
а) между отделните групи потребители;
б) за интегрирани енергийни предприятия - между отделните дейности, подлежащи на лицензиране по този закон, и/или между дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон, и други дейности.

Чл. 30. (1) Комисията може да регулира цените чрез определяне на горна граница на цени или приходи, да определя показатели за ефективност на енергийните предприятия, показатели за сравнимост между тях, изпълнение на базисни критерии.
(2) Комисията може да определя:
1. компоненти на цените, отразяващи структурата на разходите;
2. часови, сезонни и други тарифни структури на цените в съответствие с разходите.

Чл. 31. (1) Комисията определя преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми 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) Преференциалните цени по ал. 1 се определят като не по-ниски от 80 на сто от средната продажна цена на електрическата енергията за предходната календарна година за потребители, използващи енергия за битови нужди. 
(3) По предложение на съответното топлопреносно предприятие комисията определя преференциална цена на топлинна енергия за асоциацията по чл. 149, ал. 1.

Чл. 32. (1) Енергийните предприятия имат право да предявят искане за признаване и компенсиране на невъзстановяеми разходи. 
(2) Невъзстановяеми са разходите, произтичащи от извършени инвестиции и сключени сделки до влизането в сила на този закон от енергийните предприятия, които не могат да бъдат възстановени в резултат на създаване на конкурентен електроенергиен пазар.
(3) Енергийните предприятия по ал. 1 подават заявление пред комисията за признаване на разходите за невъзстановяеми и за установяване на размера им. Към заявлението се представят доказателства за основанието за възникване на невъзстановяемите разходи и за размера им.
(4) Комисията определя максималния общ размер и период за компенсация на признатите невъзстановяеми разходи за всяко отделно предприятие.
(5) Комисията, ръководейки се от принципите по чл. 21, и при отчитане на промените в конкурентните условия:
1. преизчислява ежегодно максималния общ размер на компенсацията, свързана с невъзстановяемите разходи;
2. определя обема за възстановяване за съответния период;
3. разпределя ги между съответните енергийни предприятия.
(6) Начинът за компенсиране на невъзстановяемите разходи се определя в наредбата по чл. 34, ал. 3.
(7) Компенсирането на невъзстановяеми разходи се осъществява от всички потребители по недискриминационен и прозрачен начин.

Чл. 33. (1) Енергийните предприятия имат право да предявят искане за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени им задължения към обществото, включително свързани със сигурността на снабдяването, защита на околната среда и енергийна ефективност.
(2) За разходи по ал. 1 се приемат:
1. произтичащи от задължение за изкупуване на електрическа енергия от производители, спечелили конкурс по реда на чл. 44;
2. произтичащи от задължение за производство на електрическа енергия при използване на местни първични енергийни източници по чл. 4, 
ал. 2, т. 8;
3. произтичащи от задължение за изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени по чл. 157 и 160;
4. други допълнителни задължения. 
(3) Енергийните предприятия по ал. 1 подават периодично заявление пред комисията за компенсиране на тези разходи. Към заявлението се представят доказателства за тяхното основание и размер.
(4) Комисията определя обема за компенсиране за всяко отделно предприятие и общия обем за възстановяване за съответния период.
(5) Начинът за компенсиране на разходите, произтичащи от задължения към обществото, се определят в наредбата по чл. 34, ал. 3.
(6) Компенсирането на разходите, произтичащи от задължения към обществото, се осъществява от всички потребители по недискриминационен и прозрачен начин.

Чл. 34. (1) Цените, които подлежат на регулиране, се образуват от енергийните предприятия съобразно изискванията на този закон и правилата по ал. 3. Указанията, дадени от комисията относно образуването на цените, са задължителни за енергийните предприятия. 
(2) Комисията определя преходен период за цените на електрическата енергия за потребителите, през който цените се привеждат в съответствие с разходите за производство, пренос и разпределение на електрическата енергия.
(3) Методите за регулиране на цените, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цените и утвърждаването на цените се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на комисията.


Раздел V
Разделно счетоводство

Чл. 35. (1) Енергийните предприятия водят отделна счетоводна отчетност за: 
1. всяка дейност, подлежаща на лицензиране по този закон;
2. дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон, и други дейности;
3. всеки клон и предприятие;
4. дейности при регулирани и нерегулирани цени.
(2) Правилата за извършване на разделното счетоводство от енергийните предприятия, включително активите за целите на ценообразуването по групи потребители, се определят с наредбата по чл. 34, ал. 3.

Чл. 36. (1) Енергийните предприятия са длъжни ежегодно да предоставят на комисията:
1. годишните си финансови отчети, включително приложенията към тях, съгласно Закона за счетоводството;
2. отчетна информация по видове дейности.
(2) Енергийните предприятия са длъжни при поискване от комисията за целите на ценовото регулиране да предоставят на комисията цялата счетоводна документация и технико-икономическа информация, включително сключени договори.




Глава четвърта
ЛИЦЕНЗИИ

Раздел І
Издаване на лицензии

Чл. 37. (1) Дейностите, подлежащи 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. съхраняване на природен газ; 
5. търговия с електрическа енергия;
6. организиране на пазар на електрическа енергия;
7. обществена доставка на електрическа енергия или природен газ;
8. обществено снабдяване с електрическа енергия или природен газ;
9. транзитен пренос на природен газ.
  (2) С лицензията се разрешава осъществяване на някоя от дейностите по ал. 1 при посочените в нея условия и е неразделна част от решението за издаването й.
(3) Когато за извършване на някоя от дейностите по ал. 1 се издава лицензия, преди да е изграден енергийният обект за осъществяване на тази дейност, лицензията съдържа условията за изграждане на този обект и срок за започване на лицензионната дейност.
(4) Не се изисква издаване на лицензия:
1. за производството на електрическа енергия от лица, притежаващи електрически централи с обща инсталирана електрическа мощност до 5 МW; 
2. за производство на топлинна енергия от лица, притежаващи отоплителни централи с обща инсталирана топлинна мощност до 5 МW;
3. за производство на топлинна енергия само за собствено потребление.

	×ë. 38. (1) Ëèöåíçèÿ ñå èçäàâà íà þðèäè÷åñêî ëèöå, ðåãèñòðèðàíî ïî Òúðãîâñêèÿ çàêîí, êîåòî:
1.	ïðèòåæàâà òåõíè÷åñêè è ôèíàíñîâè âúçìîæíîñòè, ìàòåðèàëíè è ÷îâåøêè ðåñóðñè è îðãàíèçàöèîííà ñòðóêòóðà çà èçïúëíåíèå íà íîðìàòèâíèòå èçèñêâàíèÿ çà îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñòòà ïî ëèöåíçèÿòà;
2.	èìà âåùíè ïðàâà âúðõó åíåðãèéíèòå îáåêòè, ÷ðåç êîèòî ùå ñå îñúùåñòâÿâà äåéíîñòòà, àêî òå ñà èçãðàäåíè, ñ èçêëþ÷åíèå íà ëèöåíçèèòå ïî ÷ë. 37, àë. 1, ò.  5, 6, 7 è 8;
3.	ïðåäñòàâè äîêàçàòåëñòâà, ÷å åíåðãèéíèòå îáåêòè, ÷ðåç êîèòî ùå ñå îñúùåñòâÿâà äåéíîñòòà ïî ëèöåíçèÿòà, îòãîâàðÿò íà íîðìàòèâíèòå èçèñêâàíèÿ çà áåçîïàñíà åêñïëîàòàöèÿ è çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà.
(2) Условията по ал. 1, т. 1-3 в случай на издаване на лицензия по 
чл. 37, ал. 3 се изисква да са налице към момента на започване на лицензионната дейност.
(3) Íå ñå èçäàâà ëèöåíçèÿ íà ëèöå:
1.	ñïðÿìî êîåòî å îòêðèòî ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò èëè êîåòî å îáÿâåíî â íåñúñòîÿòåëíîñò;
2.	êîåòî å â ëèêâèäàöèÿ;
3.	íà êîåòî å îòíåòà ëèöåíçèÿòà èëè å îòêàçàíî èçäàâàíåòî íà ëèöåíçèÿ çà ñúùàòà äåéíîñò è íå å èçòåêúë ñðîêúò ïî ÷ë. 57, àë. 3 èëè  ïî 
÷ë. 39, àë. 4.
(4) Ëèöåíçèÿ íå ñå èçäàâà, êîãàòî ñúùåñòâóâà îïàñíîñò îò óâðåæäàíå íà æèâîòà è çäðàâåòî íà ãðàæäàíèòå, èìóùåñòâîòî íà òðåòè ëèöà è èíòåðåñèòå íà ïîòðåáèòåëèòå, íàðóøàâàíå íà íàäåæäíîòî ñíàáäÿâàíå ñ åëåêòðè÷åñêà èëè òîïëèííà åíåðãèÿ èëè ñ ïðèðîäåí ãàç.
(5) Â ñëó÷àèòå, êîãàòî åäíî è ñúùî ëèöå îñúùåñòâÿâà ïîâå÷å îò åäíà îò äåéíîñòèòå, çà êîèòî å ïðåäâèäåíî ëèöåíçèðàíå, çà âñÿêà îò äåéíîñòèòå ñå èçäàâàò îòäåëíè ëèöåíçèè. Êîìèñèÿòà ñëåäè çà íåäîïóñêàíå íà ïðîòèâîðå÷èÿ â ðåæèìà íà îñúùåñòâÿâàíå íà îòäåëíèòå ëèöåíçèðàíè äåéíîñòè.

×ë. 39. (1) Ïðîöåäóðà çà èçäàâàíå íà ëèöåíçèÿ ñå îòêðèâà ïî ïèñìåíî çàÿâëåíèå, êúì êîåòî ñå ïðèëàãàò âñè÷êè íåîáõîäèìè äîêóìåíòè çà èçäàâàíå íà ëèöåíçèÿ.
(2) Â ñëó÷àé ÷å ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò ñå îñúùåñòâÿâà ïî öåíè, ïîäëåæàùè íà ðåãóëèðàíå ïî òîçè çàêîí, êúì çàÿâëåíèåòî ïî àë. 1 ñå ïîäàâà è çàÿâëåíèå çà óòâúðæäàâàíåòî èì.
(3) Â ñðîê äî 3 ìåñåöà îò ïîäàâàíå íà çàÿâëåíèÿòà ïî àë. 1 è 2 êîìèñèÿòà èçäàâà èëè ìîòèâèðàíî îòêàçâà èçäàâàíåòî íà ëèöåíçèÿ è óòâúðæäàâà èëè îïðåäåëÿ ñúîòâåòíèòå öåíè.
(4)  Â ñëó÷àèòå íà îòêàç çàÿâèòåëÿò ìîæå äà íàïðàâè íîâî èñêàíå çà èçäàâàíå íà ëèöåíçèÿ íå ïî-ðàíî îò 3 ìåñåöà îò ïîñòàíîâÿâàíå íà ðåøåíèåòî çà îòêàç, ñúîòâåòíî îò âëèçàíåòî â ñèëà íà ñúäåáíîòî ðåøåíèå, ñ êîåòî æàëáàòà å îòõâúðëåíà êàòî íåîñíîâàòåëíà.

×ë.  40. (1) Ëèöåíçèÿòà ñå èçäàâà çà ñðîê äî 35 ãîäèíè.
(2) Ñðîêúò íà ëèöåíçèÿòà ñå ïðîäúëæàâà çà ñðîê íå ïî-äúëúã îò ñðîêà ïî àë. 1, àêî ëèöåíçèàíòúò îòãîâàðÿ íà óñëîâèÿòà íà çàêîíà è èçïúëíÿâà âñè÷êè çàäúëæåíèÿ è èçèñêâàíèÿ ïî ëèöåíçèÿòà, è å íàïðàâèë ïèñìåíî èñêàíå çà ïðîäúëæåíèå íàé-ìàëêî åäíà ãîäèíà ïðåäè èçòè÷àíåòî íà ñðîêà íà ïúðâîíà÷àëíàòà ëèöåíçèÿ.
(3) Ñ ðåøåíèåòî çà ïðîäúëæàâàíå íà ñðîêà ïî àë. 2 êîìèñèÿòà îïðåäåëÿ è óñëîâèÿòà çà îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñòòà çà íîâèÿ ñðîê íà ëèöåíçèÿòà.

×ë. 41. (1) Íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà ñå èçäàâà ñàìî åäíà ëèöåíçèÿ çà:
1. ïðåíîñ íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ èëè íà ïðèðîäåí ãàç;
2. îðãàíèçèðàíå íà ïàçàð íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ;
3. îáùåñòâåíà äîñòàâêà íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ èëè íà ïðèðîäåí ãàç.
(2) Çà åäíà îáîñîáåíà òåðèòîðèÿ ñå èçäàâà ñàìî åäíà ëèöåíçèÿ çà:
1. ðàçïðåäåëåíèå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ èëè íà ïðèðîäåí ãàç; 
2. îáùåñòâåíî ñíàáäÿâàíå ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ èëè ñ ïðèðîäåí ãàç;
3. ïðåíîñ íà òîïëèííà åíåðãèÿ.
(3) Åäíà îáîñîáåíà òåðèòîðèÿ çà ðàçïðåäåëåíèå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ âêëþ÷âà íå ïî-ìàëêî îò 150 000 ïîòðåáèòåëè, ïðèñúåäèíåíè êúì ïðèëåæàùàòà ðàçïðåäåëèòåëíà ìðåæà, è â íåéíèòå ãðàíèöè ñå âêëþ÷âàò íå ïî-ìàëêî îò åäíà îáëàñò ñúîáðàçíî àäìèíèñòðàòèâíî-òåðèòîðèàëíîòî óñòðîéñòâî íà ñòðàíàòà.
(4) Åäíà îáîñîáåíà òåðèòîðèÿ çà ðàçïðåäåëåíèå íà ïðèðîäåí ãàç âêëþ÷âà íå ïî-ìàëêî îò 50 000 ïîòðåáèòåëè, êîèòî ìîãàò äà áúäàò ïðèñúåäèíåíè êúì ïðèëåæàùàòà ðàçïðåäåëèòåëíà ìðåæà, è íåéíèòå ãðàíèöè ñå îïðåäåëÿò ñ îïèñà ïî ÷ë. 4, àë. 2, ò. 6.
(5) Åäíà îáîñîáåíà òåðèòîðèÿ çà ïðåíîñ íà òîïëèííà åíåðãèÿ ñå îïðåäåëÿ ñúîáðàçíî ïðåäâèäåíèòå óòâúðäåíè óñòðîéñòâåíè ñõåìè è ïëàíîâå íà íàñåëåíîòî ìÿñòî. 

×ë. 42. (1) Íà ëèöåòî, íà êîåòî å èçäàäåíà ëèöåíçèÿ çà ïðåíîñ íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, íå ñå èçäàâà ëèöåíçèÿ çà äðóãà äåéíîñò, ïîäëåæàùà íà ëèöåíçèðàíå ïî òîçè çàêîí, îñâåí ëèöåíçèÿ çà îðãàíèçèðàíå íà ïàçàð íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ.
(2) Íà ëèöåòî, íà êîåòî å èçäàäåíà ëèöåíçèÿ çà ïðåíîñ íà ïðèðîäåí ãàç, íå ñå èçäàâà ëèöåíçèÿ çà äðóãà äåéíîñò, ïîäëåæàùà íà ëèöåíçèðàíå ïî òîçè çàêîí, îñâåí ëèöåíçèÿ çà ñúõðàíÿâàíå íà ïðèðîäåí ãàç è ëèöåíçèÿ çà òðàíçèòåí ïðåíîñ íà ïðèðîäåí ãàç. Ëèöåòî, íà êîåòî å èçäàäåíà ëèöåíçèÿ çà ïðåíîñ íà ïðèðîäåí ãàç, íå ìîæå äà èçâúðøâà òúðãîâèÿ ñ ïðèðîäåí ãàç.
(3) Íà ëèöàòà, íà êîèòî å èçäàäåíà ëèöåíçèÿ çà ðàçïðåäåëåíèå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ èëè íà ïðèðîäåí ãàç, íå ñå èçäàâàò ëèöåíçèè çà äðóãè äåéíîñòè, ïîäëåæàùè íà ëèöåíçèðàíå ïî òîçè çàêîí.

×ë. 43. Â ëèöåíçèÿòà ñå îïðåäåëÿò:
1. íàèìåíîâàíèåòî íà ëèöåíçèàíòà;
2. äåéíîñòòà, çà êîÿòî ñå èçäàâà ëèöåíçèÿòà;
3. îáåêòèòå, ÷ðåç êîèòî ñå îñúùåñòâÿâà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò;
4. òåðèòîðèÿòà íà ëèöåíçèÿòà çà äåéíîñòèòå, çà êîèòî òîâà å íåîáõîäèìî;
5. ñðîêúò íà ëèöåíçèÿòà;
6. âèäîâåòå çàñòðàõîâêè, ïîêðèòè ðèñêîâå è ðàçìåðúò íà çàñòðàõîâàòåëíîòî ïîêðèòèå, êîèòî ëèöåíçèàíòúò å äëúæåí äà ïîääúðæà, äîêàòî óïðàæíÿâà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò;
7. èçèñêâàíèÿ çà èçâåæäàíå îò åêñïëîàòàöèÿ íà åíåðãèéíèòå îáåêòè, ÷ðåç êîèòî ñå îñúùåñòâÿâà äåéíîñòòà;
8. äðóãè ñïåöèàëíè íîðìàòèâíè èçèñêâàíèÿ, ñâúðçàíè ñ îñúùåñòâÿâàíåòî íà äåéíîñòòà ïî ëèöåíçèÿòà.


Раздел ІІ
Конкурс

Чл. 44. (1) Само в случаите на констатирана и обявена по реда на 
чл. 4, ал. 2, т. 5 необходимост от нова мощност за производство на електрическа енергия титулярят на лицензията, съдържаща задължение за нейното изграждане, 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) На лице, спечелило конкурс по ал. 1 или 2, се издава лицензия по чл. 37, ал. 3.
(4) Когато конкурсът е спечелен от чуждестранно лице, лицензията се издава на дружество, регистрирано по Търговския закон, в което чуждестранното лице притежава най-малко 67 на сто от капитала на дружеството. Това лице няма право да прехвърля участието си в дружеството лицензиант на трето лице до датата на започване на лицензионната дейност.
(5) Общественият доставчик сключва договори за изкупуване на електрическа енергия с лицето, спечелило конкурса по ал. 1.

Чл. 45. (1) Конкурсът се обявява от комисията в съответствие с описа по чл. 4, ал. 2, т. 5 или 6 и се провежда при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 58. 
(2) Конкурсната документация се изготвя в съответствие с наредбата по чл. 58 и се утвърждава от комисията. Конкурсната документация включва проект на лицензия, а в случая по чл. 44, ал. 1 - и проект на договор за изкупуване на електрическа енергия.
(3) Êîíêóðñúò ñå îáÿâÿâà ñ ðåøåíèå íà êîìèñèÿòà, êîåòî ñå îáíàðîäâà â “Äúðæàâåí âåñòíèê” íå ïî-êúñíî îò 6 ìåñåöà ïðåäè êðàéíèÿ ñðîê çà ïîäàâàíå íà çàÿâëåíèÿòà çà ó÷àñòèå â êîíêóðñà. Ðåøåíèåòî íà êîìèñèÿòà çà îáÿâÿâàíå íà êîíêóðñà ìîæå äà áúäå îáæàëâàíî ñàìî çàåäíî ñ ðåøåíèåòî çà îïðåäåëÿíå íà ñïå÷åëèëèÿ êîíêóðñà êàíäèäàò.
 
×ë. 46. Êîãàòî â ñðîêà çà ïîäàâàíå íà çàÿâëåíèÿ çà ó÷àñòèå â êîíêóðñà íå ïîñòúïè çàÿâëåíèå èëè ïîñòúïè ñàìî åäíî çàÿâëåíèå, òîçè ñðîê ìîæå äà ñå óäúëæè íàé-ìíîãî ñ 60 äíè, ñ÷èòàíî îò äàòàòà íà îáíàðîäâàíåòî â “Äúðæàâåí âåñòíèê” íà ñúîáùåíèåòî çà óäúëæàâàíå íà ñðîêà. Â òîçè ñëó÷àé ñå ïðîìåíÿ è äàòàòà íà ïðîâåæäàíå íà êîíêóðñà.

×ë. 47. (1) Êîìèñèÿòà ñ ðåøåíèå íàçíà÷àâà êîíêóðñíà êîìèñèÿ çà ïðîâåæäàíå íà êîíêóðñà ñ ïðåäñåäàòåë - ÷ëåí íà êîìèñèÿòà. Â íåÿ ñå âêëþ÷âàò ñëóæèòåëè íà àäìèíèñòðàöèÿòà íà êîìèñèÿòà, à â çàâèñèìîñò îò ïðåäìåòà íà êîíêóðñà – è ïðåäñòàâèòåëè íà ñúîòâåòíèòå îáùèíè è çàèíòåðåñóâàíè âåäîìñòâà è îðãàíèçàöèè. 
(2) Êîíêóðñíàòà êîìèñèÿ ðàçãëåæäà è îöåíÿâà ïðåäëîæåíèÿòà íà êàíäèäàòèòå è ïðåäëàãà íà êîìèñèÿòà äà âçåìå ðåøåíèå çà îïðåäåëÿíå íà ëèöåòî, ñïå÷åëèëî êîíêóðñà. 
(3) Êîìèñèÿòà â 14-äíåâåí ñðîê îò ïîëó÷àâàíå íà ïðåäëîæåíèåòî íà êîíêóðñíàòà êîìèñèÿ êëàñèðà êàíäèäàòèòå è ñ ìîòèâèðàíî ðåøåíèå îïðåäåëÿ ëèöåòî, ñïå÷åëèëî êîíêóðñà, çà êîåòî óâåäîìÿâà êàíäèäàòèòå. 

×ë. 48. (1) Êîìèñèÿòà ïðåêðàòÿâà êîíêóðñà è îáÿâÿâà íîâ, êîãàòî:
1. ñå å ÿâèë ñàìî åäèí êàíäèäàò, èëè
2. ïðåäëîæåíèÿòà íà êàíäèäàòèòå íå îòãîâàðÿò íà êîíêóðñíèòå óñëîâèÿ. 
(2) Â ñëó÷àé ÷å ïðè ïîâòîðíî îáÿâÿâàíå íà êîíêóðñà ñå ÿâè ñàìî åäèí êàíäèäàò, êîìèñèÿòà ãî îáÿâÿâà çà ñïå÷åëèë êîíêóðñà, êîãàòî îòãîâàðÿ íà êîíêóðñíèòå óñëîâèÿ. 


Раздел ІІІ
Изменение, допълнение, прекратяване и отнемане на лицензии

Чл. 49. (1) Лицензията може да бъде изменена и/или допълнена с решение на комисията:
1. по искане на лицензианта;
2. по инициатива на комисията.
(2) Комисията има право на инициатива за изменение и/или допълнение на издадена лицензия в случаите: 
1. за осигуряване на надеждността или за непрекъснатото 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 обществения ред съгласувано със съответните компетентни държавни органи;
4. при опасност от увреждане на живота и здравето на гражданите, от увреждане на околната среда или на имуществото на трети лица, когато това не налага отнемане на лицензията, и/или по предложение на специализирани държавни органи в изпълнение на техните правомощия;
5. при разрешаване преобразуване на лицензиант или сделка на разпореждане, когато това не води до прекратяване на лицензията.
(3) Комисията уведомява писмено лицензианта за откриване на производство за изменение и/или допълнение на лицензията по ал. 2. Лицензиантът може в 14-дневен срок да даде писмено становище по основанията за изменение и/или допълнение на лицензията.
(4) Комисията изменя и/или допълва лицензията след изтичането на срока по ал. 3. 
(5) Лицензиантът може да поиска изменение и/или допълнение на лицензията и по отношение на естеството на използваните първични енергийни източници и/или енергопреобразуващата технология. 
(6) Титулярът на лицензия по чл. 37, ал. 3, издадена чрез конкурс, може да поиска нейното изменение и/или допълнение преди започването на дейността само поради настъпване на независещи от него обстоятелства.

Чл. 50. (1) Комисията разрешава преобразуване на лицензиант чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, ако лицето, което ще извършва лицензионната дейност, след преобразуването отговаря на условията за издаване на лицензия за дейността. 
(2) В случаите по ал. 1 комисията изменя или прекратява съществуващата лицензия и/или издава нова лицензия в зависимост от конкретния случай в едномесечен срок от подаване на заявлението. Прекратяването, изменението или издаването на лицензия влиза в сила от датата на вписване на преобразуването в търговския регистър. 

Чл. 51. (1) Сделки на разпореждане с незавършени обекти на строителство или с имуществото, с което се осъществява дейността по лицензията, могат да се извършват само в тяхната цялост след разрешение на комисията, включително при обявяване на лицензиант в несъстоятелност.
(2) В случаите по ал. 1, когато лицензията е издадена за производство на електрическа и/или топлинна енергия и дейността се осъществява чрез генериращи мощности (блок), които технологично могат да бъдат експлоатирани независимо една от друга, предмет на сделката може да бъде отделен блок. В този случай първоначалната лицензия се изменя или допълва.
(3) Когато прекратяване или изменение на лицензия по ал. 1 или 2 може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването с електрическа или топлинна енергия, или с природен газ, комисията разрешава извършване на сделката на разпореждане, ако приобретателят по тази сделка е подал заявление и отговаря на условията за издаване на лицензия за съответната дейност. Лицензията, издадена на приобретателя, влиза в сила от датата на прехвърлителната сделка.
(4) Когато прекратяването или изменението на лицензията по ал. 1 и 2 не води до нарушаване сигурността на снабдяването, комисията може да издаде разрешение за извършване сделката на разпореждане, независимо дали приобретателят е подал заявление за издаване на лицензия. 
(5) Комисията издава разрешение и в случаите на залог или ипотека върху имущество, с което се извършва лицензионна дейност. 
(6) Ðàçðåøåíèå íå ñå èçèñêâà â ñëó÷àèòå íà ïîäìÿíà èëè ìîäåðíèçàöèÿ, èëè êîãàòî òàêîâà ðàçïîðåæäàíå íå âîäè äî èçìåíåíèå íà óñëîâèÿòà, ïðè êîèòî ñå îñúùåñòâÿâà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò. 
(7) Êîìèñèÿòà ðàçãëåæäà èñêàíèÿòà ïî àë. 1-4 â 3-ìåñå÷åí ñðîê îò ïîäàâàíå íà çàÿâëåíèåòî, à ïî àë. 5 - â åäíîìåñå÷åí ñðîê.

×ë. 52. (1) Ïðè ïðèâàòèçàöèÿ íà îáîñîáåíà ÷àñò îò åíåðãèéíî ïðåäïðèÿòèå íå ñå èçèñêâà ðàçðåøåíèå ïî ÷ë. 51. 
(2) Êîìèñèÿòà èçäàâà ëèöåíçèÿ íà ïðèîáðåòàòåëÿ ïî ïðèâàòèçàöèîííàòà ñäåëêà, àêî å ïîèñêàë èçäàâàíåòî íà ëèöåíçèÿ è îòãîâàðÿ íà óñëîâèÿòà çà èçäàâàíåòî é. 

×ë. 53. (1) Ëèöåíçèÿòà ñå ïðåêðàòÿâà ñ ðåøåíèå íà êîìèñèÿòà:
1. ïî èñêàíå íà ëèöåíçèàíòà, âêëþ÷èòåëíî ïðè ïðåõâúðëÿíå íà èìóùåñòâîòî, ñ êîåòî ñå îñúùåñòâÿâà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò, ïðè óñëîâèÿòà íà ÷ë. 51;
2. ïðè ïîãèâàíå íà åíåðãèéíèÿ îáåêò, ÷ðåç êîéòî ëèöåíçèàíòúò îñúùåñòâÿâà äåéíîñòòà ñè;
3. при преобразуване на лицензианта, когато преобразуването води до прекратяване на юридическото лице - титуляр на лицензията;
4. ïðè âëèçàíå â ñèëà íà ðåøåíèåòî íà ñúäà çà îáÿâÿâàíå íà ëèöåíçèàíòà â íåñúñòîÿòåëíîñò èëè íà ðåøåíèåòî çà ïðåêðàòÿâàíå íà äåéíîñòòà ïîðàäè îáÿâÿâàíåòî íà ëèöåíçèàíòà â ëèêâèäàöèÿ èçâúí ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 59.
(2) Êîìèñèÿòà ìîæå ñëåä ïèñìåíî óâåäîìëåíèå äà ïðåêðàòè ëèöåíçèÿòà çà öÿëàòà èëè çà ÷àñò îò òåðèòîðèÿòà ïî íåÿ, êîãàòî  ëèöåíçèàíòúò íå óïðàæíÿâà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò  çà ïåðèîä ïîâå÷å îò åäíà ãîäèíà.
(3) Ëèöåíçèÿòà ñå ïðåêðàòÿâà ïðè èçòè÷àíå ñðîêà íà ëèöåíçèÿòà îñâåí â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 54. 
(4) Ðåøåíèåòî çà ïðåêðàòÿâàíå íà ëèöåíçèÿòà å óñëîâèå çà ðàçãëåæäàíå îò ñúîòâåòíèÿ ñúä íà ìîëáà çà âïèñâàíå íà ëèêâèäàòîðè ïðè ïðåêðàòÿâàíå äåéíîñòòà íà þðèäè÷åñêîòî ëèöå - òèòóëÿð íà ëèöåíçèÿòà.
(5) Â ñëó÷àèòå íà ïðåêðàòÿâàíå íà ëèöåíçèÿòà ïî àë. 1, ò. 1 è àë. 2 ïðè óñëîâèÿ, ïîñî÷åíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 59, êîìèñèÿòà èìà ïðàâî äà çàäúëæè ëèöåíçèàíòà äà ïðåõâúðëè íà òðåòî ëèöå èìóùåñòâîòî, ÷ðåç êîåòî îñúùåñòâÿâà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò, â íåãîâàòà öÿëîñò èëè äà ó÷ðåäè ïðàâî íà ïîëçâàíå âúðõó íåãî, àêî ïðèîáðåòàòåëÿò ïî òàçè ñäåëêà å ëèöåíçèàíò èëè å ïîäàë çàÿâëåíèå è îòãîâàðÿ íà óñëîâèÿòà çà èçäàâàíå íà ëèöåíçèÿ çà ñúîòâåòíàòà äåéíîñò. Â ñëó÷àé ÷å ëèöåíçèàíòúò â ñðîê åäèí ìåñåö ñëåä ïðåêðàòÿâàíåòî íà ëèöåíçèÿòà íå ïðåõâúðëè ñîáñòâåíîñòòà ñè èëè íå ó÷ðåäè âåùíî ïðàâî íà ïîëçâàíå, ñå ïðèëàãà ñúîòâåòíî ðàçïîðåäáàòà íà ÷ë. 54, 
àë. 4–11.

×ë. 54. (1) Ëèöåíçèàíòúò å äëúæåí íàé-ìàëêî åäíà ãîäèíà ïðåäè èçòè÷àíåòî íà ñðîêà íà ëèöåíçèÿòà:
	  1. äà ïîäàäå çàÿâëåíèå çà ïðîäúëæàâàíå íà ñðîêà, èëè
2. äà óâåäîìè êîìèñèÿòà, ÷å íÿìà äà îñúùåñòâÿâà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò ñëåä èçòè÷àíåòî íà ñðîêà.
(2) Êîãàòî ñëåä èçòè÷àíåòî íà  ñðîêà íà ëèöåíçèÿòà åíåðãèéíèÿò îáåêò, ÷ðåç êîéòî å áèëà îñúùåñòâÿâàíà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò, ïîäëåæè íà îêîí÷àòåëíî èçâåæäàíå îò åêñïëîàòàöèÿ ïîðàäè òåõíè÷åñêè ïðè÷èíè, êîìèñèÿòà óäúëæàâà ñðîêà íà ëèöåíçèÿòà äî îêîí÷àòåëíîòî èçâåæäàíå îò åêñïëîàòàöèÿ íà åíåðãèéíèÿ îáåêò.
(3) Â ñëó÷àÿ ïî àë. 1, ò. 2 èëè ïðè îòêàç íà êîìèñèÿòà äà ïðîäúëæè ñðîêà íà ëèöåíçèÿòà, àêî ïðåêðàòÿâàíåòî íà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò ìîæå äà äîâåäå äî íàðóøàâàíå ñèãóðíîñòòà íà ñíàáäÿâàíåòî íà ïîòðåáèòåëèòå ñ åëåêòðè÷åñêà èëè òîïëèííà åíåðãèÿ, èëè ïðèðîäåí ãàç èëè ìîæå äà âúçíèêíå îïàñíîñò çà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò è îáùåñòâåíèÿ ðåä, ëèöåíçèàíòúò å çàäúëæåí äà ïðåõâúðëè íà òðåòî ëèöå ñîáñòâåíîñòòà ñè èëè äà ó÷ðåäè ïðàâî íà ïîëçâàíå âúðõó èìóùåñòâîòî, ÷ðåç êîåòî îñúùåñòâÿâà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò, ñàìî â íåãîâàòà öÿëîñò ïî ðåäà íà ÷ë. 51, àë. 1 è 3. 
(4) Êîãàòî ëèöåíçèàíòúò â ñðîê äî 60 äíè ïðåäè èçòè÷àíåòî íà ñðîêà íà ëèöåíçèÿòà íå èçïúëíè çàäúëæåíèÿòà ñè ïî àë. 3 èëè êîìèñèÿòà íå ðàçðåøè ñäåëêàòà íà ðàçïîðåæäàíå, êîìèñèÿòà íàçíà÷àâà îñîáåí òúðãîâñêè óïðàâèòåë, êîéòî:
1. приема по опис обектите, чрез които се осъществява лицензионната дейност, като те му се предават за управление, считано от първия ден след изтичането на срока на лицензията, и
2. ïðîäúëæàâà îñúùåñòâÿâàíåòî íà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò çà ñìåòêà íà ëèöåíçèàíòà äî ïðåõâúðëÿíåòî íà ñîáñòâåíîñòòà âúðõó åíåðãèéíèòå îáåêòè è îïðåäåëÿíåòî íà íîâ ëèöåíçèàíò.
(5) Îñîáåíèÿò òúðãîâñêè óïðàâèòåë ñå èçáèðà ïî âçàèìíî ñúãëàñèå íà ëèöåíçèàíòà è êîìèñèÿòà â ñðîê äî 30 äíè ïðåäè èçòè÷àíåòî íà ñðîêà íà ëèöåíçèÿòà. Â ñëó÷àé ÷å íå ñå ïîñòèãíå ñúãëàñèå, òîé ñå îïðåäåëÿ îò êîìèñèÿòà. 
(6) Îñîáåíèÿò òúðãîâñêè óïðàâèòåë èìà ïðàâî äà èçâúðøâà ñàìî äåéñòâèÿ è ñäåëêè, ïðÿêî ñâúðçàíè ñ ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò, è íÿìà ïðàâî äà îò÷óæäàâà è îáðåìåíÿâà ñ òåæåñòè íåäâèæèìè èìîòè, êàêòî è äà èçâúðøâà äåéñòâèÿ, îïðåäåëåíè îò êîìèñèÿòà ñ àêòà çà íàçíà÷àâàíå.
(7) Èìåòî è àäðåñúò íà íàçíà÷åíèÿ îñîáåí òúðãîâñêè óïðàâèòåë ñå âïèñâàò â òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð ïî èñêàíå íà ïðåäñåäàòåëÿ íà êîìèñèÿòà è ñå îáíàðîäâàò â "Äúðæàâåí âåñòíèê". 
(8) Óïðàâèòåëíèòå îðãàíè íà ëèöåíçèàíòà ñëåä âïèñâàíå íà îñîáåíèÿ òúðãîâñêè óïðàâèòåë â òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð ìîãàò äà èçâúðøâàò ñàìî äåéñòâèÿ, ñâúðçàíè ñ ïîäãîòîâêà è ñêëþ÷âàíå íà ñäåëêà íà ðàçïîðåæäàíå ïî àë. 3.
(9) Â ñëó÷àèòå íà îáæàëâàíå îòêàçà íà êîìèñèÿòà ëèöåíçèàíòúò ïðîäúëæàâà äà îñúùåñòâÿâà äåéíîñòòà äî îêîí÷àòåëíîòî ðåøåíèå íà ñúäà ïî æàëáàòà.
(10) Óñòàíîâÿâàíåòî íà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 3 ñå èçâúðøâà ñúãëàñóâàíî ñúñ ñúîòâåòíèòå êîìïåòåíòíè äúðæàâíè îðãàíè.
(11) Çà îñîáåí òúðãîâñêè óïðàâèòåë ìîæå äà áúäå íàçíà÷àâàíî ëèöå, êîåòî îòãîâàðÿ íà ñëåäíèòå óñëîâèÿ:
1. äà èìà âèñøå îáðàçîâàíèå è ïðîôåñèîíàëåí îïèò â óïðàâëåíèåòî íà åíåðãèéíè ïðåäïðèÿòèÿ;
2. äà íå å îñúæäàí êàòî ïúëíîëåòåí çà óìèøëåíî ïðåñòúïëåíèå îò îáù õàðàêòåð, îñâåí àêî å ðåàáèëèòèðàí;
3. äà íå ñå íàìèðà ñ ëèöåíçèàíòà â îòíîøåíèÿ, êîèòî ïîðàæäàò îñíîâàòåëíî ñúìíåíèå çà íåãîâîòî áåçïðèñòðàñòèå.

×ë. 55. (1) Â ñëó÷àèòå, êîãàòî ëèöåíçèàíòúò ïîèñêà ïðåêðàòÿâàíå íà ëèöåíçèÿòà ïðåäè èçòè÷àíåòî íà ñðîêà è àêî ïðåêðàòÿâàíåòî íà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò ìîæå äà äîâåäå äî íàðóøàâàíå ñèãóðíîñòòà íà ñíàáäÿâàíåòî íà ïîòðåáèòåëèòå ñ åëåêòðè÷åñêà èëè òîïëèííà åíåðãèÿ, èëè ïðèðîäåí ãàç èëè ìîæå äà âúçíèêíå îïàñíîñò çà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò è îáùåñòâåíèÿ ðåä, òîé å äëúæåí äà ïðîäúëæè äà îñúùåñòâÿâà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò äî èçäàâàíåòî íà íîâà ëèöåíçèÿ íà äðóãî ëèöå ïî ðåäà íà ÷ë. 54, 
àë. 3.
(2) Êîãàòî â ñðîêà íà ïðåäèçâåñòèåòî, ñ êîåòî ëèöåíçèàíòúò å ïîèñêàë ïðåêðàòÿâàíå íà ëèöåíçèÿòà, íå áúäå îïðåäåëåí íîâ ëèöåíçèàíò ïî ðåäà íà àë. 1, ñå ïðèëàãà ñúîòâåòíî ïðîöåäóðàòà ïî ÷ë. 54, àë. 4, 5, 6, 7,  9 è 11.

×ë. 56. (1) Ïðè ïîäàâàíå íà çàÿâëåíèå ñ èñêàíå çà ïðåêðàòÿâàíå íà ëèöåíçèÿ, èçäàäåíà ÷ðåç êîíêóðñ, êîìèñèÿòà ïðåöåíÿâà èñêàíåòî ñ îãëåä íóæäèòå íà îáùèÿ ïðîãíîçåí åíåðãèåí áàëàíñ íà ñòðàíàòà è ñèãóðíîòî è íàäåæäíî ñíàáäÿâàíå íà ïîòðåáèòåëèòå ñ åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç.
(2) Òèòóëÿðÿò íà ëèöåíçèÿ, îïðåäåëåí ÷ðåç êîíêóðñ, ìîæå äà ïîäàäå èñêàíå çà íåéíîòî ïðåêðàòÿâàíå, àêî å ïðåõâúðëèë íåçàâúðøåíèÿ îáåêò íà ñòðîèòåëñòâî íà òðåòî ëèöå, ïðè óñëîâèÿòà íà ÷ë. 51, àë. 1.

×ë. 57. (1) Êîìèñèÿòà ñëåä ïèñìåíî ïðåäóïðåæäåíèå ñ îïðåäåëåí ñðîê îòíåìà ëèöåíçèÿòà: 
1. êîãàòî ëèöåíçèàíòúò íå èçïúëíÿâà èëè íàðóøàâà çàäúëæåíèÿòà ñè ïî ãëàâè øåñòà  è ñåäìà;
2. êîãàòî ëèöåíçèàíòúò íå èçïúëíÿâà èëè íàðóøàâà çàäúëæåíèÿòà ñè ïî èçäàäåíàòà ëèöåíçèÿ;
3. êîãàòî ëèöåíçèàíòúò íå èçïúëíè â óêàçàíèÿ ñðîê èëè íàðóøàâà ïðåäïèñàíèÿ íà êîíòðîëíèòå îðãàíè íà êîìèñèÿòà èëè íàëîæåíè ïðèíóäèòåëíè àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè îò êîìèñèÿòà;
4. êîãàòî ëèöåíçèàíòúò å ïðåäñòàâèë íåâåðíè ñâåäåíèÿ, êîèòî ñà ïîñëóæèëè êàòî îñíîâàíèå çà èçäàâàíå íà ëèöåíçèÿòà.
(2) Ëèöåíçèÿòà ñå îòíåìà è êîãàòî íà ëèöåíçèàíòà å îòíåòà ñ âëÿçúë â ñèëà àäìèíèñòðàòèâåí àêò ëèöåíçèÿ çà åêñïëîàòàöèÿ íà ÿäðåíî ñúîðúæåíèå, èçäàäåíà ïî Çàêîíà çà áåçîïàñíî èçïîëçâàíå íà ÿäðåíàòà åíåðãèÿ.
(3) Êîìèñèÿòà ìîæå äà îòíåìå ëèöåíçèÿ çà ðàçïðåäåëåíèå íà ïðèðîäåí ãàç, èçäàäåíà ñëåä êîíêóðñ, çà öÿëàòà èëè çà ÷àñò îò òåðèòîðèÿòà ïî íåÿ, àêî â îïðåäåëåíèÿ ñ ëèöåíçèÿòà ñðîê ëèöåíçèàíòúò íå èçãðàäè ñúîòâåòíàòà ãàçîðàçïðåäåëèòåëíà ìðåæà, ïîñî÷åíà â ïðåäëîæåíèåòî ìó ïî êîíêóðñà. Â òîçè ñëó÷àé çà îñâîáîäåíàòà òåðèòîðèÿ ñå ïðîâåæäà íîâ êîíêóðñ ïî ðåäà íà òîçè çàêîí.
(4) Ñ ðåøåíèåòî çà îòíåìàíå íà ëèöåíçèÿòà ñå îïðåäåëÿ ñðîê, â êîéòî ëèöåòî íå ìîæå äà êàíäèäàòñòâà çà èçäàâàíå íà íîâà ëèöåíçèÿ çà ñúùàòà äåéíîñò. Òîçè ñðîê íå ìîæå äà áúäå ïî-ìàëúê îò 2 ãîäèíè.
(5) Îòíåìàíåòî íà ëèöåíçèÿ íå èçêëþ÷âà òúðñåíåòî íà àäìèíèñòðàòèâíîíàêàçàòåëíà èëè íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò çà èçâúðøåíî íàðóøåíèå, àêî ñúùåñòâóâàò ïðåäïîñòàâêè çà òîâà. 
(6) Ñ ðåøåíèåòî çà îòíåìàíå íà ëèöåíçèÿòà êîìèñèÿòà íàçíà÷àâà îñîáåí óïðàâèòåë ñ ïðàâîìîùèÿ ñúãëàñíî ÷ë. 54, àë. 4 äî îêîí÷àòåëíîòî ðåøåíèå íà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä, â ñëó÷àé íà îáæàëâàíå.

×ë. 58. Óñëîâèÿòà è ðåäúò çà èçäàâàíå, èçìåíåíèå, äîïúëíåíèå,  ïðåêðàòÿâàíå è îòíåìàíå íà ëèöåíçèè, çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèÿòà ïî òàçè ãëàâà, çà îäîáðÿâàíå íà îáùèòå óñëîâèÿ íà äîãîâîðèòå ïî òîçè çàêîí, çà ñíàáäÿâàíå íà ïîòðåáèòåëèòå ñ åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç, êàêòî è çà äîáðîâîëíî óðåæäàíå íà ñïîðîâåòå ïî ÷ë. 20 ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáà, ïðèåòà îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ïî ïðåäëîæåíèå íà êîìèñèÿòà.

×ë. 59. Îòíîøåíèÿòà, ñâúðçàíè ñ íåïëàòåæîñïîñîáíîñòòà è íåñúñòîÿòåëíîñòòà íà åíåðãèéíî ïðåäïðèÿòèå, ïîëó÷èëî ëèöåíçèÿ çà ïðåíîñ íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç, çà ðàçïðåäåëåíèå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç, êàêòî è ëèöàòà, ïîëó÷èëè ëèöåíçèÿ çà äåéíîñò ÷ðåç îáåêòè ïî óòâúðäåíèÿ îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ñïèñúê íà ñòðàòåãè÷åñêèòå îáåêòè îò íàöèîíàëíî çíà÷åíèå â åíåðãåòèêàòà, çà îáùåñòâåíà äîñòàâêà èëè îáùåñòâåíî ñíàáäÿâàíå ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ èëè ñ ïðèðîäåí ãàç, ñå óðåæäàò ñúñ ñïåöèàëåí çàêîí.


Глава пета
ВЕЩНИ ПРАВА

Раздел І
Право на строеж. Отчуждаване

Чл. 60. (1) Когато изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти или на части от тях се извършва върху имот - частна държавна собственост или частна общинска собственост, компетентните държавни или общински органи по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси учредяват в полза на енергийните предприятия възмездно право на строеж върху земята без търг или конкурс.
(2) Когато е необходимо изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти или на части от тях да се извърши върху имот – частна собственост, енергийното предприятие трябва предварително възмездно да придобие право на собственост или право на строеж върху  необходимата за изграждане на обекта земя.
Чл. 61. (1) При отказ или при невъзможност за изпълнение на действията по чл. 60, ал. 2, която се дължи на причини, непреодолими от енергийното предприятие, имотът се отчуждава в полза на държавата. Отчужденият имот става частна държавна собственост. Разходите за обезщетяване на собствениците са за сметка на енергийното предприятие.
(2) Отчуждаването се извършва по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси със заповед на областния управител по местонахождението на имота. Предложението за отчуждаване съдържа обща характеристика, вид, местоположение, скица и размер на имота; оценка на отчуждавания имот, извършена от лицензиран оценител, и финансова обосновка на отчуждаването. 
(3) Областният управител издава заповед по ал. 2, когато енергийният обект отговаря на следните условия: 
1.	 свързан е с осигуряването на всеобщо предлагана услуга по смисъла на този закон;
2. доказана е нуждата от изграждането на обекта;
3. има влязъл в сила подробен устройствен план, и 
4. няма техническа възможност изграждането или разширението на обекта да се извърши върху друг имот.
(4) Заповедта за отчуждаване на имота по ал. 2 може да се обжалва по съдебен ред. 
(5) Имотът се счита отчужден от датата, когато се изплати определеното в заповедта или в съдебното решение обезщетение. Областният управител учредява в полза на енергийното предприятие право на строеж върху отчуждения в полза на държавата 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 обезщетение на бившите собственици суми, с акта на областния управител за учредяване правото на строеж енергийното предприятие се освобождава от плащането й. 
(7) Енергийното предприятие може да използва имота само за целите на отчуждаването.
(8) Когато собственикът на имота не може да бъде издирен от енергийното предприятие, в общинската администрация по местонахождението на имота по искане на енергийното предприятие се поставя обявление за издадената заповед за отчуждаване и тя се обнародва в “Държавен вестник”. Всички срокове по отчуждителната процедура започват да текат от изтичането на  едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.
(9) За неуредените в тази глава въпроси, свързани с отчуждителната процедура, се прилагат съответно разпоредбите на Закона за държавната собственост.


Раздел ІІ
Сервитути

Чл. 62. (1) При разширение на съществуващи и при изграждане на нови въздушни и подземни електропроводи, топлопроводи и газопроводи в полза на енергийните предприятия възникват сервитути. Сервитутите по този закон се отразяват в кадастъра и се вписват при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
(2) Сервитутите по този закон са:
1. право на преминаване на хора и техника в полза на енергийното предприятие;
2. право на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, топлопроводи и газопроводи в полза на енергийното предприятие; 
3. ограничаване в ползването на поземлени имоти, прилежащи към енергийните обекти.
(3) При упражняване на сервитутите:
1. енергийното предприятие придобива право:
а) на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, топлопроводи и газопроводи в полза на енергийното предприятие;
б) негови представители да влизат и да преминават през служещите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с експлоатацията на енергийните обекти, включително право на преминаване на техника през служещите поземлени имоти във връзка с изграждането и обслужването на подземните проводи;
2. при ползването на служещите поземлени имоти не се допускат:
а) извършване на застрояване или трайни насаждения в сервитутната ивица, определена с наредбата по ал. 9;
б) прокарване на проводи на други мрежи на техническата инфраструктура, с изключение на случаите, когато това е допустимо с нормативен акт, при спазване на съответните технически изисквания;
3. промяната на собствеността на имота не прекратява действието на сервитутите нито по отношение на господстващия, нито по отношение на служещия имот;
4. сервитутите са неделими права; те могат да се упражняват изцяло в полза на всяка част от господстващия имот и тежат изцяло върху всяка част от служещия имот, дори ако имотите бъдат разделени;
5. сервитутът може да се използва само за нуждите на господстващия имот;
6. собственикът на служещия имот няма право да премества сервитута.
(4) Сервитутите по ал. 2 възникват, когато:
1. има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението на съответните имоти, и
2. е изплатено еднократно обезщетение на собственика на имота, върху който е възникнал сервитутът.
(5) За възникналите по този закон сервитути титулярят на сервитута заплаща на собственика на земята обезщетение, определено по реда на наредбата по ал. 9.
(6) Определянето на цените и обезщетенията по тази глава се извършва по пазарни цени въз основа на методика, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, министъра на финансите и министъра на регионалното развитите и благоустройството и включена в наредбата по ал. 9.
(7) Упражняването на сервитутното право се извършва от енергийното предприятие съобразно техническите 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, сервитутът върху имота се уговаря в акта за учредяване право на строеж. 
(9) Размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите са индивидуални за различните видове енергийни обекти и се определят по ред и начин, предвидени в наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси, министъра на земеделието и горите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 63. (1) Размерът на обезщетението по чл. 62, ал. 5 се определя при прилагане на следните критерии:
1. площта на чуждия поземлен имот, включена 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.
(2) Независимо от обезщетението по ал. 1 енергийното предприятие дължи възстановяване на всички причинени вреди на имота или съответно парично обезщетение.

Чл. 64. Видът и местоположението на енергийните обекти и на площите на служещи поземлени имоти, включени в границите на сервитутите по този закон, се определят в общи и подробни  устройствени планове.

Чл. 65. (1) Представителите на енергийните предприятия и длъжностните лица, които осъществяват контрол по този закон, могат да влизат и да преминават през чужди имоти и да извършват дейности в тях, свързани с експлоатацията на енергийните обекти или за контрол върху тях.
(2) Енергийните предприятия имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти – публична собственост, за прокарване, скачване, преминаване и поддържане на въздушни и подземни електропроводи, топлопроводи, газопроводи, водопроводи за енергийни цели и нефтопроводи, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети. 
(3) Енергийните предприятия ползват безвъзмездно части от сгради за монтиране на средства за измерване и други съоръжения, свързани с доставката на електрическа и топлинна енергия и природен газ.
(4) Собствениците на имотите по ал. 1-3 имат право на обезщетение за нанесени щети.

Чл. 66. (1) Когато собственикът, ползвателят или наемателят на имота извърши неразрешено застрояване, заграждение, засаждане или друго нарушение на режима за упражняване на сервитута, енергийното предприятие има право да сезира компетентните органи с искане за премахване на незаконните строежи 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 дължи обезщетение за причинените вреди.


Глава шеста
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

×ë. 67. Åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ ñà äëúæíè äà èçâúðøâàò äåéíîñòòà ñè â èíòåðåñ íà îáùåñòâîòî è íà îòäåëíèòå ïîòðåáèòåëè è â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà íà òîçè çàêîí è äðóãèòå íîðìàòèâíè àêòîâå, êàòî îáåçïå÷àâàò ñèãóðíîñòòà íà ñíàáäÿâàíåòî, íåïðåêúñíàòîñòòà è êà÷åñòâîòî íà åëåêòðè÷åñêàòà è òîïëèííàòà åíåðãèÿ è ïðèðîäíèÿ ãàç, åôåêòèâíîòî èçïîëçâàíå íà ãîðèâàòà è åíåðãèÿòà, îïàçâàíåòî íà îêîëíàòà ñðåäà, æèâîòà, çäðàâåòî è ñîáñòâåíîñòòà íà ãðàæäàíèòå.

×ë. 68. (1) Ìèíèñòúðúò íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè ìîæå äà íàëàãà íà åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ äîïúëíèòåëíè çàäúëæåíèÿ çà îáñëóæâàíå íà îáùåñòâîòî.
(2) Äîïúëíèòåëíèòå çàäúëæåíèÿ ïî àë. 1 ñå íàëàãàò, êîãàòî ñà ñâúðçàíè ñ:
1. íåïðåêúñíàòîñò íà äîñòàâêèòå íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç, è
2. îïàçâàíåòî íà îêîëíàòà ñðåäà - ñúãëàñóâàíî ñ ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.
(3) Äîïúëíèòåëíèòå çàäúëæåíèÿ ïî àë. 1 ñå íàëàãàò ñúñ çàïîâåä, êîÿòî ñúäúðæà:
1. ëèöåòî, íà êîåòî ñå íàëàãà;
2. ñúäúðæàíèåòî íà çàäúëæåíèåòî;
3. ñðîêà è óñëîâèÿòà, ïðè êîèòî òðÿáâà äà áúäå èçïúëíåíî çàäúëæåíèåòî;
4. äðóãè óñëîâèÿ.
(4) Èçâúðøåíèòå îò åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ äîïúëíèòåëíè ðàçõîäè ïî àë. 3 ñå ïðèçíàâàò êàòî ðàçõîäè ïî ÷ë. 33.

×ë. 69. Åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ çà ïðåíîñ íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç èëè çà ðàçïðåäåëåíèå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç, êîèòî îñèãóðÿâàò âñåîáùî ïðåäëàãàíà óñëóãà è êîèòî èìàò ãîñïîäñòâàùî ïîëîæåíèå íà ïàçàðà ïî ñìèñúëà íà Çàêîíà çà çàùèòà íà êîíêóðåíöèÿòà, ñå ïîä÷èíÿâàò íà íåãîâèòå ðàçïîðåäáè, äîêîëêîòî òå íå âúçïðåïÿòñòâàò ôàêòè÷åñêè èëè þðèäè÷åñêè èçïúëíåíèåòî íà çàäúëæåíèÿòà, êîèòî ñà èì âúçëîæåíè.


Глава седма
ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ, ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ

×ë. 70. (1) Îãðàíè÷èòåëåí ðåæèì çà ñíàáäÿâàíå ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, òîïëèííà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç ñå âúâåæäà â ñëó÷àèòå, êîãàòî ñå íàëàãà îãðàíè÷àâàíå èëè ïðåêúñâàíå íà ñíàáäÿâàíåòî çà âðåìå ïî-äúëãî îò 
48 ÷àñà íà òåðèòîðèÿòà íà öÿëàòà ñòðàíà èëè íà ÷àñò îò íåÿ â ðåçóëòàò íà:
1. íåïðåîäîëèìà ñèëà;
2. âúçíèêâàíå èëè çà ïðåäîòâðàòÿâàíå íà àâàðèè ïî ñúîðúæåíèÿ çà ïðîèçâîäñòâî è ïðåíîñ íà åëåêòðè÷åñêà èëè òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç è çà ðàçïðåäåëåíèå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç;
3. äúëãîòðàåí íåäîñòèã íà åíåðãèéíè ìîùíîñòè èëè åíåðãîíîñèòåëè;
4. ðàçïîðåäèòåëíè ìåðêè íà äúðæàâíè îðãàíè çà ñúñòîÿíèå íà  ãîòîâíîñò èëè ïðè âîåííè äåéñòâèÿ;
5. òåðîðèñòè÷íè äåéñòâèÿ.
(2) Êîìïåòåíòåí îðãàí çà âçåìàíå íà ðåøåíèå çà âúâåæäàíå íà îãðàíè÷èòåëåí ðåæèì çà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà å ìèíèñòúðúò íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè èëè îïðàâîìîùåí îò íåãî çàìåñòíèê-ìèíèñòúð.
(3) Êìåòîâåòå îïðåäåëÿò îãðàíè÷èòåëíèÿ ðåæèì íà òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç íà òåðèòîðèÿòà íà îáùèíàòà ñëåä ñúãëàñóâàíå ñ ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè â ñúîòâåòñòâèå ñ íàðåäáàòà ïî ÷ë. 72, 
àë. 1.
(4) Âúâåæäàíåòî íà îãðàíè÷èòåëíèÿ ðåæèì èëè íà îãðàíè÷èòåëíèòå óñëîâèÿ ïî àë. 1-3 ñå îáÿâÿâà îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè ÷ðåç ñðåäñòâàòà çà ìàñîâî îñâåäîìÿâàíå.

×ë. 71. (1) Îïåðàòîðèòå íà åëåêòðîåíåðãèéíàòà ñèñòåìà, íà òîïëîïðåíîñíàòà ìðåæà, íà ãàçîïðåíîñíàòà ìðåæà èëè îïåðàòîðúò íà ñúîòâåòíàòà ðàçïðåäåëèòåëíà ìðåæà ìîãàò äà ðàçïîðåäÿò âðåìåííî ïðåêúñâàíå èëè îãðàíè÷àâàíå íà ïðîèçâîäñòâîòî èëè ñíàáäÿâàíåòî ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç áåç ïðåäâàðèòåëíî óâåäîìÿâàíå íà ïðîèçâîäèòåëèòå è ïîòðåáèòåëèòå:
1. ïðè âúçíèêâàíå èëè çà ïðåäîòâðàòÿâàíå íà àâàðèè;
2. êîãàòî ñúùåñòâóâà îïàñíîñò çà çäðàâåòî èëè æèâîòà íà õîðà;
3. êîãàòî ñúùåñòâóâà îïàñíîñò çà öåëîñòòà íà åëåêòðîåíåðãèéíàòà ñèñòåìà, òîïëîñíàáäèòåëíàòà èëè ãàçîòðàíñïîðòíàòà ñèñòåìà;
4. ïðè îïàñíîñò îò íàíàñÿíå íà çíà÷èòåëíè ìàòåðèàëíè ùåòè íà ñèñòåìàòà, ñúîòâåòíî íà ìðåæàòà èëè íà ïîòðåáèòåëèòå;
5. ïðè îïàñíîñò îò íàäíîðìåíè çàìúðñÿâàíèÿ íà îêîëíàòà ñðåäà - ïî ïðåäëîæåíèå íà êîìïåòåíòíèòå îðãàíè ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 10, àë. 1 îò Çàêîíà çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà;
6. ïðè îãðàíè÷àâàíå äîñòàâêèòå íà ïðèðîäåí ãàç ïî íåçàâèñåùè îò ïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå îáñòîÿòåëñòâà.
(2) Îïåðàòîðèòå ïî àë. 1 ñà äëúæíè ïðåäâàðèòåëíî äà óâåäîìÿò ïðîèçâîäèòåëèòå è ïîòðåáèòåëèòå çà âðåìåòî è ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà ïðåêúñâàíåòî èëè îãðàíè÷àâàíåòî ïðè èçâúðøâàíå íà ðåìîíòíè ðàáîòè, îïåðàòèâíè ïðåâêëþ÷âàíèÿ, âúâåæäàíå â åêñïëîàòàöèÿ íà íîâè ñúîðúæåíèÿ è äðóãè ïîäîáíè äåéñòâèÿ, êîèòî ïîäëåæàò íà ïëàíèðàíå. 
(3) Ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà ïðåêúñâàíåòî èëè îãðàíè÷åíèåòî ïî àë. 1 íå ìîæå äà íàäõâúðëÿ  48 ÷àñà.

×ë. 72. (1) Ðåäúò çà âúâåæäàíå íà îãðàíè÷èòåëåí ðåæèì, âðåìåííî ïðåêúñâàíå èëè îãðàíè÷àâàíå íà ïðîèçâîäñòâîòî èëè ñíàáäÿâàíåòî ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç ñå îïðåäåëÿ ñ íàðåäáà íà ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè.
(2) Åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ íÿìàò çàäúëæåíèÿ çà èçïëàùàíå íà îáåçùåòåíèÿ çà ùåòèòå, íàíåñåíè â ðåçóëòàò íà îãðàíè÷èòåëåí ðåæèì, âðåìåííî ïðåêúñâàíå èëè îãðàíè÷àâàíå íà ñíàáäÿâàíåòî ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, òîïëèííà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç, ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå, ïðè êîèòî àâàðèèòå èëè äúëãîòðàéíèÿò íåäîñòèã ñà íàñòúïèëè ïî òÿõíà âèíà.

Глава осма
КОНТРОЛ В ЕНЕРГЕТИКАТА

×ë. 73. (1) Ìèíèñòúðúò íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè ïðîâåæäà ïðåäâàðèòåëåí, òåêóù è ïîñëåäâàù êîíòðîë çà:
1. òåõíè÷åñêîòî ñúñòîÿíèå è åêñïëîàòàöèÿòà íà åíåðãèéíèòå îáåêòè, êàêòî è íà åíåðãèéíèòå óðåäáè è ñúîðúæåíèÿ - ñîáñòâåíîñò íà ïîòðåáèòåëè;
2. èçïúëíåíèåòî íà çàäúëæåíèåòî íà âñåêè ïðîèçâîäèòåë íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ çà ïðîèçâîäñòâî íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ îò âúçîáíîâÿåìè åíåðãèéíè èçòî÷íèöè è îò êîìáèíèðàíî ïðîèçâîäñòâî íà òîïëèííà è åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ â ñúîòâåòñòâèå ñ îïðåäåëåíèòå îò ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè çàäúëæèòåëíè êâîòè ñúãëàñíî ÷ë. 159, àë. 2 è ÷ë. 161, àë. 2;
3. ïðèëàãàíåòî íà ðåäà è òåõíè÷åñêèòå óñëîâèÿ çà òîïëîñíàáäÿâàíå, ïðåêðàòÿâàíå íà òîïëîïîäàâàíåòî è ïðèëàãàíå íà äÿëîâîòî ðàçïðåäåëåíèå íà òîïëèííà åíåðãèÿ;
4. èçïúëíåíèåòî íà çàäúëæåíèåòî çà íàáèðàíå è ñúõðàíÿâàíå íà ðåçåðâèòå îò ãîðèâà, íåîáõîäèìè çà ñèãóðíî è íåïðåêúñíàòî ñíàáäÿâàíå ñ åíåðãèÿ;
5. ãîòîâíîñòòà íà åíåðãèéíèòå îáåêòè çà ðàáîòà ïðè êðèçè è âîåííî ïîëîæåíèå;
6. èçïúëíåíèåòî íà çàäúëæåíèÿòà ïî òîçè çàêîí çà ïðåäîñòàâÿíå íà èíôîðìàöèÿ íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè. 
(2) Êîìèñèÿòà ïðîâåæäà êîíòðîë çà:
1. ñïàçâàíåòî íà óñëîâèÿòà ïî èçäàäåíèòå  ëèöåíçèè;
2. ïðèëàãàíåòî íà öåíèòå ïî ÷ë. 28, àë. 1. 

×ë. 74. (1) Êîìèñèÿòà êîíòðîëèðà ñúîòâåòñòâèåòî íà èçâúðøâàíèòå ëèöåíçèîííè äåéíîñòè ñ óñëîâèÿòà íà èçäàäåíèòå ëèöåíçèè.
(2) Êîìèñèÿòà èçâúðøâà ïðåâàíòèâåí, òåêóù è ïîñëåäâàù êîíòðîë.
(3) Êîìèñèÿòà èçâúðøâà ïðåâàíòèâåí êîíòðîë â ïðîöåäóðèòå ïî èçäàâàíå íà ëèöåíçèè ïî òîçè çàêîí.
(4) Êîìèñèÿòà òåêóùî êîíòðîëèðà ñúîòâåòñòâèåòî íà èçïúëíåíèåòî íà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò ñ óñëîâèÿòà íà ëèöåíçèÿòà, âêëþ÷èòåëíî:
1. èçïúëíåíèåòî íà èçèñêâàíèÿòà çà ñèãóðíîñò íà äîñòàâêèòå íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç è çà åôåêòèâíî èçïîëçâàíå íà åíåðãèÿòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè;
2. èçïúëíåíèåòî íà çàäúëæåíèÿòà çà ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî ìðåæèòå;
3. ïðèëàãàíåòî íà óòâúðäåíèòå îò êîìèñèÿòà öåíè;
4. èçïúëíåíèåòî èëè ãîòîâíîñòòà çà èçïúëíåíèå íà äîïúëíèòåëíè çàäúëæåíèÿ çà ïðåóñòàíîâÿâàíå íà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò ñëåä èçòè÷àíåòî íà ñðîêà íà ëèöåíçèÿòà èëè ïðè ïðåêðàòÿâàíåòî é, êàêòî è çà èçâåæäàíå íà åíåðãèéíèòå îáåêòè îò åêñïëîàòàöèÿ;
5. èçïúëíåíèåòî íà çàäúëæåíèÿòà çà çàñòðàõîâàíå íà èìóùåñòâîòî, ñ êîåòî ñå îñúùåñòâÿâà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò, èëè çà èçïúëíåíèåòî íà çàäúëæåíèÿòà çà ôèíàíñîâî îáåçïå÷àâàíå;
6. èçïúëíåíèåòî íà çàäúëæåíèÿòà çà ïðåäîñòàâÿíå íà èíôîðìàöèÿ íà êîìèñèÿòà; 
7. èçïúëíåíèåòî íà çàäúëæåíèÿòà çà ïðåäîñòàâÿíå íà èíôîðìàöèÿ íà ñúîòâåòíèÿ ñèñòåìåí îïåðàòîð; 
8. ïðîâåðêè íà îñíîâàòåëíîñòòà íà æàëáè è ñèãíàëè ñðåùó åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ, âêëþ÷èòåëíî çà äîãîâîðíè íàðóøåíèÿ, íåèçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèÿ çà ïðèñúåäèíÿâàíå íà ïðîèçâîäèòåëè è ïîòðåáèòåëè êúì ìðåæèòå èëè ïðåêúñâàíå íà ñíàáäÿâàíåòî ñ åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç;
9. äðóãè óñëîâèÿ, ïîñî÷åíè â ëèöåíçèÿòà.
(5) Êîìèñèÿòà èçâúðøâà ïîñëåäâàù êîíòðîë âúðõó èçïúëíåíèåòî íà äàäåíèòå ïðåïîðúêè è ïðåäïèñàíèÿ íà ëèöåíçèàíòèòå. 

×ë. 75. (1) Â èçïúëíåíèå íà êîíòðîëíèòå ñè ïðàâîìîùèÿ ìèíèñòúðúò íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè:
1. èçâúðøâà  ïðîâåðêè ÷ðåç óïúëíîìîùåíè îò íåãî ëèöà;
2. óâåäîìÿâà îðãàíèòå íà ñïåöèàëèçèðàíèÿ êîíòðîë ñ îãëåä ïðåäïðèåìàíåòî íà ìåðêè îò êðúãà íà òÿõíàòà êîìïåòåíòíîñò;
3. íàëàãà ïðèíóäèòåëíè àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè è àäìèíèñòðàòèâíè íàêàçàíèÿ, ïðåäâèäåíè ñ òîçè çàêîí.
(2) Â èçïúëíåíèå íà êîíòðîëíèòå ñè ïðàâîìîùèÿ êîìèñèÿòà:
1. èçâúðøâà ïðîâåðêè ÷ðåç óïúëíîìîùåíèòå îò íåÿ ëèöà;
2. óâåäîìÿâà îðãàíèòå íà ñïåöèàëèçèðàíèÿ êîíòðîë ñ îãëåä ïðåäïðèåìàíåòî íà ìåðêè îò êðúãà íà òÿõíàòà êîìïåòåíòíîñò;
3. ñïèðà äåéñòâèåòî, èçìåíÿ èëè îòíåìà èçäàäåíàòà ëèöåíçèÿ;
4. íàëàãà ïðèíóäèòåëíè àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè è àäìèíèñòðàòèâíè íàêàçàíèÿ, ïðåäâèäåíè ñ òîçè çàêîí.
(3) Ìèíèñòúðúò íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè, ñúîòâåòíî êîìèñèÿòà, èìà ïðàâî äà èçèñêâà îò ïðîâåðÿâàíèòå ëèöà èíôîðìàöèÿ çà äåéíîñòòà èì, íåîáõîäèìèòå äîêóìåíòè âúâ âðúçêà ñ îñúùåñòâÿâàíåòî íà êîíòðîëà è, àêî ñå íàëàãà, äà èçèñêâà ñúäåéñòâèå îò ñïåöèàëèçèðàíèòå îðãàíè çà êîíòðîë.

×ë. 76. (1) Ëèöàòà, êîèòî èçâúðøâàò ïðîâåðêè è ñúñòàâÿò àêòîâå çà óñòàíîâÿâàíå íà èçâúðøåíî íàðóøåíèå, ñå îïðåäåëÿò ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè èëè íà ïðåäñåäàòåëÿ íà êîìèñèÿòà ñúîáðàçíî êîìïåòåíòíîñòòà èì ïî òîçè çàêîí.
(2) Ëèöàòà ïî àë. 1, íàðè÷àíè ïî-íàòàòúê "êîíòðîëíèòå îðãàíè", èìàò ïðàâî:
1. íà ñâîáîäåí äîñòúï äî êîíòðîëèðàíèòå îò òÿõ ëèöà è îáåêòè çà ïðîâåðêè;
2. äà èçèñêâàò íåîáõîäèìèòå äàííè, ñâåäåíèÿ, îáÿñíåíèÿ, îïåðàòèâíà è äðóãà èíôîðìàöèÿ, âêëþ÷èòåëíî äà èçâúðøâàò èëè äà âúçëàãàò èçâúðøâàíåòî íà åêñïåðòèçè, èçìåðâàíèÿ è èçïèòâàíèÿ çà èçÿñíÿâàíå íà òåõíè÷åñêîòî ñúñòîÿíèå è óñëîâèÿòà çà åêñïëîàòàöèÿ íà îáåêòà, âêëþ÷èòåëíî çà ïðàâîñïîñîáíîñòòà íà ïåðñîíàëà, îò ñúîòâåòíèòå äëúæíîñòíè ëèöà, êàêòî è âñÿêà äðóãà èíôîðìàöèÿ, ñâúðçàíà ñ îñèãóðÿâàíå èçïúëíåíèåòî íà óñëîâèÿòà íà ëèöåíçèÿòà;
3. äà èçâúðøâàò íàñðåùíè ïðîâåðêè è äà èçèñêâàò îò òðåòè ëèöà ñâåäåíèÿ è äîêóìåíòè, íåîáõîäèìè çà èçâúðøâàíå íà íàñðåùíèòå ïðîâåðêè; 
4. äà ïðàâÿò ïðåäëîæåíèÿ çà äàâàíå íà çàäúëæèòåëíè ïðåäïèñàíèÿ;
5. äà ïðàâÿò ïðåäëîæåíèÿ çà íàëàãàíå íà ïðèíóäèòåëíè àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè è àäìèíèñòðàòèâíè íàêàçàíèÿ. 
(3) Ïðîâåðÿâàíîòî ëèöå å äëúæíî äà îñèãóðè âñè÷êè óñëîâèÿ çà íîðìàëíîòî ïðîòè÷àíå íà ïðîâåðêàòà è äà îêàçâà ñúäåéñòâèå íà êîíòðîëíèòå îðãàíè, êàòî:
	  1. ïðåäîñòàâÿ ìÿñòî çà èçâúðøâàíå íà ïðîâåðêàòà èëè ñå ÿâÿâà â ñãðàäàòà íà ìèíèñòåðñòâîòî, ñúîòâåòíî íà êîìèñèÿòà;
2. îïðåäåëÿ ñâîé ñëóæèòåë çà êîíòàêòè è îêàçâàíå ñúäåéñòâèå íà ïðîâåðÿâàùèòå äëúæíîñòíè ëèöà;
3. ïðåäîñòàâÿ äîñòúï äî ñëóæåáíè ïîìåùåíèÿ;
4. ïðåäîñòàâÿ âñè÷êè ñ÷åòîâîäíè, òúðãîâñêè è äðóãè äîêóìåíòè, íåîáõîäèìè çà óñòàíîâÿâàíå íà ôàêòè è îáñòîÿòåëñòâà, ñâúðçàíè ñ îáõâàòà íà ïðîâåðêàòà;
5. äàâà ïèñìåíè îáÿñíåíèÿ ïðè ïîèñêâàíå îò êîíòðîëíèÿ îðãàí.
(4) Ïðåäïèñàíèÿòà íà êîíòðîëíèòå îðãàíè, äàäåíè â èçïúëíåíèå íà ïðàâîìîùèÿòà èì ïî òîçè çàêîí, ñà çàäúëæèòåëíè.

×ë. 77. (1) Êîíòðîëíèòå îðãàíè ñà äëúæíè äà íå ðàçãëàñÿâàò ñëóæåáíàòà, ïðîèçâîäñòâåíàòà è òúðãîâñêàòà òàéíà, êîèòî ñà èì ñòàíàëè èçâåñòíè ïðè èëè ïî ïîâîä îñúùåñòâÿâàíåòî íà êîíòðîëíàòà äåéíîñò.
(2) Êîíòðîëíèòå îðãàíè èçâúðøâàò ñâîÿòà äåéíîñò ñàìîñòîÿòåëíî èëè ïðè íåîáõîäèìîñò ñúâìåñòíî ñ äðóãè ñïåöèàëèçèðàíè êîíòðîëíè îðãàíè.

×ë. 78. (1) Çà ðåçóëòàòèòå îò ïðîâåðêèòå êîíòðîëíèòå îðãàíè ñúñòàâÿò ïðîòîêîë, êúì êîéòî ïðèëàãàò ñúáðàíèòå äàííè, äîêóìåíòè è îáÿñíåíèÿ. 
(2) Ïðîòîêîëúò ñå ïîäïèñâà îò ñúñòàâèòåëÿ, îò ïðîâåðÿâàíîòî ëèöå, à ïðè îòêàç – îò äâàìà ñâèäåòåëè íà îòêàçà.
(3) Âúç îñíîâà íà ðåçóëòàòèòå îò ïðîâåðêàòà ñ ïðîòîêîëà êîíòðîëíèòå îðãàíè ìîãàò äà äàâàò çàäúëæèòåëíè ïðåäïèñàíèÿ íà ïðîâåðÿâàíèòå ëèöà è/èëè äà ñúñòàâÿò àêòîâå çà óñòàíîâÿâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíè íàðóøåíèÿ.
(4) Ëèöàòà, íà êîèòî ñà äàäåíè çàäúëæèòåëíè ïðåäïèñàíèÿ, óâåäîìÿâàò â îïðåäåëåíèÿ èì ñðîê êîíòðîëíèòå îðãàíè çà òÿõíîòî èçïúëíåíèå.

×ë. 79. Äúðæàâíèòå è îáùèíñêèòå îðãàíè è òåõíèòå àäìèíèñòðàöèè, êàêòî è çàäúëæåíèòå ïî çàêîíà ëèöà ñà äëúæíè äà îêàçâàò ñúäåéñòâèå íà êîíòðîëíèòå îðãàíè ïðè îñúùåñòâÿâàíåòî íà òåõíèòå ïðàâîìîùèÿ.




Глава девета
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Раздел I
Електроенергийна система

Чл. 80. (1) Всички електроенергийни обекти на територията на страната се свързват и функционират в единна електроенергийна система с общ режим на работа и с непрекъснат процес на производство, преобразуване, пренос, разпределение и потребление на електрическа енергия.
(2) Електроенергийната система обхваща електрическите централи, преносната мрежа, отделните разпределителни мрежи и електрическите уредби на потребителите.
(3) Паралелната работа на електроенергийната система с други електроенергийни системи и обединения на системи се осъществява в съответствие със сключените международни актове в областта на електроенергетиката и при спазване на техническите норми и изискванията за безопасна работа.
	
Чл. 81. (1) Устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени в:
1. наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, която регламентира техническите норми за проектиране и изграждане на електрически уредби и електропроводни  линии;
2. наредба за техническата експлоатация на електрическите централи и мрежи, която регламентира условията и реда за организация и техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, на централи за производство на електрическа и/или топлинна енергия, на топлопреносни мрежи, на хидротехническите съоръжения на централите и техните механични части (и управление и техническа експлоатация на електрически централи и мрежи); 
3. наредба за техническата експлоатация на енергообзавеждането, която регламентира правилата за поддържане в техническа изправност и правилата за безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоръжения на потребителите;
4. íàðåäáà çà óïðàâëåíèå íà åëåêòðîåíåðãèéíàòà ñèñòåìà, êîÿòî ðåãëàìåíòèðà ïðàâàòà è çàäúëæåíèÿòà íà ïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå, îïåðàòîðà íà åëåêòðîåíåðãèéíàòà ñèñòåìà è ïðèñúåäèíåíèòå êúì ïðåíîñíàòà ìðåæà ëèöà âúâ âðúçêà ñ ïëàíèðàíå ðàçâèòèåòî íà ïðåíîñíàòà ìðåæà, ïëàíèðàíå è óïðàâëåíèå íà ðåæèìà íà ðàáîòà íà åëåêòðîåíåðãèéíàòà ñèñòåìà, ïðîöåäóðèòå ïî çàäúëæèòåëíèÿ îáìåí íà äàííè, ðåäà çà îïåðàòèâíî îïîâåñòÿâàíå è îáìåí íà èíôîðìàöèÿ, ñúçäàâàíå è èçïúëíåíèå íà çàùèòåí ïëàí è ïëàí çà âúçñòàíîâÿâàíå íà åëåêòðîåíåðãèéíàòà ñèñòåìà, óñëîâèÿ è ðåä çà ïðîâåæäàíå íà ñèñòåìíè èçïèòâàíèÿ è çà ïðåäîñòàâÿíå íà äîïúëíèòåëíè óñëóãè;
5. íàðåäáà çà óïðàâëåíèå íà ðàçïðåäåëèòåëíèòå ìðåæè, êîÿòî ðåãëàìåíòèðà ïðàâàòà è çàäúëæåíèÿòà íà ðàçïðåäåëèòåëíîòî ïðåäïðèÿòèå è ïðèñúåäèíåíèòå êúì ñúîòâåòíàòà ìðåæà ëèöà âúâ âðúçêà ñ ïëàíèðàíå ðàçâèòèåòî íà ìðåæàòà, ïëàíèðàíå è óïðàâëåíèå íà ðåæèìà íà ðàáîòà íà ðàçïðåäåëèòåëíàòà ìðåæà, ïðîöåäóðèòå ïî çàäúëæèòåëåí îáìåí íà äàííè, ðåäà çà îïåðàòèâíî îïîâåñòÿâàíå è îáìåí íà èíôîðìàöèÿ, ñúçäàâàíå è èçïúëíåíèå íà ìåñòåí çàùèòåí ïëàí  è çà ïðåäîñòàâÿíå íà äîïúëíèòåëíè óñëóãè;
6. íàðåäáà çà èçìåðâàíå íà êîëè÷åñòâîòî åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, ðåãëàìåíòèðàùà ïðèíöèïèòå íà èçìåðâàíå, íà÷èíèòå è ìåñòàòà çà èçìåðâàíå, óñëîâèÿòà è ðåäà çà òÿõíîòî îáñëóæâàíå, êàêòî è ñúçäàâàíåòî è ïîääúðæàíåòî íà áàçè äàííè ñ ðåãèñòðàöèÿòà îò ñðåäñòâàòà çà òúðãîâñêî èçìåðâàíå.
(2) Íàðåäáèòå ïî àë. 1 ñå èçäàâàò îò ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè. Íàðåäáèòå ïî àë. 1, ò. 4-6 ñå èçäàâàò îò ìèíèñòúðà íà  åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè ïî ïðåäëîæåíèå íà êîìèñèÿòà. 
(3) Òåõíè÷åñêèòå ïðàâèëà è íîðìàòèâè çà ïðîåêòèðàíå, èçãðàæäàíå è ïîëçâàíå íà îáåêòèòå è ñúîðúæåíèÿòà çà ïðîèçâîäñòâî, ïðåîáðàçóâàíå, ïðåíîñ è ðàçïðåäåëåíèå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáà íà ìèíèñòúðà íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî è ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè.


Раздел ІІ
Производство на електрическа енергия

Чл. 82. Производство на електрическа енергия могат да осъществяват енергийни предприятия, получили лицензия за производство по реда на този закон, освен в случаите по чл. 37, ал. 4, т. 1.

Чл. 83. (1) Производителите на електрическа енергия са длъжни да поддържат резерви от горива в количество, което да гарантира продължително и надеждно производство.
(2) Условията и редът за набирането, поддържането на резервите от горива и контрола се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.


Раздел ІІІ
Пренос на електрическа енергия

Чл. 84. (1) Преносът на електрическата енергия и експлоатацията на преносната мрежа се осъществяват от преносно предприятие - собственик на преносната мрежа, лицензирано за извършване пренос на електрическа енергия.
(2) Преносът на електрическа енергия е всеобщо предлагана услуга.

Чл. 85. (1) Преносното предприятие осигурява:
1. единното управление на електроенергийната система и надеждното функциониране на преносната мрежа;
2. преноса и транзита на електрическа енергия по преносната мрежа;
3. поддържането на обектите и съоръженията на преносната мрежа в съответствие с техническите изисквания и с изискванията за безопасност при работа;
4. разширение, реконструкция и модернизация на преносната мрежа в съответствие с дългосрочните прогнози и планове за развитие на електроенергетиката;
5. поддържането и развитието на спомагателните мрежи.
(2) За изготвяне на електроенергийния баланс на страната преносното предприятие:
1. разработва краткосрочни и дългосрочни прогнози за изменение на потреблението на електрическа енергия в страната;
2. организира извършването на проучвания на възможностите за разширение и модернизация на преносната мрежа с оглед въвеждането в експлоатация на нови мощности, извеждането от експлоатация на съществуващи производствени мощности, присъединяването към преносната мрежа на нови потребители, очакваното увеличаване на количеството пренасяна електрическа енергия, въвеждането на нови технологии, осигуряващи по-високо качество и сигурност на предоставяните услуги и ефективност на дейността; проучванията се придружават от технико-икономически и екологичен анализ;
3. изготвя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози и планове за разширение и модернизация на преносната мрежа и развитие на спомагателните мрежи;
4. изготвя краткосрочни и дългосрочни планове за развитие на електроенергийната система с цел осигуряване на електроенергийния баланс;
5. въз основа на проучванията, прогнозите и плановете изготвя и предоставя на министъра на енергетиката и енергийните ресурси проект на електроенергиен баланс на страната и списък на необходимите за задоволяване нуждите на страната нови производствени мощности и междусистемни електропроводи.

Раздел ІV
Разпределяне на електрическата енергия

Чл. 86. (1) Разпределянето на електрическа енергия и експлоатацията на разпределителните мрежи се осъществяват от разпределителни предприятия - собственици на разпределителните мрежи на обособена територия, лицензирани за извършване на разпределение на електрическа енергия за съответната територия.
(2) Преносът на електрическа енергия през разпределителните мрежи е всеобщо предлагана услуга.

Чл. 87. За територията, обхваната от разпределителната мрежа, разпределителното предприятие осигурява:
1. разпределение на електрическата енергия, постъпваща в разпределителната мрежа; 
2. непрекъснатост на електроснабдяването и качество на доставяната електрическа енергия;
3. управление на разпределителната мрежа;
4. поддържането на разпределителната мрежа, обектите и съоръженията и спомагателните мрежи в съответствие с техническите изисквания;
5. разширяване, реконструкция и модернизация на разпределителната мрежа и спомагателните мрежи;
6. други услуги.

Чл. 88. Разпределителното предприятие:
1. проучва перспективите за икономическо развитие и изменението на електропотреблението на съответната територия;
2. изготвя краткосрочни и дългосрочни планове за развитие на разпределителната мрежа;
3. предоставя резултатите от проучванията и изготвените планове по
т. 1 и 2 на преносното предприятие.


Раздел V
Търговски взаимоотношения. Страни по сделките с електрическа енергия

Чл. 89. (1)  Сделки с електрическа енергия могат да се сключват по регулирани от комисията цени, по свободно договорени цени между страните  и на организиран пазар на електрическа енергия.
(2) Сделките с електрическа енергия се извършват при спазване разпоредбите на този закон и правилата за търговия с електрическа енергия, определени с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси по предложение на комисията.
(3) С наредбата по ал. 2 се определя начинът на администриране на сделките и на организиране и работа на пазара на балансираща енергия.

Чл. 90. Страни по сделките за продажба на електрическа енергия са:
1. общественият доставчик на електрическа енергия;
2. обществените снабдители на електрическа енергия;
3. производителите;
4. потребителите - клиенти на обществения доставчик на електрическа енергия и обществените снабдители на електрическа енергия;
5. преносното предприятие;
6. разпределителните предприятия;
7. търговците на електрическа енергия;
8. привилегированите потребители.

Чл. 91. (1) Общественият доставчик на електрическа енергия осигурява снабдяването с електрическа енергия на обществените снабдители и на  потребители, присъединени към преносната мрежа.
(2) Общественият доставчик има изключително право да сключва сделки за внос и износ на електрическа енергия.

Чл. 92. Обществените снабдители на електрическа енергия осигуряват снабдяването с електрическа енергия на потребители, присъединени към разпределителните мрежи, за териториите на които снабдителите имат лицензия.

Чл. 93. Привилегированите 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. Търговците на електрическа енергия са лицензирани за дейността си лица, които отговарят на условията за финансово гарантиране на сключваните 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.


Раздел VІ
Сделки при регулирани цени

Чл. 95. (1) По регулирани от комисията цени се сключват сделките с електрическа енергия между:
1. производителите и обществения доставчик;
2. производителите и обществените снабдители;
3. обществения доставчик и обществените снабдители;
4. обществения доставчик и потребителите, присъединени към преносната мрежа;
5. обществените снабдители и потребителите, присъединени към разпределителните мрежи;
6. обществения доставчик и преносното предприятие или съответните разпределителни предприятия за електрическа енергия, необходима за компенсиране на технологичните разходи по пренос на електрическа енергия през съответните мрежи.
(2) Когато количествата договорена електрическа енергия по 
ал. 1, т. 1 и 2 са недостатъчни за снабдяване на потребителите, общественият доставчик и обществените снабдители могат да купуват по регулирани цени електрическа енергия от производителите от количествата, определени по реда на чл. 19, т. 16.
(3) Доставката на електрическа енергия по ал. 1, т. 3 и 4 е всеобщо предлагана услуга по смисъла на този закон, която се предоставя при условията на равнопоставеност.

Чл. 96. (1) Обществените снабдители на електрическа енергия продават електрическа енергия на потребители при публично известни общи условия. 
(2) Общите условия по ал. 1 се изготвят от обществените снабдители на електрическа енергия и се одобряват от комисията.
(3) Общите условия съдържат задължително:
1. условията за качество на снабдяването;
2. информация, която се предоставя от дружествата;
3. срок на договора;
4. условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването; 
5. отговорността на енергийното предприятие при нерегламентирано прекъсване и некачествено снабдяване. 
(4) Обществените снабдители на електрическа енергия публикуват одобрените общи условия най-малко в един централен и един местен всекидневник. Общите условия влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане от потребителите.
(5) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат при съответния обществен снабдител на електрическа енергия заявление, в което да предложат специални условия. Приетите от обществения снабдител на електрическа енергия специални условия, различни от публикуваните общи условия, се отразяват в допълнителни писмени споразумения.
(6) Процедурата, предвидена в ал. 2 – 4, се прилага и при внасяне на промени в общите условия.

×ë. 97. (1) Çà öåëèòå íà áàëàíñèðàíå íà ïðîèçâîäñòâîòî è ïîòðåáëåíèåòî íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ îïåðàòîðúò íà åëåêòðîåíåðãèéíàòà ñèñòåìà îðãàíèçèðà ïàçàð íà áàëàíñèðàùà åíåðãèÿ â ñúîòâåòñòâèå ñ íàðåäáàòà ïî ÷ë. 89, àë. 2.
(2) Ïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå å ñòðàíà ïî âñè÷êè ñäåëêè ñ áàëàíñèðàùà åíåðãèÿ. Ïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå ñêëþ÷âà ñäåëêè çà áàëàíñèðàùà åíåðãèÿ ñ ïðîèçâîäèòåëèòå, òúðãîâöèòå, ïðèâèëåãèðîâàíèòå ïîòðåáèòåëè è îáùåñòâåíèÿ äîñòàâ÷èê.
(3) Ïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå íå ôîðìèðà ïå÷àëáà îò ñäåëêèòå ïî 
àë. 2.



Раздел VІІ
Сделки при свободно договорени цени

Чл. 98. (1) Сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени могат да сключват помежду си производителите, търговците на електрическа енергия и привилегированите потребители.
(2) Производителите могат да сключват 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 недостатъчни за задоволяване потреблението на потребителите, присъединени към преносната или разпределителните мрежи, общественият доставчик и обществените снабдители могат да купуват електрическа енергия от търговци на електрическа енергия по свободно договорена цена след разрешение на комисията.

Чл. 99. (1) За един и същ период от време, определен с наредбата по чл. 89, ал. 2, привилегированите потребители могат да сключват сделки само при условията на свободно договорени цени или само по регулирани от комисията цени.
(2) Привилегированите потребители са длъжни да уведомяват предварително преносното предприятие за сключените от тях договори за електрическа енергия по ред и начин, предвидени с наредбата по чл. 89, ал. 2.
(3) Операторът на електроенергийната система отчита потребената електрическа енергия по ред и начин, определени с наредбата по чл. 89, ал. 2.

Чл. 100. (1) Производителите, търговците, общественият доставчик, обществените снабдители на електрическа енергия и привилегированите потребители могат да сключват сделки за електрическа енергия с лица:
1. местни лица в държава - членка на Европейския съюз; 
2. регистрирани в държава, с която Република България има постигната договореност по силата на международен акт за взаимно прилагане на съответното право на Европейските общности.
(2) Алинея 1 се прилага, когато: 
1. на производителите, търговците на електрическа енергия, обществения доставчик, обществените снабдители на електрическа енергия и на привилегированите потребители е признато правото за свободна търговия с електрическа енергия съгласно законодателството на другата държава, и
2. при условията на взаимност законодателството на другата държава предвижда възможност за свободна търговия с електрическа енергия за свои привилегировани потребители.

Чл. 101. (1) Сделките на организирания пазар на електрическа енергия се осъществяват в съответствие с правилата за търговия с електрическа енергия, определени с наредбата по чл. 89, ал. 2.
(2) Организирането на пазар на електрическа енергия се извършва от лице, получило лицензия по чл. 37, ал. 1, т. 6, което:
1.	организира получаване на оферти за продажба и покупка на електрическа енергия;
2.	извършва съпоставяне на офертите за продажба и покупка за съответния период до покриване на търсенето;  
3.	информира участниците и оператора на електроенергийната система за сделките на организирания пазар и отчита ограниченията и промените, налагащи се от ограничения в преносните възможности или от аварийни ситуации в мрежите; 
4.	определя цена на търгуваната електрическа енергия за всеки период.
(3) На 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. търговците на електрическа енергия;
4. общественият доставчик - за количества електрическа енергия по 
чл. 98, ал. 3; 
5. обществените снабдители - за количества електрическа енергия по 
чл. 98, ал. 3.


Раздел VІІІ
Сделки за пренос, допълнителни услуги и студен резерв

Чл. 102. (1) Производителите и вносителите на електрическа енергия сключват договори с преносното и/или с разпределителното предприятие за пренос на количествата постъпила електрическа енергия в съответната мрежа.
(2) Общественият доставчик на електрическа енергия сключва договори с разпределително предприятие за пренос през съответната разпределителна мрежа на количествата електрическа енергия, продавани от него на обществените снабдители. 

Чл. 103. (1) С цел гарантиране сигурната работа на електроенергийната система преносното предприятие сключва сделки за допълнителни 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 въз основа на степента на надеждност на електроснабдяването по чл. 4, ал. 2, т. 4. 
(3) Условията и редът 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 мрежи разпределителните предприятия сключват сделки за допълнителни услуги при условията и по реда на чл. 81, ал. 1, т. 4.

Чл. 105. Общественият доставчик и обществените снабдители на електрическа енергия, преносното предприятие и разпределителните предприятия могат да събират вземанията си за доставена или пренесена електрическа енергия от неизправни длъжници по реда на чл. 237, буква ”и” от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечения от сметките.





Раздел IХ
Оперативно управление

Чл. 106. (1) Централизираното оперативно управление, контролът и координирането на режима на работа на електроенергийната система се осъществяват от оператора на електроенергийната система и от операторите на всяка от разпределителните мрежи.
(2) Операторът на електроенергийната система е специализирано звено на преносното предприятие.
(3) Оперативното управление и осигуряването на надеждното функциониране на разпределителните мрежи се осъществяват от операторите на съответните мрежи. 
(4) Операторите на разпределителните мрежи са специализирани звена на разпределителните предприятия.

Чл. 107. (1) Операторът на електроенергийната система е длъжен да осигурява:
1. сигурно, безопасно и ефективно функциониране на електроенергийната система;
2. поддържане на баланса между производството и потреблението на електрическа енергия;
3. осъществяване на съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на другите страни в съответствие с международните договори;
4. недискриминационен пренос на електрическа енергия при спазване на изискванията за качество;
5. сигурно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи.
(2) Разпорежданията на оператора на електроенергийната система, свързани с изпълнението на възложените му с този закон задължения, са задължителни за операторите на разпределителните мрежи и за производителите на електрическа енергия и потребителите на електрическа енергия, присъединени към преносната мрежа.

Чл. 108. (1) За целите на измерването на количествата електрическа енергия операторът на електроенергийната система осигурява:
1. техническо и метрологично осигуряване, развитие и модернизация  на средствата за търговско измерване на количеството електрическа енергия, постъпваща и напускаща преносната система;
2. поддържане на бази данни с регистрацията от средствата за търговско измерване на количеството електрическа енергия по т. 1 и по сделките с нерегулирани цени и на балансиращия пазар. 
(2) Собствениците на средства за търговско измерване на количествата електрическа енергия предоставят данните от измерванията на тези средства, отнасящи се до сделките с нерегулирани цени и с балансираща енергия.
(3) Страните по сделките с електрическа енергия имат право да получават информация от базата данни относно количествата енергия, търгувани от тях по сделките.
Чл. 109. (1) Операторът на електроенергийната система администрира сделките с електрическа енергия през преносната електрическа мрежа и двустранните договори за покупка на електрическа енергия при свободно договорени цени и организира пазар на балансираща енергия в съответствие с наредбата по чл. 89, ал. 2, като:
1. поддържа регистри за лицата, сключващи сделки при свободно договорени цени и на пазара на балансираща енергия; 
2. поддържа регистри за сключените между лицата по т. 1 договори;
3. приема, подрежда в приоритетни списъци по цена и технологични критерии и активира предложения и заявки за покупка/продажба на балансираща енергия;
4. прилага методика за изчисляване и определя цени на балансиращата енергия за всеки период на сетълмент;
5. изготвя предварителни и окончателни уведомления за дължимите суми за балансираща енергия от участниците за всеки период на сетълмент;
6. контролира финансовата обезпеченост на сделките с балансираща енергия и дава задължителни указания на участниците на пазара във връзка с това;
7. ïðè âúçíèêâàíå íà îáñòîÿòåëñòâà, çàñòðàøàâàùè ñèãóðíîñòòà íà ðàáîòàòà íà åëåêòðîåíåðãèéíàòà ñèñòåìà èëè íà ÷àñòè îò íåÿ, èìà ïðàâî âðåìåííî äà ñïèðà èçïúëíåíèåòî íà ñäåëêè èëè äà ïðîìåíÿ äîãîâîðåíèòå êîëè÷åñòâà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ïî òÿõ ïðè óñëîâèÿ è ïî íà÷èí, îïèñàíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 89, àë. 2;
8. ïðåäîñòàâÿ èíôîðìàöèÿ çà ïðîãíîçíî ïîòðåáëåíèå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, îãðàíè÷åíèÿ â ïðåíîñíàòà ñèñòåìà, ñïðàâêè çà öåíè íà áàëàíñèðàùà åíåðãèÿ çà ìèíàëè ïåðèîäè è äðóãà èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìà íà ó÷àñòíèöèòå. 
(2) Ðàçõîäèòå âúâ âðúçêà ñ èçïúëíåíèå íà ôóíêöèèòå ïî àë. 1 ñå ïðèçíàâàò çà èêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàíè ðàçõîäè ïî ÷ë. 29, àë. 1, ò. 2.

×ë. 110. (1) Îïåðàòîðúò íà åëåêòðîåíåðãèéíàòà ñèñòåìà ðåãóëèðà ðàçïðåäåëåíèåòî íà åëåêòðè÷åñêèÿ òîâàð íà åëåêòðîåíåðãèéíàòà ñèñòåìà ìåæäó åëåêòðè÷åñêèòå öåíòðàëè ïî òåõíè÷åñêè è èêîíîìè÷åñêè êðèòåðèè.
(2) Ïðè ðàçïðåäåëåíèåòî íà åëåêòðè÷åñêèÿ òîâàð îïåðàòîðúò íà åëåêòðîåíåðãèéíàòà ñèñòåìà îñèãóðÿâà ñïàçâàíåòî íà ñêëþ÷åíèòå äîãîâîðè, â êîèòî å ïðåäâèäåíî çàäúëæèòåëíî èçêóïóâàíå íà ÷àñò èëè íà öÿëàòà ïðîèçâåäåíà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ïî òîçè çàêîí.

×ë. 111. (1) Îïåðàòîðèòå íà ðàçïðåäåëèòåëíèòå ìðåæè ñà äëúæíè äà îñèãóðÿâàò:
1. íàäåæäíî, áåçîïàñíî è åôåêòèâíî ôóíêöèîíèðàíå íà ñúîòâåòíàòà ðàçïðåäåëèòåëíà ìðåæà;
2. íàäåæäíî è åôåêòèâíî ôóíêöèîíèðàíå íà ñïîìàãàòåëíèòå ìðåæè;
3. íåäèñêðèìèíàöèîíåí ïðåíîñ íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ïðè ñïàçâàíå íà èçèñêâàíèÿòà çà êà÷åñòâî;
4. ðàâíîïîñòàâåíîñò íà ïðîèçâîäèòåëèòå è íà ïîòðåáèòåëèòå, ñâúðçàíè êúì ìðåæàòà.
(2) Ðàçïîðåæäàíèÿòà íà îïåðàòîðà íà ðàçïðåäåëèòåëíàòà ìðåæà, ñâúðçàíè ñ èçïúëíåíèåòî íà âúçëîæåíèòå ìó ñ òîçè çàêîí çàäúëæåíèÿ, ñà çàäúëæèòåëíè çà îïåðàòèâíèÿ äåæóðåí ïåðñîíàë îò åíåðãèéíèòå îáåêòè è ïðîèçâîäèòåëèòå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, ñâúðçàíè äèðåêòíî êúì ñúîòâåòíàòà ðàçïðåäåëèòåëíà ìðåæà.

×ë. 112. Îïåðàòîðèòå íà åëåêòðîåíåðãèéíàòà ñèñòåìà è íà ðàçïðåäåëèòåëíèòå ìðåæè ñà äëúæíè äà ïàçÿò ïîâåðèòåëíîñòòà íà òúðãîâñêàòà èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷åíà ïðè è ïî ïîâîä èçïúëíåíèåòî íà òåõíèòå çàäúëæåíèÿ.

×ë. 113. Óñëîâèÿòà è ðåäúò, ïðè êîèòî ñå îñúùåñòâÿâà äåéíîñòòà íà îïåðàòîðèòå íà åëåêòðîåíåðãèéíàòà ñèñòåìà è íà ðàçïðåäåëèòåëíèòå ìðåæè, êàêòî è íà îïåðàòèâíèÿ äåæóðåí ïåðñîíàë îò åëåêòðîåíåðãèéíèòå îáåêòè è åëåêòðè÷åñêèòå óðåäáè íà ïîòðåáèòåëèòå, ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáà íà ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè.


Раздел Х
Присъединяване на производители и потребители към мрежите. Достъп до мрежите

Чл. 114. (1) Преносното, съответно разпределителното, предприятие е длъжно да присъедини всеки производител на електрическа енергия, разположен на съответната територия, който:
1. е сключил писмен договор с преносното или разпределителното предприятие по цена за присъединяване, определена съгласно наредбата по чл. 34, ал. 3;
2. е изпълнил условията за присъединяване към преносната или разпределителната мрежа, и
3. има изградени електрически уредби в границите на собствения си имот или на имота, в който има право да строи, отговарящи на техническите норми и на изискванията за безопасна работа.
(2) Преносното предприятие е длъжно при условията на ал. 1 да присъединява обекти на разпределителните предприятия.
(3) Преносното или съответното разпределително предприятие е длъжно да извърши разширението и реконструкцията на преносната или разпределителните мрежи, свързани с присъединяването на електрически централи до мястото на присъединяването. 
(4) Извършеното разширение и реконструкция по ал. 3 е собственост на преносното, съответно на разпределителното, предприятие. 
(5) В случаите, когато мястото на присъединяването не съвпада с границите на собственост на електрическите уредби на производителя, свързващите ги електропроводни линии с високо или средно напрежение се изграждат от  преносното, съответно от разпределителното, предприятие и са негова собственост. 
(6) Произведената електрическа енергия се измерва със средства за търговско измерване - собственост на преносното, съответно на разпределителното, предприятие, като изискванията, на които трябва да отговарят, и мястото им на разположение се определят с наредбата по чл. 81, ал. 1, т. 6.
(7) Условията и редът за присъединяване към съответната мрежа, за преустановяване на присъединяването или снабдяването с електрическа енергия и границата на собственост между електрическите съоръжения се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

Чл. 115. (1) Преносното, съответно разпределителното, предприятие е длъжно да присъедини всеки обект на потребител на електрическа енергия, разположен на съответната територия, който:
1. има изградени електрически  уредби в границите на имота си, отговарящи на техническите норми и на изискванията за безопасна работа;
2. е изпълнил условията за присъединяване към преносната, съответно разпределителната мрежа, и
3. е сключил писмен договор с преносното, съответно разпределителното, предприятие по цена за присъединяване, определена съгласно наредбата по чл. 34, ал. 3.
(2) С разрешение на комисията разпределителното предприятие може да присъединява потребител на електрическа енергия, който се намира на територията на друго разпределително предприятие, когато това е технически и икономически целесъобразно и е в интерес на потребителите.
(3) Условията и редът за присъединяване към преносната или разпределителната мрежа и за сключване на договорите по ал. 1 се уреждат с наредбата по чл. 114, ал. 7.
(4) Отказът на енергийното предприятие да извърши присъединяване е мотивиран.
(5) Електрическите уредби с високо и средно напрежение, които служат за снабдяване с електрическа енергия само на един потребител - търговец по смисъла на Търговския закон, се изграждат за негова сметка и са негова собственост. 
(6) Електрическите съоръжения с ниско напрежение, които се намират в имотите на потребителите и са разположени след границите на собственост на съоръженията, се изграждат за тяхна сметка и са тяхна собственост.
(7) Потребителите са длъжни да предоставят достъп на преносното, съответно на разпределителното, предприятие през собствените си уредби и съоръжения за целите на преобразуването и пренос на електрическа енергия до други потребители. Цената за предоставения достъп се определя по методика, одобрена от комисията.

Чл. 116. (1) Преносното и разпределителното предприятие са длъжни да осигурят достъп при условията на равнопоставеност до преносната и разпределителните мрежи на лицата, отговарящи на условията на наредбата по чл. 22, ал. 2. 
(2) Преносното, съответно разпределителното, предприятие може да откаже достъп, в случай че предоставянето на достъпа би довело до нарушаване на техническите условия и сигурността на мрежите или до влошаване на условията за снабдяване на други потребители. 

Чл. 117. (1) Производители могат да снабдяват с електрическа енергия свои клонове, предприятия и обекти, разположени на територията на страната:
1. през преносната и/или разпределителните мрежи, като сключват договор за пренос с преносното и/или с разпределителните предприятия, или
2. по изградени за тяхна сметка преки електропроводи до своите подразделения или обекти.
(2) Преносното и/или съответните разпределителни предприятия могат да откажат сключването на договори за пренос чрез съответните мрежи в случаите по ал. 1, т. 1, когато: 
1. преносните възможности на мрежите са недостатъчни, или
2. се нарушава надеждната работа на електроенергийната система и/или сигурността на снабдяването, или
3. не съществуват технически условия за измерване на консумираните количества електрическа енергия от собствено производство отделно от количествата, доставяни от други източници.
(3) Начинът 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) Електрическата енергия, използвана от потребителите, се измерва със средства за търговско измерване - собственост на  преносното или на съответното разпределително предприятие, разположени възможно най-близо до границата на имота на потребителя.
(2) Границата на собственост върху електрическите съоръжения и мястото на средствата за търговско измерване се определят съгласно изискванията на наредбата по чл. 114, ал. 7 и на наредбата по чл. 81, ал. 1, т. 6.
(3) Преносното, съответно разпределителното, предприятие определя вида, броя и мястото на монтиране на измервателните уреди и съоръжения и на управляващите и комуникационните устройства към тях.
(4) Когато утвърдените тарифи предоставят възможност на потребителите от дадена група да избират начина на измерване на количеството електрическа енергия, преносното, съответно разпределителното, предприятие е длъжно да монтира измервателни уреди, които да съответстват на писмено заявения избор на потребителя.
(5) Условията и редът 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.

Чл. 119. (1) Преносното, съответно разпределителното, предприятие определя на потребителите задължителни технически условия за инсталиране на собствен източник на резервно захранване. 
(2) Потребител, който желае да инсталира собствен източник за резервно захранване, е длъжен да уведоми писмено преносното, съответно разпределителното, предприятие и да осигурява достъп на техните представители до резервния източник за извършване на проверки.
(3) Преносното, съответно разпределителното, предприятие има право да преустанови електроснабдяването на потребителя, в случай че не спазва задълженията си по ал. 1 и 2.


Раздел ХІ
Преустановяване на присъединяването и снабдяването с електрическа енергия

Чл. 120. (1) Преносното предприятие, съответно разпределителните предприятия, имат право да преустановят временно преноса на електрическа енергия през съответната мрежа с предварително писмено предизвестие в случите на планови ремонти, реконструкция или прегледи на съоръжения на електроенергийното предприятие, изискващи обезопасяване чрез изключването им.
(2) Преносното предприятие, съответно разпределителните предприятия, имат право да преустановят временно преноса на електрическа енергия през съответната мрежа без предварително предизвестие:
1. за предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора или съоръжения;
2. при повреди в електрическите мрежи и съоръжения по независещи от електроенергийното предприятие причини;
3. при ползване на електрическа енергия, без да се измерва или ако неправилно се измерва със средства за търговско измерване;
4. при установяване на несъгласувана промяна на схемата за свързване на потребителя.
(3) Преносното предприятие, съответно разпределителните предприятия, имат право да преустановят присъединяването:
1. на лица, които са се присъединили към съответната мрежа, без да имат право на това;
2. на потребители, допуснали присъединяването на трето лице до собствените им електрически уредби, без изричното съгласие на енергийното предприятие;
3. при неизпълнение в срок на предписание на контролен орган за отстраняване на нарушение;
4. на потребители, които със собствената си мрежа внасят смущения в електроенергийната системата.
(4) При преустановяване на преноса и присъединяването по ал. 2 и 3 общественият доставчик или обществените снабдители не носят отговорност за вредите, причинени от ограничаване или преустановяване на снабдяването.

Чл. 121. (1) Общественият доставчик и обществените снабдители имат право да преустановят временно снабдяването с електрическа енергия на потребителите при неизпълнение на задължения по договора за продажба на електрическа енергия, включително при неизпълнение на задължението за своевременно заплащане на потребената електрическа енергия или надвишаване на договорената мощност.
(2) Сроковете на предизвестията и другите условия за временно преустановяване на снабдяването се уреждат в договорите за продажба на електрическа енергия, съответно в общите условия.
(3) Преносното или съответното разпределително предприятие преустановява преноса на електрическа енергия към потребителите по ал. 1 по искане на обществения доставчик, съответно на обществения снабдител. 
(4) При изпълнение на задължението си по ал. 3 преносното или съответното разпределително предприятие не носи отговорност за вредите, причинени от преустановяване преноса на електрическа енергия. 

Чл. 122. Енергийното предприятие възстановява снабдяването и/или присъединяването на потребителите след отстраняване на причините, довели до преустановяването им.


Глава десета
ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ

Раздел I
Общи положения

Чл. 123. (1) Топлоснабдяването е процес на производство, пренос, доставка, разпределение и потребление на топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода за битови и стопански нужди.
(2) Топлоснабдяването се осъществява чрез обекти и съоръжения за производство, пренос, доставка и разпределение, свързани в топлоснабдителна система.
(3) Редът и техническите условия за топлоснабдяване, за оперативно управление на топлоснабдителната система, за присъединяване на производители и потребители към топлопреносната мрежа, за разпределение, прекратяване на топлоснабдяването и спиране на топлоподаването се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси. 
(4) Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, доставка и разпределение на топлинна енергия се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси.




Раздел II
Производство на топлинна енергия

Чл. 124. (1) Производството на топлинна енергия се извършва от енергийно предприятие, получило лицензия за производство по реда на този закон.
(2) Производство на топлинна енергия могат да извършват и лица без лицензия в случаите по чл. 37, ал. 4, т. 2 и 3. 

Чл. 125. (1) Производството на топлинна енергия се извършва в:
1. централи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
2. отоплителни централи;
3. инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници. 
(2) При заявена потребност от топлинна енергия нови инсталации с мощност над 5 MW и ползващи гориво природен газ се изграждат за производство по комбиниран начин на топлинна и електрическа енергия.

Чл. 126. Производителите на топлинна енергия в топлоелектрически и/или отоплителни централи са длъжни да поддържат резерви от горива в количество, което да гарантира надеждно производство, определени при условията и по реда на наредбата по чл. 83, ал. 2.


Раздел III
Пренос на топлинна енергия

Чл. 127. (1) Експлоатацията на топлопреносната мрежа се осъществява от топлопреносно предприятие, получило лицензия по чл. 37, 
ал. 1, т. 2 .
(2) Топлопреносното предприятие може да извършва 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 длъжно:
1. да снабдява с топлинна енергия потребителите, присъединени към топлопреносната мрежа, при равни и недискриминационни условия;
2. да поддържа обектите и съоръженията на топлопреносната мрежа в съответствие с техническите изисквания и с изискванията за безопасност при работа;
3. да развива топлопреносната мрежа в съответствие с плановете за развитие на територията, за която има издадена лицензия;
4. да изкупува договорените количества топлинна енергия от производители, разположени на територията, за която има лицензия.


Раздел IV
Оперативно управление

Чл. 129. (1) Оперативното управление на топлоснабдителната система се извършва от оператор на топлопреносната мрежа.
(2) Оператор на топлопреносната мрежа е специализирано звено на топлопреносното предприятие.
(3) Разпорежданията на оператора са задължителни за производителите и потребителите на топлинна енергия. 

Чл. 130. (1) Операторът на топлопреносната мрежа е длъжен да осигурява:
1. режима на работа на топлопреносната мрежа в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 123, ал. 3;
2. поддържане на баланса между производството и потреблението;
3. координация с оператора на електропреносната и/или електроразпределителната мрежа в съответствие със сключените договори - в случаите на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
4. координация с оператора на газопреносната и/или газоразпределителната мрежа в съответствие със сключените договори - при използване на природен газ.
(2) Операторът на топлопреносната система регулира разпределението на топлинния товар между централите за производство на топлинна енергия по критерии, определени с наредбата по чл. 123, ал. 3.


Раздел V
Присъединяване към топлопреносната мрежа

Чл. 131. (1) Топлопреносното предприятие е длъжно да присъединява към топлопреносната мрежа производители и потребители, разположени на съответната територия, определена с лицензията за пренос на топлинна енергия.
(2) Присъединяването на потребителите в сгради - етажна собственост, чрез абонатна станция или нейни самостоятелни отклонения се извършва със съгласието на всички собственици или титуляри на вещното право на ползване.
(3) Топлопреносното предприятие може да откаже присъединяване на производител към топлопреносната мрежа, когато не е изпълнил изискванията на този закон и на наредбата по чл. 123, ал. 3.
(4) Топлопреносното предприятие може да откаже присъединяване на потребители към топлопреносната мрежа:
1. когато няма изградена топлопреносна мрежа;
2. при недостиг на производствени мощности;
3. при недостатъчна пропускателност на топлопреносната мрежа;
4. когато инсталациите на потребителите в сгради - етажна собственост, не са комплектувани със средствата и уредите по чл. 138, ал. 1, т. 3 и 4.
(5) Топлопреносното предприятие мотивира писмено причините за отказ от присъединяване.

Чл. 132. Производителите се присъединяват към топлопреносната мрежа чрез присъединителни топлопроводи, които се изграждат от и за сметка на производителя и са негова собственост. 

Чл. 133. Потребителите се присъединяват към топлопреносната мрежа чрез присъединителен топлопровод и абонатна станция.

Чл. 134. (1) При присъединяване на потребител на топлинна енергия за стопански нужди присъединителните топлопроводи и съоръженията към тях и абонатната станция се изграждат от и за сметка на потребителя и са негова собственост.
(2) Присъединяване на нов потребител на топлинна енергия за стопански нужди чрез съществуващ присъединителен топлопровод - собственост на друг потребител за стопански нужди, може да бъде извършено при техническа възможност, като топлопреносното предприятие изкупи частта за общо ползване от присъединителния топлопровод или собственикът учреди в негова полза възмездно вещно право на ползване върху тази част.
Чл. 135. (1) При присъединяване на потребители на топлинна енергия за битови нужди присъединителният топлопровод, съоръженията към него и абонатната станция се изграждат от топлопреносното предприятие и са негова собственост.
(2) В случаите, когато изграждането на съоръженията по ал. 1 е икономически нецелесъобразно за топлопреносното предприятие, изграждането им може да се извърши от потребителите след съгласуване с топлопреносното предприятие. Прехвърлянето на собствеността от потребителите върху изградените съоръжения се урежда с договора за присъединяване по чл. 136, ал. 1 при условията на разсрочено плащане за срок не повече от 8 години.
(3) Присъединяването на потребители от една или повече сгради към абонатна станция в друга сграда се допуска, когато: 
1. собствениците на имотите в сградите без абонатна станция са сключили договор за ползване на помещението на съществуващата абонатна станция, и
2. са изпълнили техническите изисквания на наредбата по чл. 123, 
ал. 3.
(4) Изграждането на присъединителния топлопровод от съществуващата абонатна станция до сградата на потребителите по ал. 3 се извършва от и за сметка на присъединяващите се потребители и е тяхна собственост. 

×ë. 136. (1)  Ïðèñúåäèíÿâàíåòî íà ïðîèçâîäèòåëèòå è ïîòðåáèòåëèòå êúì òîïëîïðåíîñíàòà ìðåæà ñå îñúùåñòâÿâà âúç îñíîâà íà ïèñìåí äîãîâîð ñ òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà íàðåäáàòà ïî 
÷ë. 123, àë. 3.
(2) Ïðîèçâîäèòåëèòå è ïîòðåáèòåëèòå ïî àë. 1 çàïëàùàò íà òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå öåíà çà ïðèñúåäèíÿâàíå, îáðàçóâàíà ïî ðåäà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 34, àë. 3.
(3) Ïðèñúåäèíåíèòå êúì òîïëîïðåíîñíàòà ìðåæà ïîòðåáèòåëè ñà äëúæíè äà ïðåäîñòàâÿò äîñòúï íà òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå, ïîëó÷èëî ëèöåíçèÿ, ïðåç ñîáñòâåíèòå ñè ñúîðúæåíèÿ çà öåëèòå íà ïðåíîñà íà òîïëèííà åíåðãèÿ äî äðóãè ïîòðåáèòåëè íà òåðèòîðèÿòà, îïðåäåëåíà â ëèöåíçèÿòà. Öåíàòà çà ïðåäîñòàâåíèÿ äîñòúï ñå îïðåäåëÿ ïî ìåòîäèêà, îäîáðåíà îò êîìèñèÿòà.


Раздел VІ
Разпределяне на топлинната енергия

×ë. 137. (1) Ðàçïðåäåëÿíåòî íà òîïëèííàòà åíåðãèÿ â ñãðàäè - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, ñå èçâúðøâà ïî ñèñòåìà çà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå.
(2) Òîïëèííàòà åíåðãèÿ â ñãðàäà - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, ïðèñúåäèíåíà êúì åäíà àáîíàòíà ñòàíöèÿ èëè êúì íåéíî ñàìîñòîÿòåëíî îòêëîíåíèå, ñå  ðàçäåëÿ íà òîïëèííà åíåðãèÿ çà ãîðåùî âîäîñíàáäÿâàíå è òîïëèííà åíåðãèÿ çà îòîïëåíèå.

×ë. 138. (1) Äÿëîâîòî ðàçïðåäåëåíèå íà òîïëèííàòà åíåðãèÿ ìåæäó ïîòðåáèòåëèòå â ñãðàäè - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, ñå èçâúðøâà ÷ðåç:
1. ñðåäñòâà çà òúðãîâñêî èçìåðâàíå íà êîëè÷åñòâîòî òîïëèííà åíåðãèÿ â àáîíàòíàòà ñòàíöèÿ;
2. îáù âîäîìåð ïðåä ïîäãðåâàòåëÿ çà áèòîâî ãîðåùî âîäîñíàáäÿâàíå;
3 ñðåäñòâà çà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå çà îòîïëåíèå - èíäèâèäóàëíè ðàçïðåäåëèòåëè, ñúîòâåòñòâàùè íà äåéñòâàùèòå â ñòðàíà ñòàíäàðòè, èëè èíäèâèäóàëíè òîïëîìåðè;
4. ñðåäñòâà çà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå çà áèòîâî ãîðåùî âîäîñíàáäÿâàíå - èíäèâèäóàëíè âîäîìåðè çà òîïëà âîäà íà âñè÷êè îòêëîíåíèÿ îò ñãðàäíàòà èíñòàëàöèÿ çà ãîðåùî âîäîñíàáäÿâàíå êúì èìîòèòå íà ïîòðåáèòåëèòå.
(2) Ïîòðåáèòåëèòå, ïðèñúåäèíåíè êúì åäíà àáîíàòíà ñòàíöèÿ â ñãðàäà - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, ïðèëàãàò ñðåäñòâà çà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå çà îòîïëåíèå îò åäèí è ñúù ìîäåë, äîñòàâåíè îò åäèí è ñúù òúðãîâåö èëè îäîáðåíè çà èçïîëçâàíå â ñãðàäàòà îò íåãî.
(3) Äÿëîâîòî ðàçïðåäåëåíèå íà òîïëèííàòà åíåðãèÿ ìåæäó ïîòðåáèòåëèòå â ñãðàäè - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, ñå èçâúðøâà îò òúðãîâåö èëè îò òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå. 
(4) Òúðãîâåöúò, èçâúðøâàù óñëóãàòà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå, ñå îïðåäåëÿ îò ïîòðåáèòåëèòå â ñãðàäàòà èëè îò àñîöèàöèÿòà ïî ÷ë. 149 è òðÿáâà äà îòãîâàðÿ íà óñëîâèÿòà íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 123, àë. 3.

×ë. 139. (1) Òîïëèííàòà åíåðãèÿ çà ãîðåùî âîäîñíàáäÿâàíå íà ñãðàäà - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, ñå îïðåäåëÿ  ÷ðåç:
1. êîëè÷åñòâîòî âîäà, êîíñóìèðàíî â ñãðàäàòà çà áèòîâî ãîðåùî âîäîñíàáäÿâàíå, îò÷åòåíî ïî îáùèÿ âîäîìåð;
2. ðàçõîäà íà òîïëèííà åíåðãèÿ çà çàãðÿâàíå íà åäèí êóáè÷åí ìåòúð âîäà îò êîëè÷åñòâîòî ïî ò. 1, îïðåäåëåí ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 123, àë. 3.
(2) Òîïëèííàòà åíåðãèÿ ïî àë. 1 ñå ðàçïðåäåëÿ ìåæäó ïîòðåáèòåëèòå ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 123, àë. 3.

×ë. 140. (1) Òîïëèííàòà åíåðãèÿ çà îòîïëåíèå íà ñãðàäà – åòàæíà ñîáñòâåíîñò, e ðàçëèêàòà ìåæäó îáùîòî êîëè÷åñòâî òîïëèííà åíåðãèÿ ïî ÷ë. 137, àë. 2 è êîëè÷åñòâîòî òîïëèííà åíåðãèÿ çà ãîðåùà âîäà, îïðåäåëåíî ïî ÷ë. 139, àë. 1.
(2) Òîïëèííàòà åíåðãèÿ çà îòîïëåíèå íà ñãðàäà – åòàæíà ñîáñòâåíîñò, ñå ðàçäåëÿ íà òîïëèííà åíåðãèÿ, îòäàäåíà îò ñãðàäíàòà èíñòàëàöèÿ, òîïëèííà åíåðãèÿ çà îòîïëåíèå íà îáùèòå ÷àñòè è òîïëèííà åíåðãèÿ çà îòîïëåíèå íà  èìîòèòå.

×ë. 141. (1) Òîïëèííàòà åíåðãèÿ, îòäàäåíà îò ñãðàäíàòà èíñòàëàöèÿ ïðè ïðèëàãàíå íà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå ÷ðåç èíäèâèäóàëíè ðàçïðåäåëèòåëè, ñå îïðåäåëÿ  â ïðîöåíò íå ïî-ìàëúê îò 15 íà ñòî è íå ïî-ãîëÿì îò 30 íà ñòî îò òîïëèííàòà åíåðãèÿ çà îòîïëåíèå íà ñãðàäàòà - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, ïî ïðåäëîæåíèå íà òúðãîâåöà ïî ÷ë. 138, àë. 3 èëè íà òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå è ñ ðåøåíèå íà îáùîòî ñúáðàíèå íà åòàæíàòà ñîáñòâåíîñò. Ïðè ëèïñà íà ðåøåíèå ñå ïðèåìà ìèíèìàëíèÿò ïðîöåíò.
(2) Òîïëèííàòà åíåðãèÿ çà îòîïëåíèå íà îáùèòå ÷àñòè íà ñãðàäàòà - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, ïðè ïðèëàãàíå íà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå ÷ðåç èíäèâèäóàëíè ðàçïðåäåëèòåëè, â êîèòî èìà îòîïëèòåëíè òåëà, ñå îïðåäåëÿ âúç îñíîâà íà:
1. ìîùíîñòòà íà îòîïëèòåëíèòå òåëà, èëè
2. ïîêàçàíèÿòà íà èíñòàëèðàíèòå âúðõó òÿõ èíäèâèäóàëíè ðàçïðåäåëèòåëè.
(3) Òîïëèííàòà åíåðãèÿ ïî àë. 1 è 2 ñå ðàçïðåäåëÿ ìåæäó âñè÷êè ïîòðåáèòåëè ïðîïîðöèîíàëíî íà îòîïëÿåìèÿ îáåì íà îòäåëíèòå èìîòè ïî ïðîåêò. 

×ë. 142. (1) Òîïëèííàòà åíåðãèÿ çà îòîïëåíèå íà èìîòèòå ñå ðàçïðåäåëÿ ìåæäó îòäåëíèòå èìîòè âúç îñíîâà íà äÿëîâèòå åäèíèöè, îïðåäåëåíè  ïî èíäèâèäóàëíèòå ðàçïðåäåëèòåëè, ìîíòèðàíè íà îòîïëèòåëíèòå òåëà â èìîò. 
(2) Äÿëîâàòà åäèíèöà ñå îïðåäåëÿ îò ïîêàçàíèåòî íà èíäèâèäóàëíèÿ ðàçïðåäåëèòåë ñ îòðàçåíè ôàêòîðè çà îöåíÿâàíå â ñúîòâåòñòâèå ñúñ ñòàíäàðòà ìó.
(3) Òîïëèííàòà åíåðãèÿ çà åäíà äÿëîâà åäèíèöà ñå îïðåäåëÿ, êàòî òîïëèííàòà åíåðãèÿ çà îòîïëåíèå íà ñãðàäàòà, íàìàëåíà ñ êîëè÷åñòâîòî òîïëèííà åíåðãèÿ, îïðåäåëåíà ïî ÷ë. 141, àë. 1 è àë. 2, ò. 1, ñå ðàçäåëè íà ñáîðà  îò äÿëîâèòå åäèíèöè çà âñè÷êè îòîïëèòåëíè òåëà â ñãðàäàòà.
(4) Òîïëèííàòà åíåðãèÿ, îòäàäåíà îò åäíî îòîïëèòåëíî òÿëî, å ïðîèçâåäåíèåòî îò äÿëîâèòå åäèíèöè, îïðåäåëåíè ïî ïîêàçàíèÿòà íà èíäèâèäóàëíèÿ ðàçïðåäåëèòåë íà îòîïëèòåëíîòî òÿëî, è òîïëèííàòà åíåðãèÿ çà åäíà äÿëîâà åäèíèöà.

×ë. 143. (1) Òîïëèííàòà åíåðãèÿ çà îòîïëåíèå íà èìîòèòå â ñãðàäà - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, ïðè ïðèëàãàíå íà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå ÷ðåç èíäèâèäóàëíè òîïëîìåðè ñå îïðåäåëÿ âúç îñíîâà íà ïîêàçàíèÿòà íà òîïëîìåðèòå  â îòäåëíèòå èìîòè.
(2) Òîïëèííàòà åíåðãèÿ, îòäàäåíà îò ñãðàäíàòà èíñòàëàöèÿ, è òîïëèííàòà åíåðãèÿ çà îòîïëåíèå íà îáùèòå ÷àñòè ïðè ïðèëàãàíå íà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå ÷ðåç èíäèâèäóàëíè òîïëîìåðè ñå îïðåäåëÿ êàòî ðàçëèêà ìåæäó òîïëèííàòà åíåðãèÿ çà îòîïëåíèå íà ñãðàäàòà, îïðåäåëåíà ïî ÷ë. 140, àë. 1, è òîïëèííàòà åíåðãèÿ çà îòîïëåíèå íà èìîòèòå, îïðåäåëåíà ïî àë. 1.  
(3) Òîïëèííàòà åíåðãèÿ ïî àë. 2 ñå ðàçïðåäåëÿ ìåæäó âñè÷êè ïîòðåáèòåëè ïðîïîðöèîíàëíî íà îòîïëÿåìèÿ îáåì íà îòäåëíèòå èìîòè. 

×ë. 144. (1) Òúðãîâåöúò ïî ÷ë. 138, àë. 3, çà äà èçâúðøâà óñëóãàòà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå, ñêëþ÷âà äîãîâîð ñ òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå. Êúì äîãîâîðà ñå ïðèëàãà ìåòîäèêàòà çà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå íà òîïëèííàòà åíåðãèÿ.
(2) Äîãîâîðúò ïî àë. 1 ñå ñêëþ÷âà ïðè îáùè óñëîâèÿ, îäîáðåíè îò êîìèñèÿòà è ïðåäëîæåíè íà òúðãîâåöà ïî ÷ë. 138, àë. 3 îò òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå, êîèòî çàäúëæèòåëíî ñúäúðæàò:
1. ïðàâàòà è çàäúëæåíèÿòà íà ñòðàíèòå;
2. ðåäà, íà÷èíà, ñðîêîâåòå è ñúäúðæàíèåòî íà íåîáõîäèìàòà èíôîðìàöèÿ, êîÿòî ñòðàíèòå ñè ïðåäîñòàâÿò çà èçâúðøâàíå íà äÿëîâîòî ðàçïðåäåëåíèå;
3. îòãîâîðíîñòòà ïðè íåèçïúëíåíèå íà äîãîâîðà;
4. óñëîâèÿòà çà ïðåêðàòÿâàíå íà äîãîâîðà;
5. ðåäà, íà÷èíà, ñðîêîâåòå è óñëîâèÿòà çà ïðåäîñòàâÿíå íà öÿëàòà èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìà çà ôîðìèðàíå íà ñìåòêèòå íà ïîòðåáèòåëèòå â ñãðàäàòà, îò òúðãîâåöà, èçâúðøâàù äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå, íà òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå.
(3) Â 30-äíåâåí ñðîê îò îäîáðÿâàíåòî íà îáùèòå óñëîâèÿ òúðãîâåöúò ïî ÷ë. 138, àë. 3 ïèñìåíî ïîòâúðæäàâà ïðèåìàíåòî íà îáùèòå óñëîâèÿ è/èëè ïðàâè ïðåäëîæåíèå çà ñïåöèàëíè óñëîâèÿ, êîèòî ñå îòðàçÿâàò â èíäèâèäóàëíè ñïîðàçóìåíèÿ. 

×ë. 145. (1) Âñè÷êè ïîòðåáèòåëè  â ñãðàäà – åòàæíà ñîáñòâåíîñò, èëè àñîöèàöèÿòà ïî ÷ë. 149, àë. 1 ñêëþ÷âàò ïèñìåí äîãîâîð çà èçâúðøâàíå íà óñëóãàòà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå ñ òúðãîâåö ïî ÷ë. 138, àë. 3 ÷ðåç óïúëíîìîùåí ïðåäñòàâèòåë.
(2) Ñ äîãîâîðà ïî àë. 1 ñå óðåæäàò:
1. ïðàâàòà è çàäúëæåíèÿòà íà ñòðàíèòå;
2. ïåðèîäè÷íîñòòà íà îò÷èòàíå ïîêàçàíèÿòà íà óðåäèòå çà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå;
3. ìåòîäèêàòà çà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå íà òîïëèííàòà åíåðãèÿ ïî 
÷ë. 144, àë. 1;
4. îòãîâîðíîñòèòå íà ñòðàíèòå ïðè íåèçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèÿòà ïî äîãîâîðà;
5. ðåäúò çà ðàçãëåæäàíå íà ðåêëàìàöèè;
6. óñëîâèÿòà è ðåäúò çà ïðåêðàòÿâàíå íà äîãîâîðà.
(3) Ïðè ïðåêðàòÿâàíåòî íà äîãîâîðà ïî àë. 1 òúðãîâåöúò ïî ÷ë. 138,
àë. 3 å äëúæåí äà îò÷åòå ïðèáîðèòå çà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå è äà èçãîòâè èçðàâíÿâàíå íà ñóìèòå çà äåéñòâèòåëíî êîíñóìèðàíîòî êîëè÷åñòâî òîïëèííà åíåðãèÿ êúì ìîìåíòà íà ïðåêðàòÿâàíåòî íà äîãîâîðà.
(4) Ïðè ïðåêðàòÿâàíåòî íà äîãîâîðà ïî àë. 1 ïîòðåáèòåëèòå â ñãðàäàòà - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, èëè àñîöèàöèÿòà ïî ÷ë. 149, àë. 1 ñà äëúæíè äà ñêëþ÷àò íîâ äîãîâîð çà èçâúðøâàíå íà äÿëîâîòî ðàçïðåäåëåíèå ñ äðóã èçáðàí îò òÿõ òúðãîâåö, ñ êîéòî òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå èìà ñêëþ÷åí äîãîâîð.
(5) Êîãàòî òúðãîâåöúò ïî ÷ë. 138, àë. 3 íå èçïúëíè çàäúëæåíèåòî ñè ïî àë. 3, òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå èçãîòâÿ èçðàâíÿâàíåòî íà ñóìèòå çà äåéñòâèòåëíî êîíñóìèðàíîòî êîëè÷åñòâî òîïëèííà åíåðãèÿ êúì äàòà, óãîâîðåíà ìåæäó ïîòðåáèòåëèòå â ñãðàäà - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, èëè àñîöèàöèÿòà ïî ÷ë. 149, àë. 1 è òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå ïðè ôèíàíñîâèòå óñëîâèÿ íà ïðåêðàòåíèÿ äîãîâîð.
(6) Ïðè ëèïñà íà ñðåäñòâà çà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå çà îòîïëåíèå â îòäåëåí èìîò è/èëè â îòäåëíî ïîìåùåíèå òîïëèííàòà åíåðãèÿ çà îòîïëåíèåòî èì ñå èç÷èñëÿâà, êàòî èíñòàëèðàíàòà ìîùíîñò íà ìîíòèðàíèòå â òÿõ îòîïëèòåëíè òåëà ñå óìíîæè ñ ìàêñèìàëíèÿ ñïåöèôè÷åí ðàçõîä íà ñãðàäàòà, îïðåäåëåí ïî ðåäà íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 123, àë. 3. 

×ë. 146. (1) Ñãðàäíèòå èíñòàëàöèè çà îòîïëåíèå è ãîðåùî âîäîñíàáäÿâàíå ñà îáùà åòàæíà ñîáñòâåíîñò.
(2) Îòîïëèòåëíèòå òåëà, ðåãóëèðàùàòà àðìàòóðà êúì òÿõ, îòêëîíåíèÿòà îò ñãðàäíèòå èíñòàëàöèè çà îòîïëåíèå, îòêëîíåíèÿòà îò èíñòàëàöèèòå çà ãîðåùî âîäîñíàáäÿâàíå è ñðåäñòâàòà çà äÿëîâîòî ðàçïðåäåëåíèå ïî ÷ë. 138, àë. 1, ò. 2 è 3 ñà ñîáñòâåíîñò íà ïîòðåáèòåëèòå.


Раздел VIІ
Търговски взаимоотношения

Чл. 147. (1) Продажбата на топлинна енергия се извършва на основата на писмени договори при общи условия, сключени между:
1. производител и топлопреносното предприятие;
2. производител и пряко присъединени потребители на топлинна енергия за стопански нужди;
3. топлопреносно предприятие и потребители на топлинна енергия за стопански нужди;
4. топлопреносно предприятие и асоциации на потребителите на топлинна енергия в сграда – етажна собственост.
(2) Общите 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) Продажбата на топлинна енергия от топлопреносното предприятие на потребители на топлинна енергия за битови нужди се осъществява при публично известни общи условия, предложени от топлопреносното предприятие и одобрени от комисията, в които се определят: 
1. правата и задълженията на топлопреносното предприятие и на потребителите;
2. редът за измерване, отчитане, разпределяне и заплащане на количеството топлинна енергия;
3. отговорността при неизпълнение на задълженията;
4. условията и редът за включване, прекъсване и прекратяване на топлоснабдяването;
5. редът за осигуряване на достъп до отоплителните тела, средствата за търговско измерване или други контролни приспособления.
(2) Топлопреносните предприятия задължително публикуват одобрените от комисията общи условия най-малко в един централен или в един местен всекидневник.  Общите условия влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане от потребителите. 
(3) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответното топлопреносно предприятие заявление, в което да предложат  специални условия. Предложените от потребителите и приети от топлопреносните предприятия  специални условия се отразяват в писмени допълнителни споразумения.
 
Чл. 149. (1) Потребители на топлинна енергия в сгради – етажна собственост, могат да учредят асоциация, с която топлопреносното предприятие да сключи договор за продажба на топлинна енергия, използвана от потребителите в сградата. 
(2) В договора по ал. 1 се определят:
1. правата и задълженията на страните по договора;
2. редът за измерване, отчитане и заплащане на количеството топлинна енергия по показания на топломера в абонатната станция;
3. гаранции, обезпечаващи изпълнението на задълженията на страните по договора;
4. отговорността при неизпълнение на задълженията;
5. редът за разглеждане  на рекламации;
6. условията и редът  за прекратяване на договора.
(3) Договорът по ал. 1 се сключва по преференциална цена на топлинната енергия за асоциацията, определена от комисията по предложение на топлопреносните предприятия. 
(4) Договорът за продажба на топлинна енергия по преференциална 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 – етажна собственост.

Чл. 150. (1) Асоциацията по чл. 149, ал. 1 е доброволно обединение  на всички потребители на топлинна енергия в сграда – етажна собственост. Регистрацията на асоциацията се извършва по реда на глава първа от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  Съдът вписва в регистъра данните по чл. 18, ал. 1, т. 1-3, 5, 6,  8 и 9 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
(2) Асоциацията по чл. 149, ал. 1 се учредява за повишаване и подобряване на условията и средата за живеене в сгради – етажна собственост, и може:
1. да извършва покупка на топлинна енергия от топлопреносното предприятие, която ще се използва в сградата – етажна собственост;
2. да отчита показанията на средствата за измерване и разпределение на количеството топлинна енергия;
3. да създава нова или да актуализира съществуващата документация с данни за отопляемите обекти  и за консумацията на топла вода;
4. да осъществява контрол върху отоплителните тела и водомерите, включително върху тези, към които е прекратено топлоподаването и водоподаването;
5. да извършва ремонт и настройка на сградните инсталации самостоятелно или чрез други лица, включително саниране на сградата - етажна собственост;
6. да полага грижи за сградните инсталации и сградата - етажна собственост;
7. да извършва други дейности, свързани с обслужването на имотите в сградата - етажна собственост;
8. да извършва стопанска дейност.
(3) Асоциацията по чл. 149, ал. 1 е юридическо лице и не разпределя печалба.
(4) Асоциацията се прекратява  на основанията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(5) При прекратяване на асоциацията се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от управителя или от определено от общото събрание лице. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
(6) Ó÷ðåäèòåëèòå íà àñîöèàöèÿòà ïðèåìàò óñòàâ, êîéòî òðÿáâà äà ñúäúðæà:
1.	 íàèìåíîâàíèåòî íà àñîöèàöèÿòà;
2.	 öåëèòå è ñðåäñòâàòà çà òÿõíîòî ïîñòèãàíå;
3.	 ñåäàëèùåòî;
4.	ðàçìåðà íà ïúðâîíà÷àëíèòå èìóùåñòâåíè âíîñêè;
5.	ïðåäìåòà íà ñòîïàíñêà äåéíîñò;
6.	îðãàíèòå íà óïðàâëåíèå;
7.	ïðàâîìîùèÿòà íà îðãàíèòå íà àñîöèàöèÿòà;
8.	ïðàâèëàòà îòíîñíî âúçíèêâàíåòî è ïðåêðàòÿâàíåòî íà ÷ëåíñòâîòî, êàêòî è ðåäà çà óðåæäàíå íà èìóùåñòâåíèòå îòíîøåíèÿ ïðè ïðåêðàòÿâàíå íà ÷ëåíñòâîòî;
9.	ñðîêà, çà êîéòî å ó÷ðåäåíà àñîöèàöèÿòà, àêî èìà òàêúâ;
10.	 ðåäà çà îïðåäåëÿíå íà ðàçìåðà è íà÷èíà íà âíàñÿíå íà èìóùåñòâåíèòå âíîñêè.
(7) Âñåêè ÷ëåí èìà ïðàâî äà ó÷àñòâà â óïðàâëåíèåòî íà àñîöèàöèÿòà, äà áúäå èíôîðìèðàí çà íåéíàòà äåéíîñò, äà ñå ïîëçâà îò èìóùåñòâîòî è îò ðåçóëòàòèòå îò äåéíîñòòà ïî ðåäà, ïðåäâèäåí â óñòàâà. Âñåêè ÷ëåí å äëúæåí äà ïðàâè èìóùåñòâåíè âíîñêè â ðàçìåð, ïðåäâèäåí â óñòàâà. ×ëåíñòâîòî ñå ïðåêðàòÿâà ïî ðåäà è íà÷èíà, îïðåäåëåíè â óñòàâà.
(8) Èìóùåñòâåíèòå âíîñêè íà ÷ëåíîâåòå íà àñîöèàöèÿòà äî ðàçìåðà íà çàäúëæåíèåòî íà àñîöèàöèÿòà ïî äîãîâîðà çà ïðîäàæáà íà òîïëèííà åíåðãèÿ ïî ÷ë. 149 íå ñà ÷àñò îò ñòîïàíñêàòà äåéíîñò íà àñîöèàöèÿòà.
(9) Îðãàíè íà àñîöèàöèÿòà ñà îáùîòî ñúáðàíèå è óïðàâèòåëÿò.
(10) Îáùîòî ñúáðàíèå ñå ñúñòîè îò âñè÷êè ÷ëåíîâå íà àñîöèàöèÿòà - ïîòðåáèòåëè íà òîïëèííà åíåðãèÿ.
(11) Îáùîòî ñúáðàíèå:
1. èçìåíÿ è äîïúëâà óñòàâà;
2. ïðèåìà äðóãè âúòðåøíè àêòîâå;
3. èçáèðà è îñâîáîæäàâà óïðàâèòåë è ëèêâèäàòîð;
4. ïðèåìà, îñâîáîæäàâà è èçêëþ÷âà ÷ëåíîâå;
5. âçåìà ðåøåíèå çà ïðåêðàòÿâàíå íà àñîöèàöèÿòà;
6. ïðèåìà îñíîâíèòå íàñîêè è ïðîãðàìà çà äåéíîñòòà íà àñîöèàöèÿòà;
7. ïðèåìà áþäæåòà íà àñîöèàöèÿòà;
8. âçåìà ðåøåíèÿ îòíîñíî äúëæèìîñòòà è ðàçìåðà íà ÷ëåíñêèÿ âíîñ è/èëè íà èìóùåñòâåíèòå âíîñêè;
9. ïðèåìà îò÷åòà çà äåéíîñòòà íà àñîöèàöèÿòà;
10. âçåìà è äðóãè ðåøåíèÿ, ïðåäâèäåíè â óñòàâà.
(12) Ðåøåíèÿòà íà îáùîòî ñúáðàíèå ïîäëåæàò íà ñúäåáåí êîíòðîë îòíîñíî òÿõíàòà çàêîíîñúîáðàçíîñò è ñúîòâåòñòâèå ñ óñòàâà ïðåä îêðúæíèÿ ñúä ïî ñåäàëèùåòî íà àñîöèàöèÿòà.
(13) Îáùîòî ñúáðàíèå ñå ñâèêâà îò óïðàâèòåëÿ ïî íåãîâà èíèöèàòèâà èëè ïî èñêàíå íà åäíà òðåòà îò ÷ëåíîâåòå íà àñîöèàöèÿòà.  Àêî óïðàâèòåëÿò â åäíîñåäìè÷åí ñðîê íå îòïðàâè ïèñìåíî ïîêàíà çà ñâèêâàíå íà îáùîòî ñúáðàíèå, òî ñå ñâèêâà îò çàèíòåðåñóâàíèòå ÷ëåíîâå èëè îò óïúëíîìîùåíî îò òÿõ ëèöå.
(14) Ïîêàíàòà òðÿáâà äà ñúäúðæà äíåâíèÿ ðåä, äàòàòà, ÷àñà è ìÿñòîòî çà ïðîâåæäàíåòî íà îáùîòî ñúáðàíèå è ïî ÷èÿ èíèöèàòèâà òî ñå ñâèêâà.
(15) Ïîêàíàòà ñå ïîñòàâÿ íà ìÿñòîòî çà îáÿâëåíèÿ â ñãðàäàòà, â êîÿòî ñå íàìèðà óïðàâëåíèåòî íà àñîöèàöèÿòà, íàé-ìàëêî åäíà ñåäìèöà ïðåäè íàñðî÷åíèÿ äåí.
(16) Îáùîòî ñúáðàíèå å çàêîííî, àêî ïðèñúñòâàò ïîâå÷å îò ïîëîâèíàòà îò âñè÷êè ÷ëåíîâå, îñâåí àêî óñòàâúò ðàçïîðåæäà äðóãî. Ïðè ëèïñà íà êâîðóì ñúáðàíèåòî ñå îòëàãà ñ åäèí ÷àñ ïî-êúñíî íà ñúùîòî ìÿñòî è ïðè ñúùèÿ äíåâåí ðåä è ìîæå äà ñå ïðîâåäå, êîëêîòî è ÷ëåíîâå äà ñå ÿâÿò, îñâåí àêî óñòàâúò  ðàçïîðåæäà äðóãî.
(17) ×ëåí íà îáùîòî ñúáðàíèå íÿìà ïðàâî íà ãëàñ ïðè ðåøàâàíåòî íà âúïðîñè, îòíàñÿùè ñå äî íåãî, íåãîâèÿ ñúïðóã (ñúïðóãà) èëè ðîäíèíè ïî ïðàâà ëèíèÿ - áåç îãðàíè÷åíèÿ, ïî ñúðåáðåíà ëèíèÿ - äî ÷åòâúðòà ñòåïåí, èëè ïî ñâàòîâñòâî - äî âòîðà ñòåïåí âêëþ÷èòåëíî.
(18) Åäíî ëèöå ìîæå äà ïðåäñòàâëÿâà íå ïîâå÷å îò òðèìà ÷ëåíîâå íà îáùîòî ñúáðàíèå âúç îñíîâà íà ïèñìåíî ïúëíîìîùíî, îñâåí àêî äðóãà íîðìà íà ïðåäñòàâèòåëñòâî èëè ñúáðàíèå íà ïúëíîìîùíèöèòå ñà ïðåäâèäåíè â óñòàâà. Ïðåóïúëíîìîùàâàíå íå ñå äîïóñêà.
(19) Âñåêè ÷ëåí íà îáùîòî ñúáðàíèå èìà ïðàâî íà åäèí ãëàñ. Ðåøåíèÿòà íà îáùîòî ñúáðàíèå ñå âçåìàò ñ ìíîçèíñòâî îò ïðèñúñòâàùèòå.
(20) Óïðàâèòåëÿò íà àñîöèàöèÿòà å ôèçè÷åñêî ëèöå - ÷ëåí íà àñîöèàöèÿòà, êîåòî:
1. ïðåäñòàâëÿâà àñîöèàöèÿòà;
2. îñèãóðÿâà èçïúëíåíèåòî íà ðåøåíèÿòà íà îáùîòî ñúáðàíèå;
3. ñå ðàçïîðåæäà ñ èìóùåñòâîòî íà àñîöèàöèÿòà ïðè ñïàçâàíå èçèñêâàíèÿòà íà óñòàâà;
4. ïîäãîòâÿ è âíàñÿ â îáùîòî ñúáðàíèå ïðîåêò íà áþäæåò;
5. ïîäãîòâÿ è âíàñÿ â îáùîòî ñúáðàíèå îò÷åò çà äåéíîñòòà íà àñîöèàöèÿòà;
6. âçåìà ðåøåíèÿ ïî âñè÷êè âúïðîñè, êîèòî ïî çàêîí èëè ñúãëàñíî óñòàâà íå ñà îò êîìïåòåíòíîñòòà íà îáùîòî ñúáðàíèå;
7. èçïúëíÿâà è äðóãè çàäúëæåíèÿ, ïðåäâèäåíè â óñòàâà.
	
×ë. 151. (1) Âñè÷êè ñîáñòâåíèöè è òèòóëÿðè íà âåùíî ïðàâî íà ïîëçâàíå â ñãðàäà - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, ïðèñúåäèíåíè êúì àáîíàòíà ñòàíöèÿ èëè êúì íåéíî ñàìîñòîÿòåëíî îòêëîíåíèå, ñà ïîòðåáèòåëè íà òîïëèííà åíåðãèÿ è ñà äëúæíè äà ìîíòèðàò ñðåäñòâà çà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå ïî ÷ë. 138, àë. 1, ò. 3 íà îòîïëèòåëíèòå òåëà â èìîòèòå ñè è äà çàïëàùàò öåíà çà òîïëèííà åíåðãèÿ ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà, îïðåäåëåíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 34, àë. 3.
(2) Êîãàòî âñè÷êè ñîáñòâåíèöè è òèòóëÿðè íà âåùíî ïðàâî íà ïîëçâàíå â ñãðàäà – åòàæíà ñîáñòâåíîñò, ïðèñúåäèíåíè êúì àáîíàòíà ñòàíöèÿ èëè êúì íåéíî ñàìîñòîÿòåëíî îòêëîíåíèå, íå æåëàÿò äà áúäàò ïîòðåáèòåëè íà òîïëèííà åíåðãèÿ çà îòîïëåíèå è/èëè çà ãîðåùî âîäîñíàáäÿâàíå, òå ñà äëúæíè äà äåêëàðèðàò ïèñìåíî òîâà ïðåä òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå è äà ïîèñêàò ïðåêðàòÿâàíå íà òîïëîñíàáäÿâàíåòî çà îòîïëåíèå è/èëè ãîðåùî âîäîñíàáäÿâàíå çà âñè÷êè èìîòè, ïðèñúåäèíåíè êúì òàçè àáîíàòíà ñòàíöèÿ èëè êúì íåéíîòî ñàìîñòîÿòåëíî îòêëîíåíèå.
(3) Ëèöàòà ïî àë. 2 ñå ñ÷èòàò çà ïîòðåáèòåëè íà òîïëèííà åíåðãèÿ äî äàòàòà íà ïðåêðàòÿâàíå íà òîïëîñíàáäÿâàíåòî.
(4) Òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå å äëúæíî äà èçâúðøè èñêàíîòî ïðåêðàòÿâàíå ïî àë. 2 â ñðîê äî 15 äíè ñëåä ïîñòúïâàíå íà çàÿâëåíèåòî.
(5) Ïðè âúâåäåíà ñèñòåìà çà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå íà òîïëèííà åíåðãèÿ ïîòðåáèòåëèòå â ñãðàäà - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, íÿìàò ïðàâî äà ïðåêðàòÿâàò ïîäàâàíåòî íà òîïëèííà åíåðãèÿ êúì îòîïëèòåëíèòå òåëà â èìîòèòå ñè ÷ðåç ôèçè÷åñêîòî èì îòäåëÿíå  îò ñãðàäíàòà èíñòàëàöèÿ.
(6) Ïîòðåáèòåëèòå â ñãðàäà - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, êîèòî ïðåêðàòÿò òîïëîïîäàâàíåòî êúì îòîïëèòåëíèòå òåëà â èìîòèòå ñè ÷ðåç ìîíòèðàíàòà íà òÿõ ðåãóëèðàùà àðìàòóðà, îñòàâàò ïîòðåáèòåëè íà òîïëèííàòà åíåðãèÿ, îòäàäåíà îò ñãðàäíàòà èíñòàëàöèÿ è îò îòîïëèòåëíèòå òåëà â îáùèòå ÷àñòè íà ñãðàäàòà.

×ë. 152. (1) Çàäúëæåíèÿòà íà ïîòðåáèòåëèòå - íåèçïðàâíè äëúæíèöè, è íà àñîöèàöèÿòà ïî 149, àë. 1 êúì òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå ìîãàò äà ñå ñúáèðàò ïî ðåäà íà ÷ë. 237, áóêâà "è" îò Ãðàæäàíñêèÿ ïðîöåñóàëåí êîäåêñ âúç îñíîâà íà èçâëå÷åíèåòî îò ñìåòêèòå íà òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå.
(2) Òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå èìà ïðàâî ñëåä ïðåäâàðèòåëíî óâåäîìÿâàíå äà ïðåêúñâà ñíàáäÿâàíåòî ñ òîïëèííà åíåðãèÿ ïðè çàáàâÿíå ïëàùàíåòî íà äúëæèìèòå ñóìè ñ ïîâå÷å îò äâà ìåñåöà ñëåä îïðåäåëåíèÿ ñðîê çà ïëàùàíå ÷ðåç èçîëèðàíå ñ òåõíè÷åñêè ñðåäñòâà íà îòîïëèòåëíèòå òåëà èëè íà ëèíèÿòà çà ãîðåùî âîäîñíàáäÿâàíå îò îáùèòå ñãðàäíè èíñòàëàöèè ïî ðåäà íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 123, àë. 3.

×ë. 153. (1) Ïîòðåáèòåëèòå íà òîïëèííà åíåðãèÿ â ñãðàäè - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, çàïëàùàò êîíñóìèðàíàòà òîïëèííàòà åíåðãèÿ:
1. íà 11 ðàâíè ìåñå÷íè âíîñêè è åäíà äâàíàäåñåòà èçðàâíèòåëíà  âíîñêà;
2. íà ìåñå÷íè âíîñêè, îïðåäåëåíè ïî ïðîãíîçíà êîíñóìàöèÿ çà ñãðàäàòà, è åäíà èçðàâíèòåëíà âíîñêà;
3. ïî ðåàëíà ìåñå÷íà êîíñóìàöèÿ.
(2) Ïðàâèëàòà çà îïðåäåëÿíå íà ïðîãíîçíàòà êîíñóìàöèÿ è èçðàâíÿâàíåòî íà ñóìèòå çà äåéñòâèòåëíî êîíñóìèðàíîòî êîëè÷åñòâî òîïëèííà åíåðãèÿ çà âñåêè îòäåëåí ïîòðåáèòåë ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáàòà ïî ÷ë. 123, àë. 3.

×ë. 154. (1) Òîïëèííàòà åíåðãèÿ ñå èçìåðâà ñúñ ñðåäñòâà çà òúðãîâñêî èçìåðâàíå - ñîáñòâåíîñò íà òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå, ìîíòèðàíè íà ãðàíèöàòà íà ñîáñòâåíîñò íà ñúîðúæåíèÿòà.
(2) Ãðàíèöàòà íà ñîáñòâåíîñò íà ñúîðúæåíèÿòà:
1. ìåæäó ïðîèçâîäèòåëÿ è òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå å ïîñëåäíàòà ñïèðàòåëíà àðìàòóðà íà ïðîèçâîäèòåëÿ;
2. ìåæäó òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå èëè ïðîèçâîäèòåëÿ è ñòîïàíñêèòå ïîòðåáèòåëè å ïîñëåäíàòà ñïèðàòåëíà àðìàòóðà ïðåäè ïðèñúåäèíèòåëíèòå òðúáîïðîâîäè íà ïîòðåáèòåëèòå;
3. ìåæäó òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå è ïîòðåáèòåëèòå íà òîïëèííà åíåðãèÿ â ñàìîñòîÿòåëíè ñãðàäè èëè â ñãðàäè - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, å ïîñëåäíàòà ñïèðàòåëíà àðìàòóðà ïðåäè ðàçïðåäåëèòåëíàòà ìðåæà íà ñãðàäíèòå èíñòàëàöèè.
(3) Êîãàòî òîïëèííàòà åíåðãèÿ ñå èçìåðâà ñúñ ñðåäñòâà çà òúðãîâñêî èçìåðâàíå, ìîíòèðàíè íà ìÿñòî, ðàçëè÷íî îò ãðàíèöàòà íà ñîáñòâåíîñò ïî 
àë. 2, íà÷èíúò çà îò÷èòàíå íà òîïëèííàòà åíåðãèÿ ñå óðåæäà ñúãëàñíî íàðåäáàòà ïî ÷ë. 123, àë. 3.
Глава единадесета
НАСЪРЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ПО КОМБИНИРАН НАЧИН

Раздел І
Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

Чл. 155. Националните индикативни цели за потребление на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, се определят като процент от годишното брутно потребление на електрическа енергия за следващите 10 години в страната от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.
Чл. 156. За постигане на националните индикативни цели производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници се насърчава при:
1. отчитане принципите на пазара на електрическа енергия;
2. отчитане характеристиките на различните възобновяеми енергийни източници и технологии за производство на електрическа енергия;
3. осигуряване на производителите на електрическа енергия най-малко еквивалентен ефект на преференциално третиране по отношение на приходите им от единица произведена електрическа енергия при промяна на механизмите за насърчаване.

Чл. 157. (1) Общественият доставчик и/или обществените снабдители, които имат лицензия за снабдяване с електрическа енергия, са длъжни да изкупят цялото количество електрическа енергия, произведена от централа, използваща възобновяеми енергийни източници, с изключение на количествата, за които производителят има сключени договори по реда на глава  девета, раздел VІІ или с които участва на балансиращия пазар.
(2) Общественият доставчик и/или обществените снабдители са длъжни да изкупуват електрическата енергия, произведена от централа с обща инсталирана мощност до 10 МW, използваща възобновяеми енергийни източници, по преференциални цени съгласно наредбата по чл. 34, ал. 3.

Чл. 158. (1) Преносното предприятие и разпределителните предприятия са длъжни приоритетно да присъединяват централа, произвеждаща енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 10 МW, към преносната, съответно към разпределителната, мрежа. 
(2) Разходите, необходими за присъединяване на централата към съответната мрежа до границата на собственост на електрическите съоръжения, се поемат от производителя.
(3) Разширението и реконструкцията на преносната и/или разпределителната мрежа, свързани с присъединяването на централата по ал. 1, са задължение на преносното, съответно на разпределителното, предприятие.
(4) За осъществяване на разширението и реконструкцията на мрежите по ал. 3 преносното и/или съответното разпределително предприятие имат право да кандидатстват за финансиране от фонд “Енергийна ефективност”.
Чл. 159. (1) Задължителното изкупуване по чл. 157 на електроенергията се прилага до създаване на система за издаване и търговия със зелени сертификати.
(2) Министърът на енергетиката и енергийните ресурси определя минимални задължителни квоти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници като процент от общото годишно производство на електрическа енергия на всеки производител по години за срок 10 години, считано от датата на въвеждане на системата за издаване и търговия със зелени сертификати.
(3) Задължението на всеки производител по ал. 2 се счита за изпълнено при представяне от производителя на министъра на енергетиката и енергийните ресурси на зелен(и) сертификат(и) за количеството електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, съставляващо неговото задължение, които са:
1. издаден(и) на производителя, и/или
2. купен(и) от друг производител на електрическа енергия, като сделката за покупко-продажба се счита за действителна, при условие че е вписана в регистъра по чл. 23, ал. 1, т. 4.  
(4) Условията и редът за издаване на сертификатите за произход и за издаване и търговия със зелени сертификати се уреждат с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.


Раздел ІІ
Производство на електрическа енергия от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство

Чл. 160. (1) Общественият доставчик и/или обществените снабдители са длъжни да изкупят цялото количество електрическа енергия със сертификат за произход от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, с изключение на количествата, които производителят ползва за собствени нужди или има сключени договори по реда на глава  девета, раздел VІІ, или с които участва на балансиращия пазар. 
(2) Електрическата енергия по ал. 1 се изкупува, както следва:
1. по преференциални цени - съгласно наредбата по чл. 34, ал. 3 за количествата произведени от всяка мощност на производителя до 50 MWh  за един час;  
2. по цени на договаряне и/или по цени на балансиращия пазар - за количествата, произведени от всяка мощност на производителя над 50 MWh за един час. 
(3) Начинът за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство в зависимост от вида на технологичния цикъл, и изискванията към техническите средства за измерване и регистриране на електрическата енергия от високоефективно комбинирано производство се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

Чл. 161. (1) Задължителното изкупуване по чл. 160, ал. 1 на електроенергията по преференциални цени се прилага до създаване на система за издаване и търговия със зелени сертификати.
(2) Министърът на енергетиката и енергийните ресурси определя минимални количества за производство на електрическа енергия по комбиниран начин за всеки производител като процент от общото годишно производство на електрическа енергия на всеки производител по години за срок 10 години, считано от датата на въвеждане на системата за издаване и търговия със зелени сертификати.
(3) Задължението на всеки производител по ал. 2 се счита за изпълнено при представяне от производителя на министъра на енергетиката и енергийните ресурси на зелен(и) сертификат(и) за количеството електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, съставляващо неговото задължение, които са:
1. издаден(и) на производителя, и/или
2. купен(и) от друг производител на електрическа енергия, като сделката за покупко-продажба се счита за действителна, при условие че е вписана в регистъра по чл. 23, ал. 1, т. 4.  
(4) Условията и редът за издаване и търговия със зелени сертификати се уреждат с наредбата по чл. 159, ал. 4.


Глава дванадесета
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Раздел I
Общи положения

Чл. 162. Газоснабдяването е съвкупност от дейностите по пренос, транзитен пренос, съхраняване, разпределяне и доставка на природен газ за осигуряване на нуждите на потребителите.

Чл. 163. Обектите и съоръженията за извършване на дейностите по пренос, съхраняване и разпределяне на природен газ на територията на  страната, които са свързани помежду си, функционират в единна газотранспортна система с общ режим на работа.


Раздел II
Пренос, транзитен пренос, съхраняване и разпределяне на 
природен газ

Чл. 164. Преносът на природен газ и експлоатацията на газопреносна мрежа се извършват 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 извършва от преносното предприятие.
(2) Транзитен пренос може да се извършва и от лице, което е получило лицензия по чл. 37, ал. 1, т. 9.

Чл. 166. Съхраняването на природен газ и експлоатацията на съоръженията за съхраняване се осъществяват от лице, получило лицензия по чл. 37, ал. 1, т. 4.

Чл. 167. Разпределянето на природен газ и експлоатацията на разпределителните мрежи се осъществяват от разпределителни предприятия, получили лицензия по чл. 37, ал. 1, т. 3. 

Чл. 168. Преносното предприятие осигурява:
1. единното управление и надеждното функциониране на газопреносната мрежа;
2. преноса на природен газ по газопреносната мрежа и отчитането му;
3. поддържането на обектите и съоръженията на газопреносната мрежа в съответствие с техническите изисквания и с изискванията за безопасност при работа;
4. развитие на газопреносната мрежа в съответствие с дългосрочните прогнози и планове за развитие на газоснабдяването и извън тях, когато е икономически обосновано;
5. поддържането и развитието на спомагателните мрежи.

Чл. 169. Разпределителното предприятие осигурява:	
1. управлението и надеждното функциониране на разпределителната мрежа;
2. разпределянето на природен газ по разпределителната мрежа и отчитането му;
3. поддържането на обектите и съоръженията от разпределителната мрежа в съответствие с техническите изисквания;
4. развитието на разпределителната мрежа в съответствие с прогнозите за потребление на природен газ, приети от комисията, и извън тях, когато е икономически обосновано;
5. поддържането и развитието на спомагателните съоръжения и мрежи за разпределяне на природен газ.

Чл. 170. (1) Преносното и разпределителните предприятия са длъжни да предоставят достъп при условията на равнопоставеност до преносната си и/или разпределителните си мрежи на лицата, отговарящи на условията, определени в наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси по предложение на комисията.
(2) Преносното, съответно разпределителните предприятия могат да откажат достъп поради липса на капацитет или в случай че предоставянето на достъп би довело до нарушаване на техническите условия и сигурност на мрежите или би попречило на предприятията да изпълнят задълженията си за обществени услуги, или ако предоставянето на достъп би причинило сериозни икономически и финансови трудности на преносното предприятие, съответно на разпределителното предприятие вследствие сключени договори за доставка с клауза “вземай или плащай”.



Раздел ІІІ
Сделки с природен газ

Чл. 171. (1) Сделките с природен газ се извършват въз основа на писмени договори при спазване разпоредбите на този закон и на правилата за търговия с природен газ, определени с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси по предложение на комисията.
(2) С наредбата по ал. 1 се определя начинът на администриране на сделките с природен газ.

Чл. 172. Сделките с природен газ са доставка, пренос по преносна и разпределителни мрежи и съхраняване на природен газ.

Чл. 173. Страни по сделките с природен газ са:
1. обществен доставчик на природен газ;
2. обществени снабдители на природен газ;
3. добивни предприятия;
4. оператори на газохранилища;
5. преносно предприятие;
6. разпределително предприятие;
7. търговци на природен газ;
8. привилегировани потребители;
9. потребители, които не са привилегировани  потребители.

Чл. 174. (1) Добивните предприятия могат да сключват сделки за доставка на природен газ с обществения доставчик на природен газ, с обществения снабдител на природен газ, с оператори на газохранилища, с търговци на природен газ и с привилегировани потребители.
(2) Добивните предприятия могат да сключват сделки за пренос на природен газ с преносното и разпределителното предприятие.
(3) Добивните предприятия могат да сключват сделки за съхраняване на природен газ с операторите на газохранилища.
(4) Добивни предприятия и потребители по чл. 173, т. 8 и 9 на природен газ във и извън страната могат да изграждат помежду си преки газопроводи и да сключват договори за доставка на природен газ през тези газопроводи. 

Чл. 175. (1) Общественият доставчик на природен газ е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което може да сключва сделки за доставка на природен газ с добивни предприятия, с търговци на природен газ, с обществени снабдители на природен газ, с привилегировани потребители и с потребители, пряко присъединени към преносната мрежа.
(2) Общественият доставчик на природен газ може да сключва сделки за пренос на природен газ с преносните и разпределителните предприятия.
(3) Общественият доставчик на природен газ може да сключва сделки за съхраняване на природен газ с операторите на газохранилища.
(4) Доставката на природен газ по ал. 1 е всеобщо предлагана услуга по смисъла на този закон.

Чл. 176. (1) Обществените снабдители на природен газ са юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които сключват сделки за доставка на природен газ с крайни потребители, присъединени към газоразпределителната мрежа, за територията, за която са лицензирани. 
(2) Доставката на природен газ по ал. 1 е всеобщо предлагана услуга по смисъла на този закон.

Чл. 177. (1) Търговец на природен газ може да бъде всяко българско и чуждестранно юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство.
(2) Търговците на природен газ сключват сделки с природен газ с добивни предприятия във или извън страната, с привилегировани потребители, с други търговци на природен газ, с обществения доставчик на природен газ и с оператори на газохранилища.

Чл. 178. (1) Привилегированите потребители са потребители на природен газ, отговарящи на определени условия, предвидени в наредбата по чл. 171, ал. 1 и имащи право да избират лицата, от които да закупуват природен газ във и/или извън страната.
(2) Привилегированите потребители са задължени да уведомяват предварително преносното предприятие и/или разпределителното предприятие за сключените от тях договори за  природен газ по ред и във форма, предвидени в наредбата по чл. 171, ал. 1.
(3) Преносното и/или разпределителното предприятие отчита консумирания природен газ по ред и начин, определен в наредбата по чл. 171, ал. 1. 

Чл. 179. Договорите за природен газ се сключват:
1. при регулирани от комисията цени за всеобщо предлагани услуги по преноса, разпределянето и доставката на природен газ;
2. при свободно договаряни между 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) Добивните предприятия, търговците на природен газ и привилегированите потребители сключват сделки с природен газ помежду си при свободно договорени цени. 
(2) Страните по ал. 1 и преносното предприятие сключват 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) Обществените снабдители на природен газ продават природен газ на потребители за битови нужди при публично известни общи условия, а за стопански нужди – въз основа на писмени договори.
(2) Общите условия по ал. 1 се изготвят от обществени снабдители на природен газ и се одобряват от комисията.
(3) Общите условия съдържат задължително:
1. качеството на снабдяване;
2. информация, която се предоставя от дружествата;
3. срок на договора;
4. условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването; 
5. отговорността на енергийното предприятие при нерегламентирано прекъсване и некачествено снабдяване. 
(4) Обществените снабдители на природен газ публикуват одобрените общи условия най-малко в един централен и един местен всекидневник. Общите условия влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане на потребителите.
(5) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат при съответния обществен снабдител на природен газ заявление, в което да предложат различни условия. Приетите от обществения снабдител на природен газ условия, различни от публикуваните, се отразяват в допълнителни писмени споразумения.
(6) Ïðîöåäóðàòà ïî àë. 2 - 4 ñå ïðèëàãà è ïðè âíàñÿíå íà ïðîìåíè â îáùèòå óñëîâèÿ.

Чл. 182. Общественият доставчик и обществените снабдители на природен газ могат да събират вземанията си за природен газ от неизправни длъжници по реда на чл. 237, буква ”и” от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечения от сметките. 


Раздел ІV
Оперативно управление

Чл. 183. (1) Централизираното оперативно управление, координиране и контрол на режима на работа на газопреносната мрежа се осъществяват от оператора на преносната мрежа.
(2) Оперативното управление на всяка разпределителна мрежа се осъществява от оператор на разпределителната мрежа.
(3) Разпорежданията на оператора на газопреносната мрежа са задължителни за операторите на газоразпределителните мрежи, потребителите, добивните предприятия и операторите на газохранилища, присъединени към преносната мрежа.	
(4) Операторът на газопреносната мрежа е специализирано звено в структурата  на преносното предприятие.
(5) Операторите на разпределителните мрежи са специализирани звена в структурата на разпределителните предприятия.
	
Чл. 184. (1) Операторът на преносната мрежа осигурява:
1. надеждно, безопасно и ефективно функциониране на газопреносната мрежа;
2. поддържане на баланса между вноса, добива и потреблението на природен газ;
3. пренос на природен газ по газопреносната мрежа при спазване на изискванията за качество;
4. равнопоставеност на потребителите при преноса на природен газ;
5. сигурно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи;
6. оперативно ръководство на режимите на работа на хранилищата при нагнетяване и добив на природен газ;
7. оптимален режим на работа на преносната мрежа при извършване на дейността по транзитен пренос на природен газ.
(2) Операторът на транзитната мрежа осигурява:
1. надеждно, безопасно и ефективно функциониране на транзитната мрежа;
2. транзит на природен газ по транзитната мрежа;
3. сигурно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи и съоръжения;
4. оперативно ръководство на режимите на работа на хранилищата при нагнетяване и добив на природен газ.

Чл. 185. (1) За целите на измерването на природния газ операторът на преносната мрежа осигурява:
1. техническо и метрологично осигуряване, развитие и модернизация на средствата за търговско измерване на количеството природен газ, постъпващ и напускащ преносната система;
2. поддържане на база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване на количеството природен газ по т. 1 и по сделките с нерегулирани цени и на балансиращия пазар.	
(2) Собствениците на средства за търговско измерване на количеството природен газ предоставят на оператора на преносната мрежа данните от измерванията на тези средства, отнасящи се до сделките с нерегулирани цени и с балансиращия природен газ.
(3) Страните по сделките с природен газ имат право да получават информация от базата данни относно количествата природен газ, търгувани от тях по сделките.
(4) Условията и редът за обслужване на средствата за търговско измерване, поддържане на базата данни и достъпът до тях  се уреждат с наредбата по чл. 171, ал. 1. 

Чл. 186. Операторът на газопреносната мрежа администрира сделките на нерегулирани цени с природен газ и организира балансирането на пазара на природен газ в съответствие с наредбата по чл. 171, ал. 1, като:
1.	поддържа регистри за лицата, сключващи сделки при нерегулирани цени и за балансиране на пазара на природен газ;
2.	поддържа регистри за сключените между лицата по т. 1 договори;
3.	приема, подрежда в приоритетни списъци по цена и технологични критерии и диспечерира предложения и заявки за покупка/продажба за балансиране на пазара на природен газ;
4.	прилага методика за изчисляване и определя цени на балансиращия природен газ за всеки период на сетълмент;
5.	изготвя предварителни и окончателни уведомления за дължимите суми по сделки за балансиране на пазара на природен газ от участниците за всеки период на сетълмент;
6.	контролира финансовата обезпеченост на сделките за балансиране на пазара на природен газ и дава задължителни указания във връзка с това на участниците на пазара; 
7.	при възникване на обстоятелства, застрашаващи сигурността на работата на газотранспортната система или на части от нея, има право временно да спира изпълнението 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 информация 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 информация, необходима на участниците. 

Чл. 187. (1) Преносното предприятие е страна по всички сделки за балансиране на пазара на природен газ.
(2) Преносното предприятие не формира печалба от сделките по ал. 1.
(3) Разходите за изпълнение на функциите по чл. 186 се признават за икономически обосновани разходи по чл. 29, ал. 1, т. 2.
 
Чл. 188. Операторите на разпределителните мрежи осигуряват:
1. надеждно, безопасно и ефективно функциониране на разпределителната мрежа;
2. разпределяне на природен газ до потребителите при спазване на изискванията за сигурност и качество;
3. сигурно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи;
4. равнопоставеност на потребителите при разпределянето на природен газ.	
Чл. 189. Операторите на преносната и разпределителните мрежи са длъжни да пазят поверителността на търговската информация, получена при и по повод изпълнението на техните задължения.

Чл. 190. Условията и редът, при които се осъществява дейността на операторите на преносната и разпределителните мрежи, се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

Раздел V
Измерване на природния газ

Чл. 191. Преносът на природен газ се извършва по газопреносна мрежа по газопроводи с високо налягане до изходите на  газоизмервателни или до изходите на газорегулиращи станции.

Чл. 192. Разпределяне на природен газ се извършва по газоразпределителната мрежа от изходи на газоизмервателни станции или от изходи на газорегулиращи станции на преносната мрежа до газоизмервателния уред при потребителя.

Чл. 193. (1) Измерването на количеството природен газ за потребителите, присъединени към преносната мрежа, се извършва със средства за търговско измерване - собственост на преносното предприятие. 
(2) Измерването на количеството природен газ за потребителите, присъединени към разпределителните мрежи, се извършва със средства за търговско измерване - собственост на разпределителните предприятия.
(3) Измерването на количеството природен газ за съхраняване се извършва със средства за търговско измерване - собственост на предприятието, получило лицензия за съхраняване на природен газ.
(4) Потребителите на природен газ или собствениците, в чиито имоти са монтирани уредите за търговско измерване, са длъжни да осигуряват достъп на упълномощени представители на обществения снабдител до тях за монтиране и контрол, отчитане и обслужване на измервателните уреди при условия, определени в общите условия по чл. 181.
(5) Операторите на преносната мрежа, на разпределителните мрежи и/или хранилища вземат решение за местоположението и вида на инсталираните средства за търговско измерване.


Раздел VІ
Присъединяване към газопроводната мрежа

Чл. 194. (1) Присъединяването към преносната и разпределителните мрежи се извършва при условия и по ред, определени в наредба за присъединяване, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси.
(2) Присъединяването към газопреносната и/или газоразпределителните мрежи на добивни предприятия, предприятия за съхраняване на природен газ, разпределителни предприятия и крайни потребители се извършва по цени, определени по реда на наредбата по 
чл. 34, ал. 3 и на основата на писмен договор, сключен между преносното, съответно разпределителните предприятия и присъединяваните лица.

Чл. 195. (1) Преносното предприятие е длъжно да присъедини към своята мрежа в определена от него точка разпределителните предприятия, добивните предприятия и предприятията за съхраняване на природен газ.
(2) Към преносната мрежа могат да се присъединяват и привилегировани потребители на природен газ чрез преки присъединителни газопроводи.
(3) Преносното предприятие може да откаже присъединяването към преносната мрежа, когато:
1. липсва капацитет на мрежата, или
2. липсва връзка с мрежата, и
3. извършването на подобрения на мрежата е икономически необосновано.
(4) В случай на отказ по ал. 3 добивните предприятия, предприятията за съхраняване на природен газ и привилегированите потребители на природен газ могат да изградят за своя сметка съответната връзка с преносната мрежа. 
(5) Собственикът на присъединителния газопровод е длъжен да осигури неговото обслужване, поддръжка и ремонт.
(6) Преносното предприятие може по искане на собственика срещу заплащане да обслужва, поддържа и ремонтира присъединителните газопроводи.
(7) Пряко присъединените към газопреносната мрежа потребители са длъжни да предоставят достъп на съответното газоразпределително предприятие, получило лицензия, през собствените си съоръжения за целите на преноса на природен газ до други потребители на територията, определена в лицензията. Цената за предоставения достъп се определя по методика, одобрена от комисията.

Чл. 196. Разпределителните предприятия са длъжни да изградят за своя сметка разпределителната си мрежа до определената от преносното предприятие точка на присъединяване.

Чл. 197. (1) Разпределителното предприятие е длъжно да присъединява и осигурява снабдяването на потребителите с природен газ при условията на равнопоставеност и при спазване на техническите изисквания за надеждност и безопасност.
(2) С разрешение на комисията разпределителното предприятие може да присъединява потребител на природен газ, който се намира на територията на друго разпределително предприятие, когато това е технически и икономически целесъобразно и е в интерес на потребителите.
(3) Отклоненията и съоръженията за присъединяване на потребителите към съответната разпределителна мрежа се изграждат от разпределителното предприятие.

Чл. 198. (1) Устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ се регламентират с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси и председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор.
(2) Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхраняване, разпределяне и доставка на природен газ се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси.


Глава тринадесета
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

×ë. 199. (1) Êîìèñèÿòà èëè ìèíèñòúðúò íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè ïðèëàãàò ìåðêèòå ïî àë. 2, êîãàòî óñòàíîâÿò, ÷å êîíòðîëèðàíèòå ïî òîçè çàêîí ëèöà, òåõíèòå ñëóæèòåëè, ëèöà, êîèòî ïî äîãîâîð èçïúëíÿâàò ðúêîâîäíè ôóíêöèè â òÿõ èëè ñêëþ÷âàò ñäåëêè çà òÿõíà ñìåòêà, ñà èçâúðøèëè èëè èçâúðøâàò äåéñòâèÿ, ñ êîèòî:
1. íàðóøàâàò ðàçïîðåäáè íà òîçè çàêîí, íà ïîäçàêîíîâèòå àêòîâå ïî ïðèëàãàíåòî ìó, íà àêòîâå íà êîìèñèÿòà è íà ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè; 
2. çàñòðàøàâàò ñèãóðíîñòòà íà åíåðãèéíàòà ñèñòåìà, èíòåðåñèòå íà îáùåñòâîòî èëè íà ïîòðåáèòåëèòå íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç èëè íà äðóãè åíåðãèéíè ïðåäïðèÿòèÿ;
3. нарушават условията за извършване на лицензионната дейност; 
4. âúçïðåïÿòñòâàò óïðàæíÿâàíåòî íà êîíòðîëíà äåéíîñò îò êîìèñèÿòà èëè îò ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè.
(2) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 ñ öåë ïðåäîòâðàòÿâàíå èëè ïðåóñòàíîâÿâàíå íà íàðóøåíèÿòà, êàêòî è çà îòñòðàíÿâàíå íà âðåäíèòå ïîñëåäèöè îò òÿõ êîìèñèÿòà èëè ìèíèñòúðúò íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè, èëè óïúëíîìîùåíèòå îò òÿõ ëèöà ñúîáðàçíî êîìïåòåíòíîñòòà èì íàëàãàò ñëåäíèòå ïðèíóäèòåëíè àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè:
1. äàâàò çàäúëæèòåëíè ïèñìåíè óêàçàíèÿ çà: 
à) ïðåóñòàíîâÿâàíå èçâúðøâàíåòî íà îïðåäåëåíè äåéñòâèÿ èëè çà çàäúëæèòåëíî ïðåäïðèåìàíå íà òàêèâà äåéñòâèÿ â îïðåäåëåí ñðîê;
á) èçâúðøâàíå íà åêñïåðòèçè, ïðîâåðêè, èçïèòâàíèÿ íà èíñòàëàöèè è ñúîðúæåíèÿ, òåõíè ÷àñòè, ñèñòåìè èëè êîìïîíåíòè;
â) èçìåíåíèå íà óñëîâèÿòà íà åêñïëîàòàöèÿ íà åíåðãèéíè îáåêòè, òåõíè ÷àñòè, ñèñòåìè èëè êîìïîíåíòè;
ã) èçìåíåíèå íà ïðîåêòè è êîíñòðóêöèè, êîèòî èìàò çíà÷åíèå çà áåçîïàñíîñòòà íà õîðà è ìðåæè;
ä) ïðîâåæäàíå íà àòåñòàöèÿ íà ïåðñîíàëà, âêëþ÷èòåëíî ïðîâåðêà íà çíàíèÿòà è óìåíèÿòà, ïðîâåæäàíå íà ó÷åáíè è êâàëèôèêàöèîííè êóðñîâå;
2. çàäúëæàâàò ëèöåíçèàíòà äà ñâèêà îáùî ñúáðàíèå è/èëè äà íàñðî÷è çàñåäàíèå íà óïðàâèòåëíèòå èëè êîíòðîëíèòå îðãàíè ïðè îïðåäåëåí äíåâåí ðåä çà âçåìàíå íà ðåøåíèÿ çà ìåðêèòå, êîèòî òðÿáâà äà áúäàò ïðåäïðèåòè;
3. ðàçïîðåæäàò ïèñìåíî âðåìåííî ñïèðàíå èëè îãðàíè÷àâàíå íà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò;
4. íàçíà÷àâàò îñîáåí óïðàâèòåë  â ñëó÷àèòå, ïðåäâèäåíè â òîçè çàêîí.
(3) Ñ àêòà, ñ êîéòî ñå íàëàãà ïðèíóäèòåëíà àäìèíèñòðàòèâíà ìÿðêà, ñå îïðåäåëÿ ïîäõîäÿù ñðîê çà èçïúëíåíèåòî é. Ïðèíóäèòåëíèòå àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè ñå ïðèëàãàò äî îòñòðàíÿâàíå íà ïðè÷èíèòå, äîâåëè  äî íàëàãàíåòî èì.

×ë. 200. (1) Ïðîèçâîäñòâîòî ïî íàëàãàíå íà ïðèíóäèòåëíèòå àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè çàïî÷âà ïî èíèöèàòèâà íà êîìèñèÿòà èëè íà ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè âúç îñíîâà íà êîíñòàòèâåí ïðîòîêîë íà ëèöàòà, èìàùè ïðàâî äà óïðàæíÿâàò êîíòðîë ïî òîçè çàêîí.
(2) Çà çàïî÷âàíå íà ïðîèçâîäñòâîòî ïî íàëàãàíå íà ïðèíóäèòåëíèòå àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè ñå óâåäîìÿâàò çàñåãíàòèòå ëèöà. 
(3) Óâåäîìëåíèÿòà è ñúîáùàâàíèÿòà â ïðîèçâîäñòâîòî ïî àë. 1 ìîãàò äà ñå èçâúðøâàò è ñ ïðåïîðú÷àíî ïèñìî ñ îáðàòíà ðàçïèñêà, ñ òåëåãðàìà, ñ òåëåêñ èëè ñ ôàêñ. Óâåäîìëåíèÿòà è ñúîáùàâàíèÿòà ñ ïðåïîðú÷àíî ïèñìî ñ îáðàòíà ðàçïèñêà èëè ñ òåëåãðàìà ñå óäîñòîâåðÿâàò ñ èçâåñòèå çà äîñòàâÿíåòî èì, ïî òåëåôîíà - ïèñìåíî îò äëúæíîñòíîòî ëèöå, êîåòî ãè å èçâúðøèëî, à ïî òåëåêñà èëè ôàêñà - ñ ïèñìåíî ïîòâúðæäåíèå çà èçïðàòåíî ñúîáùåíèå.
(4) Êîãàòî óâåäîìÿâàíèÿòà è ñúîáùàâàíèÿòà â ïðîèçâîäñòâîòî ïî íàëàãàíå íà ïðèíóäèòåëíèòå àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè íå áúäàò ïðèåòè íà ïîñî÷åíèòå îò ëèöàòà àäðåñ, òåëåôîí, òåëåêñ èëè ôàêñ, óâåäîìÿâàíèÿòà è ñúîáùàâàíèÿòà ñå ñ÷èòàò çà èçâúðøåíè ñ ïîñòàâÿíåòî èì íà ñïåöèàëíî îïðåäåëåíî çà öåëòà ìÿñòî â ñãðàäàòà íà êîìèñèÿòà èëè íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè. Ïîñëåäíîòî îáñòîÿòåëñòâî ñå óäîñòîâåðÿâà ñ ïðîòîêîë, ñúñòàâåí îò äëúæíîñòíè ëèöà, îïðåäåëåíè ñúñ çàïîâåä íà ïðåäñåäàòåëÿ íà êîìèñèÿòà èëè íà ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè.
(5) Ïðèíóäèòåëíèòå àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè ñå íàëàãàò ñ ïèñìåíî ìîòèâèðàíî ðåøåíèå èëè çàïîâåä, êîåòî ñå ñúîáùàâà íà çàèíòåðåñóâàíîòî ëèöå â 7-äíåâåí ñðîê îò ïîñòàíîâÿâàíåòî ìó.

×ë. 201. (1) Ðåøåíèåòî ïî ÷ë. 200, àë. 5 ìîæå äà ñå îáæàëâà ÷ðåç êîìèñèÿòà èëè ÷ðåç ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè ïðåä Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä â 14-äíåâåí ñðîê îò ñúîáùàâàíåòî ìó.
(2) Ðåøåíèåòî èëè çàïîâåäòà çà íàëàãàíå íà ïðèíóäèòåëíà àäìèíèñòðàòèâíà ìÿðêà  ïîäëåæè íà íåçàáàâíî èçïúëíåíèå.
(3) Îáæàëâàíåòî íà ðåøåíèåòî çà ïðèëàãàíå íà ïðèíóäèòåëíà àäìèíèñòðàòèâíà ìÿðêà íå ñïèðà íåãîâîòî èçïúëíåíèå. 

×ë. 202. Äîêîëêîòî â òàçè ãëàâà íå ñà ïðåäâèäåíè îñîáåíè ïðàâèëà, ïðèëàãàò ñå ñúîòâåòíèòå ðàçïîðåäáè íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíîòî ïðîèçâîäñòâî.


Глава четиринадесета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

×ë. 203. (1) Êîéòî èçâúðøâà èëè äîïóñíå èçâúðøâàíå íà äåéíîñòè ïî òîçè çàêîí áåç ëèöåíçèÿ â ñëó÷àèòå, êîãàòî òàêèâà ñå èçèñêâàò, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 50 000 äî 100 000 ëâ., àêî íå ïîäëåæè íà ïî-òåæêî íàêàçàíèå.
(2) Êîãàòî íàðóøåíèÿòà ïî àë. 1 ñà èçâúðøåíè îò þðèäè÷åñêî ëèöå èëè îò åäíîëè÷åí òúðãîâåö, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò 100 000 äî 150 000 ëâ.
(3) Ïðè ïîâòîðíî èçâúðøåíî íàðóøåíèå ãëîáàòà, ñúîòâåòíî èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ, å â òðèêðàòåí ðàçìåð, îïðåäåëåí ïî ìàêñèìàëíèÿ ðàçìåð íà ãëîáàòà, ñúîòâåòíî íà èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ, ïî àë. 1 è 2.

×ë. 204. (1) Íà åíåðãèéíî ïðåäïðèÿòèå, êîåòî íàðóøè óñëîâèÿòà íà èçäàäåíàòà ìó ëèöåíçèÿ, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò 3000 äî 20 000 ëâ.
(2) Ïðè ïîâòîðíî èçâúðøåíî íàðóøåíèå ïî àë. 1 èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ å â òðèêðàòåí ðàçìåð, îïðåäåëåí ïî ìàêñèìàëíèÿ ðàçìåð íà ñàíêöèÿòà ïî àë. 1.

×ë. 205. (1) Íà åíåðãèéíî ïðåäïðèÿòèå, êîåòî îòêàæå íåçàêîíîñúîáðàçíî:
1. ïðèñúåäèíÿâàíå êúì ñúîòâåòíèòå åíåðãèéíè ìðåæè;
2. ñêëþ÷âàíå íà äîãîâîð çà ïðîäàæáà íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, òîïëèííà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç;
3. äîñòúï äî ìðåæèòå çà ïðåíîñ èëè ðàçïðåäåëåíèå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç, 
ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò 1000 äî 20 000 ëâ.
(2) Ïðè ïîâòîðíî èçâúðøåíî íàðóøåíèå èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ e â òðèêðàòåí ðàçìåð,  îïðåäåëåí ïî ìàêñèìàëíèÿ ðàçìåð íà ñàíêöèÿòà ïî àë. 1.

×ë. 206. (1) Íà åíåðãèéíî ïðåäïðèÿòèå, êîåòî íå ïðåäîñòàâè èñêàíà èíôîðìàöèÿ â ñëó÷àèòå, ïðåäâèäåíè â òîçè çàêîí, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò 1000 äî 15 000 ëâ.
(2) Ïðè ïîâòîðíî èçâúðøåíî íàðóøåíèå èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ èëè ãëîáàòà å â òðèêðàòåí ðàçìåð, îïðåäåëåí ïî ìàêñèìàëíèÿ ðàçìåð íà èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ, ñúîòâåòíî íà ãëîáàòà ïî àë. 1.

×ë. 207. (1) Äëúæíîñòíî ëèöå â åíåðãèéíî ïðåäïðèÿòèå, êîåòî íå ïðåäîñòàâè èëè äîïóñíå äà íå ñå ïðåäîñòàâè èñêàíà èíôîðìàöèÿ â ñëó÷àèòå, ïðåäâèäåíè â òîçè çàêîí, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 500 äî 5000 ëâ.
(2) Ïðè ïîâòîðíî èçâúðøåíî íàðóøåíèå èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ èëè ãëîáàòà å â òðèêðàòåí ðàçìåð, îïðåäåëåí ïî ìàêñèìàëíèÿ ðàçìåð íà èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ, ñúîòâåòíî íà ãëîáàòà ïî àë. 2.

×ë. 208. (1) Â ñëó÷àèòå, êîãàòî ëèöàòà ïî ÷ë. 28, àë. 1 ïðîäàâàò åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, òîïëèííà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç ïî öåíè, ïîäëåæàùè íà ðåãóëèðàíå, áåç òå äà ñà óòâúðäåíè èëè îïðåäåëåíè îò êîìèñèÿòà, èëè ïî öåíè ïî-âèñîêè îò óòâúðäåíèòå èëè îïðåäåëåíèòå îò êîìèñèÿòà ñúãëàñíî ÷ë. 28, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò 7000 äî 
20 000 ëâ.
(2) Ïðè ïîâòîðíî èçâúðøåíî íàðóøåíèå èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ å â òðèêðàòåí ðàçìåð, îïðåäåëåí ïî ìàêñèìàëíèÿ ðàçìåð íà ñàíêöèÿòà ïî àë. 1.

×ë. 209. (1) Íà åíåðãèéíî ïðåäïðèÿòèå, êîåòî íå ñïàçâà òåõíè÷åñêèòå íîðìè èëè èçèñêâàíèÿ çà åêñïëîàòàöèÿ íà åíåðãèéíè îáåêòè èëè íîðìèòå çà íàáèðàíå è ñúõðàíÿâàíå íà ðåçåðâèòå îò ãîðèâà çà öåíòðàëèòå çà ïðîèçâîäñòâî íà åëåêòðè÷åñêà è/èëè òîïëèííà åíåðãèÿ, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò 10 000 äî 25 000 ëâ.
(2) Ïðè ïîâòîðíî èçâúðøåíî íàðóøåíèå èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ å â òðèêðàòåí ðàçìåð, îïðåäåëåí ïî ìàêñèìàëíèÿ ðàçìåð íà ñàíêöèÿòà ïî àë. 1.

×ë. 210. (1) Íà åíåðãèéíî ïðåäïðèÿòèå, êîåòî íå ñïàçâà îïðåäåëåíèòå óñëîâèÿ è ðåä çà èçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèåòî çà ïðîèçâîäñòâî íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ îò âúçîáíîâÿåìè åíåðãèéíè èçòî÷íèöè è åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, ïðîèçâåäåíà ïî êîìáèíèðàí ñïîñîá â ñúîòâåòñòâèå ñ îïðåäåëåíèòå îò ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè çàäúëæèòåëíè êâîòè ñúãëàñíî ÷ë. 159, àë. 2 è ÷ë. 161, àë. 2, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò 30 äî 90 ëâ. çà âñåêè MWh åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ íåèçïúëíåíî çàäúëæåíèå.
(2) Ïðè ïîâòîðíî èçâúðøåíî íàðóøåíèå èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ å â òðèêðàòåí ðàçìåð, îïðåäåëåí ïî ìàêñèìàëíèÿ ðàçìåð íà ñàíêöèÿòà ïî àë. 1.

×ë. 211. (1) Íà ëèöàòà, êîèòî íå ñïàçâàò îïðåäåëåíèòå òåõíè÷åñêè óñëîâèÿ è ðåä çà òîïëîñíàáäÿâàíå, çà ïðåêðàòÿâàíå íà òîïëîïîäàâàíåòî è ïðàâèëàòà çà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå íà òîïëèííà åíåðãèÿ ïî ÷ë. 123, àë. 3, è/èëè íå èçïúëíÿò çàäúëæåíèåòî ñè ïî ÷ë. 145, àë. 3, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò 10 000 äî 25 000 ëâ.
(2) Ïðè ïîâòîðíî èçâúðøåíî íàðóøåíèå èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ å â òðèêðàòåí ðàçìåð, îïðåäåëåí ïî ìàêñèìàëíèÿ ðàçìåð íà ñàíêöèÿòà ïî àë. 1.

×ë. 212. (1) Íàêàçâà ñå ñ ãëîáà îò 100 äî 500 ëâ., àêî íå ïîäëåæè íà ïî-òåæêî íàêàçàíèå, êîéòî:
1. ñàìîâîëíî ñíåìå èëè ïîâðåäè ñðåäñòâî çà òúðãîâñêî èçìåðâàíå íà êîëè÷åñòâî åëåêòðè÷åñêà èëè òîïëèííà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç, çíàê, ïëîìáà èëè äðóãî êîíòðîëíî ïðèñïîñîáëåíèå, êàêòî è óðåäè çà äÿëîâî ðàçïðåäåëåíèå;
2. ñå ïðèñúåäèíÿâà êúì åëåêòðîïðîâîäíè, òîïëîïðîâîäíè èëè ãàçîïðîâîäíè èëè êúì åëåêòðîðàçïðåäåëèòåëíè èëè ãàçîðàçïðåäåëèòåëíè ëèíèè - ñîáñòâåíîñò íà åíåðãèéíî ïðåäïðèÿòèå, áåç äà ñïàçè óñëîâèÿòà çà òîâà;
3. ïîëçâà åëåêòðè÷åñêà èëè òîïëèííà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç, áåç òåõíèòå êîëè÷åñòâà äà ñå èçìåðâàò è îò÷èòàò îò ñðåäñòâî çà òúðãîâñêî èçìåðâàíå, èëè èçìåíÿ ïîêàçàíèÿòà íà ñðåäñòâàòà çà òúðãîâñêî èçìåðâàíå, èëè ïðåïÿòñòâà ïðàâèëíàòà èì ðàáîòà;
(2) Íàêàçâà ñå ñ ãëîáà îò 1000 äî 5000 ëâ., àêî íå ïîäëåæè íà ïî-òåæêî íàêàçàíèå, êîéòî:
1. íàðóøàâà íîðìàëíîòî åëåêòðîñíàáäÿâàíå, òîïëîñíàáäÿâàíå èëè ãàçîñíàáäÿâàíå;
2. ïðè÷èíè âúâåæäàíåòî íà îãðàíè÷èòåëåí ðåæèì.
(3) Ïîòðåáèòåë íà òîïëèííà åíåðãèÿ, êîéòî íå èíñòàëèðà ñðåäñòâà çà îò÷èòàíå íà äÿëîâîòî ðàçïðåäåëåíèå íà òîïëèííà åíåðãèÿ ïî ÷ë. 138, àë. 1, ò. 3 â èìîò, íàìèðàù ñå â ñãðàäà - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 100 äî 500 ëâ. 
(4) Êîéòî äåìîíòèðà, íàðóøàâà öåëîñòòà èëè ïðå÷è íà íîðìàëíàòà ðàáîòà íà ñðåäñòâàòà çà îò÷èòàíå íà äÿëîâîòî ðàçïðåäåëåíèå íà òîïëèííà åíåðãèÿ ïî ÷ë. 138, àë. 1, ò. 3, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 100 äî 500 ëâ. 
(5) Ïðè ïîâòîðíî èçâúðøåíî íàðóøåíèå ïî àë. 1-3 ñå íàëàãà ãëîáà â äâóêðàòåí ðàçìåð, îïðåäåëåí ïî ìàêñèìàëíèÿ ðàçìåð íà ñàíêöèÿòà ïî àë. 1-4.

×ë. 213. (1) Êîéòî ïðå÷è èëè äîïóñíå äà ñå ïðå÷è íà äëúæíîñòíèòå ëèöà è íà êîíòðîëíèòå îðãàíè äà èçïúëíÿâàò çàäúëæåíèÿòà ñè ïî òîçè çàêîí, àêî òîâà íå ïðåäñòàâëÿâà ïðåñòúïëåíèå, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 100 äî 200 ëâ.
(2) Êîéòî íå èçïúëíè èëè äîïóñíå äà íå ñå èçïúëíÿò ïðåäïèñàíèÿòà íà äëúæíîñòíèòå ëèöà è íà êîíòðîëíèòå îðãàíè, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 500 äî 
1000 ëâ., àêî íå ïîäëåæè íà ïî-òåæêî íàêàçàíèå.

×ë. 214. Äëúæíîñòíî ëèöå, êîåòî íå èçïúëíè çàäúëæåíèÿòà ñè ïî òîçè çàêîí èëè äîïóñíå äðóãî ëèöå äà íå èçïúëíè çàäúëæåíèÿòà ñè ïî òîçè çàêîí, àêî íå ïîäëåæè íà ïî-òåæêî íàêàçàíèå, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 500 äî 1000 ëâ.

×ë. 215. Ïðè ïîâòîðíî èçâúðøâàíå íà íàðóøåíèÿòà ïî ÷ë. 213 è 214 íàêàçàíèåòî å â òðîåí ðàçìåð, îïðåäåëåí ïî ìàêñèìàëíèÿ ðàçìåð íà ãëîáàòà èëè èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ.

×ë. 216. (1) Êîãàòî íàðóøåíèÿòà ïî ÷ë. 203 è 212 ñà èçâúðøåíè îò þðèäè÷åñêî ëèöå èëè îò åäíîëè÷åí òúðãîâåö, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò 5000 äî 10 000 ëâ.
(2) Ïðè ïîâòîðíî èçâúðøåíî íàðóøåíèå èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ å â ïåòêðàòåí ðàçìåð, îïðåäåëåí ïî ìàêñèìàëíèÿ ðàçìåð  íà ñàíêöèÿòà ïî àë. 1.
×ë. 217. (1) Äëúæíîñòíî ëèöå â åíåðãèéíî ïðåäïðèÿòèå, êîåòî äîïóñíå äà ñå èçâúðøàò íàðóøåíèÿòà ïî ÷ë. 204, 205, 208, 209 è 210, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 500 äî 5000 ëâ.
(2) Ïðè ïîâòîðíî èçâúðøåíî íàðóøåíèå íàêàçàíèåòî å ãëîáà â òðîåí ðàçìåð, îïðåäåëåí ïî ìàêñèìàëíèÿ ðàçìåð íà ñàíêöèÿòà ïî àë. 1.
×ë. 218. (1) Êîéòî íå èçïúëíè èëè äîïóñíå äà íå ñå èçïúëíè ðàçïîðåæäàíå íà îïåðàòîð ïî ÷ë. 107, àë. 2, ÷ë. 111, àë. 2, ÷ë. 129, àë. 3 è ÷ë. 183, àë. 3, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 500 äî 5000 ëâ.
(2) Ïðè ïîâòîðíî èçâúðøåíî íàðóøåíèå íàêàçàíèåòî å ãëîáà â òðîåí ðàçìåð, îïðåäåëåí ïî ìàêñèìàëíèÿ ðàçìåð íà ñàíêöèÿòà ïî àë. 1.
(3) Êîãàòî íàðóøåíèåòî ïî àë. 1 å èçâúðøåíî îò þðèäè÷åñêî ëèöå èëè îò åäíîëè÷åí òúðãîâåö, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò 10 000 äî 20 000 ëâ.

×ë. 219. (1) Íà åíåðãèéíî ïðåäïðèÿòèå, ÷èéòî îïåðàòîð íå ñïàçâà 
÷ë. 71, àë. 2, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò 20 000 äî 50 000 ëâ.
(2) Ïðè ïîâòîðíî èçâúðøåíî íàðóøåíèå èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ å â òðèêðàòåí ðàçìåð, îïðåäåëåí ïî ìàêñèìàëíèÿ ðàçìåð íà ñàíêöèÿòà ïî àë. 1.

×ë. 220. (1) Ïîòðåáèòåë íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç, êîéòî íå èçïúëíè çàäúëæåíèåòî ñè ïî ÷ë. 115, àë. 7, ÷ë. 136, àë. 3 è ÷ë. 195, àë. 7, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 500 äî 5000 ëâ. 
(2)  Êîãàòî íàðóøåíèÿòà ïî àë. 1 ñà èçâúðøåíè îò þðèäè÷åñêî ëèöå èëè îò åäíîëè÷åí òúðãîâåö, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò 30 000 äî 
50 000 ëâ.
(3) Ïðè ïîâòîðíî èçâúðøåíî íàðóøåíèå ïî àë. 1 è 2 íàêàçàíèåòî å ãëîáà, ñúîòâåòíî èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ, â òðîåí ðàçìåð, îïðåäåëåí ïî ìàêñèìàëíèÿ ðàçìåð íà ñàíêöèÿòà ïî àë. 1 èëè 2.

×ë. 221. Êîéòî íàðóøè èìïåðàòèâíè ðàçïîðåäáè íà íîðìàòèâíèòå àêòîâå ïî ïðèëàãàíåòî íà òîçè çàêîí, ñå íàêàçâà îò ñúîòâåòíèÿ êîìïåòåíòåí àäìèíèñòðàòèâíîíàêàçâàù îðãàí ñ ãëîáà îò 500 äî 1000 ëâ., àêî íå ïîäëåæè íà ïî-òåæêî íàêàçàíèå, èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò 5000 äî 10 000 ëâ.

×ë. 222. (1) Íàðóøåíèÿòà ïî òîçè çàêîí ñå óñòàíîâÿâàò ñ àêòîâå íà ëèöàòà ïî ÷ë. 75, àë. 1, ò. 1 è àë. 2, ò. 1.
(2) Íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ ïî ÷ë. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 213, 214, 215, 216, 217, 220 è 221 ñå èçäàâàò îò ïðåäñåäàòåëÿ íà êîìèñèÿòà èëè îò óïúëíîìîùåíî îò êîìèñèÿòà äëúæíîñòíî ëèöå.
(3) Íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ ïî ÷ë. 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 è 221 ñå èçäàâàò îò ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè èëè îò óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå.
(4) Óñòàíîâÿâàíåòî íà íàðóøåíèÿòà, èçäàâàíåòî, îáæàëâàíåòî è èçïúëíåíèåòî íà íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ ñå èçâúðøâàò ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíèòå íàðóøåíèÿ è íàêàçàíèÿ.
(5) Äî èçäàâàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïîñòàíîâëåíèå ïîñòðàäàëèÿò îò àäìèíèñòðàòèâíîòî íàðóøåíèå ìîæå äà íàïðàâè èñêàíå ïðåä àäìèíèñòðàòèâíîíàêàçâàùèÿ îðãàí çà îáåçùåòÿâàíå íà ïðè÷èíåíèòå ìó âðåäè äî ðàçìåð 20 000 ëâ. 


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Ïî ñìèñúëà íà òîçè çàêîí:
1. “Áèîìàñà” ñà ïðîäóêòè, ñúñòîÿùè ñå îò ÷àñòè èëè îò öåëèÿ ðàñòèòåëåí ìàòåðèàë îò ñåëñêîòî è ãîðñêîòî ñòîïàíñòâî, êîéòî ìîæå äà ñå èçïîëçâà êàòî ãîðèâî, è ñëåäíèòå îòïàäúöè, èçïîëçâàíè çà ãîðèâî:
à) ðàñòèòåëíè îòïàäúöè îò ñåëñêîòî è ãîðñêîòî ñòîïàíñòâî;
á) ðàñòèòåëíè îòïàäúöè îò õðàíèòåëíàòà ïðîìèøëåíîñò, àêî ãåíåðèðàíàòà òîïëèíà ñå îïîëçîòâîðÿâà;
â) ðàñòèòåëíè îòïàäúöè îò ïðîèçâîäñòâîòî íà ïóëïà îò äúðâåñèíà è ïðîèçâîäñòâîòî íà õàðòèÿ îò ïóëïà, àêî ñå èçãàðÿò ñúâìåñòíî íà ìÿñòîòî íà ïðîèçâîäñòâî è ãåíåðèðàíàòà òîïëèíà ñå îïîëçîòâîðÿâà;
ã) êîðêîâè îòïàäúöè;
ä) îòïàäúöè îò äúðâåñèíà, ñ èçêëþ÷åíèå íà ñúäúðæàùèòå õîëîãåíèðàùè îðãàíè÷íè ñúåäèíåíèÿ èëè òåæêè ìåòàëè.
2. “Âñåîáùî ïðåäëàãàíà óñëóãà” å òðàíñïîðòèðàíåòî è äîñòàâêàòà íà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç ñ îïðåäåëåíî êà÷åñòâî, ðåãóëèðàíà öåíà è äîãîâîðåíè äðóãè óñëîâèÿ, êîÿòî íå ìîæå äà áúäå îòêàçâàíà ïî ïðè÷èíè, íåïîñî÷åíè â çàêîíà.

3. “Âúçîáíîâÿåìè åíåðãèéíè èçòî÷íèöè” ñà ñëúí÷åâàòà, âÿòúðíàòà, âîäíàòà è ãåîòåðìàëíàòà åíåðãèÿ, îòïàäíè òîïëèíè, åíåðãèÿòà îò ðàñòèòåëíà èëè æèâîòèíñêà áèîìàñà, â ò. ÷. áèîãàç, åíåðãèÿòà îò èíäóñòðèàëíè è áèòîâè îòïàäúöè, âúçîáíîâÿâàùè ñå áåç âèäèìî èçòîùàâàíå ïðè èçïîëçâàíåòî èì. 

4. ”Âèñîêîåôåêòèâíî êîìáèíèðàíî ïðîèçâîäñòâî íà òîïëèííà è åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ  îò òîïëîåëåêòðè÷åñêè öåíòðàëè”:
à) èçãðàäåíè ñëåä âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí, å ïðîèçâîäñòâîòî íà òîïëèííà è åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, êîåòî âîäè äî ñïåñòÿâàíå íà  ãîðèâî íå ïî-ìàëêî îò 10 íà ñòî îò ãîðèâîòî, íåîáõîäèìî çà ïðîèçâîäñòâîòî íà ñúùîòî êîëè÷åñòâî òîïëèííà è åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ïîîòäåëíî;
á) èçãðàäåíèòå ïðåäè âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí - ïðîèçâîäñòâîòî íà òîïëèííà è åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, êîåòî âîäè äî ñïåñòÿâàíå íà ãîðèâî  íå ïî-ìàëêî îò 5 íà ñòî îò ãîðèâî, íåîáõîäèìî çà ïðîèçâîäñòâîòî íà ñúùîòî êîëè÷åñòâî òîïëèííà è åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ïîîòäåëíî.

5. "Ãàçîïðåíîñíà ìðåæà" å ñèñòåìà îò ãàçîïðîâîäè ñ âèñîêî íàëÿãàíå è ñúîðúæåíèÿòà êúì òÿõ ñ åäèíåí òåõíîëîãè÷åí ðåæèì íà ðàáîòà çà òðàíñïîðòèðàíå íà ïðèðîäåí ãàç äî èçõîäà íà ãàçîèçìåðâàòåëíà ñòàíöèÿ èëè ãàçîðåãóëèðàùà ñòàíöèÿ, íà êîèòî ñà ïðèñúåäèíåíè ïîòðåáèòåëè è/èëè ðàçïðåäåëèòåëíè ïðåäïðèÿòèÿ.

6. “Ãàçîèçìåðâàòåëíà ñòàíöèÿ” å èíñòàëàöèÿ, ñúîðúæåíà ñúñ ñðåäñòâà çà òúðãîâñêî èçìåðâàíå íà ïðèðîäåí ãàç.
7. “Ãàçîðåãóëèðàùà ñòàíöèÿ” å èíñòàëàöèÿ çà ðåãóëèðàíå íàëÿãàíåòî íà ïðèðîäíèÿ ãàç, ñúîðúæåíà è ñúñ ñðåäñòâà çà òúðãîâñêî èçìåðâàíå.
8. “Ãàçîðàçïðåäåëèòåëíà ìðåæà” å ìåñòíà èëè ðåãèîíàëíà ñèñòåìà îò ãàçîïðîâîäè ñ âèñîêî, ñðåäíî èëè íèñêî íàëÿãàíå è ñúîðúæåíèÿòà êúì òÿõ çà òðàíñïîðòèðàíå íà ïðèðîäåí ãàç äî ñúîòâåòíèòå ïîòðåáèòåëè íà îïðåäåëåíà ñ ëèöåíçèÿ òåðèòîðèÿ.
9. “Ãàçîòðàíñïîðòíà ñèñòåìà” å ñèñòåìà îò ñâúðçàíè ìðåæè çà ïðåíîñ, òðàíçèòåí ïðåíîñ, ðàçïðåäåëÿíå íà ïðèðîäåí ãàç, êàêòî è ñúîðúæåíèÿ äî è îò ãàçîõðàíèëèùà  è äîáèâíè ïðåäïðèÿòèÿ íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà.
10. “Äúëãîñðî÷íè ïðîãíîçíè åíåðãèéíè áàëàíñè” ñà ïðîãíîçíè åíåðãèéíè áàëàíñè, êîèòî îáõâàùàò ïåðèîä 10-15 ãîäèíè.
11. “Äîïúëíèòåëíè óñëóãè” ñà âñè÷êè óñëóãè, íåîáõîäèìè çà åêñïëîàòàöèÿòà íà åëåêòðîåíåðãèéíàòà ñèñòåìà, êîèòî âêëþ÷âàò ó÷àñòèå â ðåãóëèðàíå íà íàïðåæåíèåòî è äîñòàâêà íà ðåàêòèâíà ìîùíîñò, ó÷àñòèå â ïúðâè÷íî ðåãóëèðàíå íà ÷åñòîòà è âòîðè÷íî ðåãóëèðàíå íà ÷åñòîòà è îáìåííà ìîùíîñò, âúðòÿù ðåçåðâ,  âúçìîæíîñò çà ñòàðòèðàíå ñëåä ãîëÿìà àâàðèÿ áåç ïîìîùòà íà âúíøåí èçòî÷íèê è ïîñòîÿííî ñëåäåíå çà ïðîìåíè â íàòîâàðâàíåòî.
12.	“Äîñòúï” å ïðàâîòî çà èçïîëçâàíå íà ïðåíîñíàòà ìðåæà è/èëè ðàçïðåäåëèòåëíèòå ìðåæè çà ïðåíîñ íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç ñðåùó çàïëàùàíå íà öåíà è ïðè óñëîâèÿ, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà.
13.	“Äîñòàâêà íà ïðèðîäåí ãàç” å ïðîäàæáà íà ïðèðîäåí ãàç íà ïîòðåáèòåëè.
14.	“Äèðåêòåí ãàçîïðîâîä” å ãàçîïðîâîä, êîéòî ñâúðçâà äèðåêòíî ïðåäïðèÿòèå çà äîáèâ íà ïðèðîäåí ãàç ñ íåáèòîâ ïîòðåáèòåë.
15.	“Äîãîâîð çà äîñòàâêà ñ êëàóçà “âçåìàé èëè ïëàùàé” å äîãîâîð, ïðåäâèæäàù çàäúëæèòåëíî çàïëàùàíå íà îïðåäåëåíè â íåãî êîëè÷åñòâà ïðèðîäåí ãàç ïî îïðåäåëåíà öåíà, íåçàâèñèìî äàëè ïðèðîäíèÿò ãàç å ïîëó÷åí. 
16.	“Åëåêòðè÷åñêà óðåäáà” å ñúâêóïíîñò îò ìàøèíè, ñúîðúæåíèÿ è àïàðàòè, ïðåäíàçíà÷åíà çà ïðåíàñÿíå, ïðåîáðàçóâàíå è ðàçïðåäåëÿíå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ.
17.	“Åëåêòðîïðîâîäíè ëèíèè” ñà ñúîðúæåíèå çà ñâúðçâàíå íà åëåêòðè÷åñêè óðåäáè è ïðåäíàçíà÷åíè çà ïðåíîñ íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ.
18.	“Åëåêòðîïðåíîñíà ìðåæà” å ñúâêóïíîñò îò åëåêòðîïðîâîäíè ëèíèè è åëåêòðè÷åñêè óðåäáè ñ âèñîêî íàïðåæåíèå, êîÿòî ñëóæè çà ïðåíîñ íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ñ öåë äîñòàâêà íà ðàçïðåäåëèòåëíèòå ïðåäïðèÿòèÿ è íà ïîòðåáèòåëèòå èëè òðàíçèòèðàíå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ çà òðåòè ñòðàíè.
19.	“Åëåêòðîðàçïðåäåëèòåëíà ìðåæà” å ñúâêóïíîñò îò åëåêòðîïðîâîäíè ëèíèè è åëåêòðè÷åñêè óðåäáè ñ âèñîêî, ñðåäíî è íèñêî íàïðåæåíèå, êîÿòî ñëóæè çà ðàçïðåäåëÿíå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ñ öåë äîñòàâêà íà ïîòðåáèòåëèòå.
20.	“Åíåðãèåí îáåêò” å îáåêò èëè ñúâêóïíîñò îò îáåêòè, â êîèòî èëè ïîñðåäñòâîì êîèòî ñå èçâúðøâà ïðîèçâîäñòâî íà åëåêòðè÷åñêà è/èëè òîïëèííà åíåðãèÿ ñ îïðåäåëåíà ìîùíîñò, äîáèâ èëè ñúõðàíÿâàíå íà ïðèðîäåí ãàç, ïðåíîñ, êàêòî è ïðåîáðàçóâàíå íà ïàðàìåòðèòå èëè âèäà íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç, êàêòî è íåãîâèòå ñïîìàãàòåëíè ìðåæè è ñúîðúæåíèÿ, ðàçïðåäåëÿíå íà åëåêòðè÷åñêà, òîïëèííà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç, êàêòî è íåãîâèòå ñïîìàãàòåëíè ìðåæè è ñúîðúæåíèÿ, áåç èíñòàëàöèèòå íà ïîòðåáèòåëèòå.
21.	“Åíåðãèéíî ïðåäïðèÿòèå” å þðèäè÷åñêî ëèöå, êîåòî îñúùåñòâÿâà åäíà èëè ïîâå÷å îò äåéíîñòèòå ïî ïðîèçâîäñòâîòî, ïðåîáðàçóâàíåòî, ïðåíîñà, ñúõðàíÿâàíåòî, ðàçïðåäåëÿíåòî è ñíàáäÿâàíåòî ñ åëåêòðè÷åñêà, òîïëèííà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç íà îñíîâàòà íà èçäàäåíà ëèöåíçèÿ ïî òîçè çàêîí, èëè ëèöå, êîåòî îñúùåñòâÿâà äåéíîñò ïî ïðîèçâîäñòâî íà åëåêòðè÷åñêà è/èëè òîïëèííà åíåðãèÿ, áåç äà å çàäúëæåíî äà ïîëó÷è ëèöåíçèÿ çà îñúùåñòâÿâàíàòà îò íåãî äåéíîñò ïî òîçè çàêîí.
22.	“Åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, ïðîèçâåäåíà îò âúçîáíîâÿåìè åíåðãèéíè èçòî÷íèöè” å åëåêòðîåíåðãèÿòà, ïðîèçâåäåíà îò ñúîðúæåíèÿ, èçïîëçâàùè ñàìî âúçîáíîâÿåìè åíåðãèéíè èçòî÷íèöè, êàêòî è ÷àñòòà îò åëåêòðîåíåðãèÿòà, ïðîèçâåäåíà îò âúçîáíîâÿåìè åíåðãèéíè èçòî÷íèöè â õèáðèäíè ñèñòåìè, èçïîëçâàùè ñúùî è êîíâåíöèîíàëíè åíåðãèéíè èçòî÷íèöè è âêëþ÷âàùè âúçîáíîâÿåìî åëåêòðè÷åñòâî çà ïúëíåíå íà ñêëàäîâè ñèñòåìè è èçêëþ÷âàùî åëåêòðè÷åñòâî, ïðîèçâåäåíî â ðåçóëòàò íà ñêëàäîâè ñèñòåìè.
23.	“Çåëåí ñåðòèôèêàò” å äîêóìåíò ñ îïðåäåëåí ñðîê íà äåéñòâèå, óäîñòîâåðÿâàù ïðîèçâîäñòâîòî íà îïðåäåëåíî êîëè÷åñòâî åëåêòðîåíåðãèÿ îò âúçîáíîâÿåìè åíåðãèéíè èçòî÷íèöè èëè ïî êîìáèíèðàí ñïîñîá, ïîñî÷âàù äàòàòà è ìÿñòîòî íà ïðîèçâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâåíàòà ìîùíîñò è íåéíèÿ ñîáñòâåíèê, ïðåõâúðëèì îòäåëíî îò ôèçè÷åñêàòà åëåêòðîåíåðãèÿ, ÷èåòî ïðîèçâîäñòâî óäîñòîâåðÿâà. 
24.	 “Èêîíîìè÷åñêè íåöåëåñúîáðàçíî” çà åíåðãèéíîòî ïðåäïðèÿòèå å èçãðàæäàíåòî íà ñúîðúæåíèÿ çà ïðèñúåäèíÿâàíå, èíâåñòèöèèòå çà êîèòî íå ñå êîìïåíñèðàò ñúñ ñðåäñòâàòà, íàáðàíè îò àìîðòèçàöèîííèòå îò÷èñëåíèÿ è ïå÷àëáàòà îò ïðîäàæáè íà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç ÷ðåç òåçè ñúîðúæåíèÿ çà 8-ãîäèøåí ïåðèîä, è öåíàòà, êîÿòî ùå çàïëàòè ïîòðåáèòåëÿò çà ïðèñúåäèíÿâàíåòî.
25.	“Êîìáèíèðàíî ïðîèçâîäñòâî íà òîïëèííà è åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ” å ïðîèçâîäñòâî â åäèí ïðîöåñ íà òîïëèííà è åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ñïîðåä ïîòðåáíîñòèòå îò òîïëèííà åíåðãèÿ. 

26.	“Êðàòêîñðî÷íè ïðîãíîçíè åíåðãèéíè áàëàíñè” ñà ïðîãíîçíè åíåðãèéíè áàëàíñè, êîèòî îáõâàùàò ïåðèîä  åäíà ãîäèíà.

27.	“Êðúñòîñàíî ñóáñèäèðàíå ìåæäó îòäåëíèòå ãðóïè ïîòðåáèòåëè” å âêëþ÷âàíåòî â öåíèòå çà ãðóïà ïîòðåáèòåëè íà ïî-ãîëÿì ðàçìåð ðàçõîäè îò íåîáõîäèìèòå çà  èíäèâèäóàëíîòî é ñíàáäÿâàíå èëè íà ïî-ìàëúê ðàçìåð ðàçõîäè îò äîïúëíèòåëíèòå ðàçõîäè, êîèòî ïðåäèçâèêâà ñúâìåñòíîòî é ñíàáäÿâàíå ñ îñòàíàëèòå ãðóïè.

28.	“Êðúñòîñàíî ñóáñèäèðàíå çà èíòåãðèðàíè åíåðãèéíè ïðåäïðèÿòèÿ - ìåæäó îòäåëíèòå äåéíîñòè, ïîäëåæàùè íà ëèöåíçèðàíå ïî òîçè çàêîí è/èëè ìåæäó äåéíîñòèòå, ïîäëåæàùè íà ëèöåíçèðàíå ïî òîçè çàêîí è äðóãè äåéíîñòè” å âêëþ÷âàíåòî â öåíèòå çà  äàäåíà ëèöåíçèðàíà äåéíîñò íà ðàçõîäè îò  äðóãà ëèöåíçèðàíà äåéíîñò è/èëè âêëþ÷âàíåòî â öåíèòå çà ëèöåíçèðàíà äåéíîñò íà ðàçõîäè îò íåëèöåíçèðàíà äåéíîñò. 
29.	“Ìÿñòî íà ïðèñúåäèíÿâàíå êúì åëåêòðè÷åñêàòà ìðåæà” å âñÿêà îò òî÷êèòå â êîíñòðóêöèÿòà íà åëåêòðè÷åñêàòà ìðåæà - ñîáñòâåíîñò íà ïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå, êúì êîèòî ñà ñâúðçàíè ñúîðúæåíèÿòà çà ïðèñúåäèíÿâàíå íà åäèí èëè ïîâå÷å ïîòðåáèòåëè èëè ïðîèçâîäèòåëè.
30.	“Îðãàíèçèðàí ïàçàð  íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ” å ñúâêóïíîñò îò ôîðìè íà òúðãîâèÿ ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, êúäåòî íà÷èíúò, ìÿñòîòî è âðåìåòî íà ñêëþ÷âàíå íà ñäåëêèòå ñà ïóáëè÷íî èçâåñòíè è ïðåäâàðèòåëíî îáÿâåíè â òúðãîâñêè ïðàâèëà, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà.
31.	 "Îòîïëÿåì îáåì íà èìîò" âêëþ÷âà îáåìà íà âñè÷êè ñîáñòâåíè è/èëè ïîëçâàíè îò àáîíàòà ïîìåùåíèÿ è ñúîòâåòíèòå ïðèïàäàùè ñå ÷àñòè îò îáùèòå ÷àñòè íà ñãðàäàòà, ïðåäâèäåíè çà îòîïëåíèå ïî ïðîåêò.
32.	"Îòîïëÿåì îáåì íà îáùèòå ÷àñòè" å ñóìàòà îò îáåìèòå íà ïîìåùåíèÿòà îò îáùèòå ÷àñòè íà ñãðàäà - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, ñ ïðåäâèäåíè ïî ïðîåêò îòîïëèòåëíè òåëà.
33.	"Îòîïëèòåëíè òåëà" ñà òðúáíèòå îòîïëèòåëíè òåëà è ùðàíã-ëèðè, ãëèäåðíèòå îòîïëèòåëíè òåëà, ïëîñêèòå îòîïëèòåëíè òåëà è êîíâåêòîðèòå, êîèòî ñà êîíñòðóêòèâíè åëåìåíòè, ñëóæåùè çà îòäàâàíå íà òîïëèíà â ïîìåùåíèÿòà ÷ðåç ðàäèàöèÿ è êîíâåêöèÿ îò ïîñòúïâàùèÿ â òÿõ òîïëîíîñèòåë.
34.	“Ïàçàð íà áàëàíñèðàùà åíåðãèÿ” å îðãàíèçèðàíà òúðãîâèÿ ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç çà öåëèòå íà ïîääúðæàíå íà áàëàíñà ìåæäó ïðîèçâîäñòâî è ïîòðåáëåíèå â åëåêòðîåíåðãèéíàòà ñèñòåìà, ñúîòâåòíî ìåæäó âíîñà è ïîòðåáëåíèåòî íà ïðèðîäåí ãàç.
35.	“Ïëîùàäêîâè åíåðãèéíè îáåêòè”  ñà ñãðàäè è òðàéíî ïðèêðåïåíèòå êúì òÿõ èëè êúì ïîçåìëåí èìîò åíåðãèéíè ñúîðúæåíèÿ, áåç ëèíåéíèòå èì ÷àñòè, ïðåäíàçíà÷åíè çà îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñòèòå ïî ïðîèçâîäñòâî, ïðåíîñ è ðàçïðåäåëÿíå íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç.
36.	“Ïðåíîñ íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç” å òðàíñïîðòèðàíå íà åëåêòðè÷åñêàòà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäíèÿ ãàç ïðåç ïðåíîñíàòà ìðåæà.
37.	“Ïîòðåáèòåë íà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç çà áèòîâè íóæäè” å ôèçè÷åñêî ëèöå - ñîáñòâåíèê èëè òèòóëÿð íà âåùíîòî ïðàâî íà ïîëçâàíå íà èìîò, êîåòî ïîëçâà  åëåêòðè÷åñêà èëè òîïëèííà åíåðãèÿ ñ òîïëîíîñèòåë ãîðåùà âîäà èëè ïàðà çà îòîïëåíèå, êëèìàòèçàöèÿ è ãîðåùî âîäîñíàáäÿâàíå èëè ïðèðîäåí ãàç çà äîìàêèíñòâîòî ñè. 
38.	“Ïðÿêà åëåêòðîïðîâîäíà ëèíèÿ” å åëåêòðîïðîâîäíà ëèíèÿ, êîÿòî ñâúðçâà ïðÿêî ïðîèçâîäèòåë ñ íåãîâî ïîäðàçäåëåíèå èëè êëîí èëè ñ ïîòðåáèòåë.
39.	“Ïîòðåáèòåë íà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç çà ñòîïàíñêè íóæäè” å ôèçè÷åñêî èëè þðèäè÷åñêî ëèöå, êîåòî êóïóâà åëåêòðè÷åñêà èëè òîïëèííà åíåðãèÿ ñ òîïëîíîñèòåë ãîðåùà âîäà èëè ïàðà çà îòîïëåíèå, êëèìàòèçàöèÿ è ãîðåùî âîäîñíàáäÿâàíå èëè ïðèðîäåí ãàç çà ñòîïàíñêè íóæäè, êàêòî è ëèöà íà èçäðúæêà íà äúðæàâíèÿ èëè îáùèíñêèÿ áþäæåò.
40.	“Ïðèñúåäèíèòåëåí ãàçîïðîâîä” å ñúâêóïíîñò îò ãàçîïðîâîäè è ñúîðúæåíèÿòà êúì òÿõ, ñâúðçâàù ïðåíîñíàòà ìðåæà ñ íåáèòîâ ïîòðåáèòåë íà ïðèðîäåí ãàç.
41.	“Ïðîèçâîäèòåë” å ëèöå, ïîëó÷èëî ëèöåíçèÿ çà ïðîèçâîäñòâî íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è ïðîèçâåæäàùî åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ.
42.	“Ðàçïîëàãàåìîñò” å ñïîñîáíîñò íà ïðîèçâîäèòåë äà îñèãóðÿâà ìîùíîñò íà ðàçïîëîæåíèå ïðåç îïðåäåëåí ïåðèîä îò âðåìå, çà äà äîñòàâÿ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ.  Èçìåðâà ñå âúâ “âàò ïî ÷àñ” è ïðîèçâîäíèòå åäèíèöè.
43.	“Ðàçïðåäåëÿíå íà òîïëèííà  åíåðãèÿ“ å òðàíñïîðòèðàíå íà òîïëèííà åíåðãèÿ  ÷ðåç èíñòàëàöèèòå  çà áèòîâî ãîðåùî âîäîñíàáäÿâàíå, îòîïëåíèå, êëèìàòèçàöèÿ è äð. íà ïîòðåáèòåëèòå.
44.	“Ðàçïðåäåëÿíå” å òðàíñïîðòèðàíå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç ïðåç ðàçïðåäåëèòåëíèòå ìðåæè.
45.	“Ñðåäíîñðî÷íè ïðîãíîçíè åíåðãèéíè áàëàíñè” ñà ïðîãíîçíè åíåðãèéíè áàëàíñè, êîèòî îáõâàùàò ïåðèîä îò 3 äî 5 ãîäèíè.
46.	“Ñåòúëìåíò” å ñèñòåìà, ïðèëàãàíà îò îïåðàòîðà íà åëåêòðîåíåðãèéíàòà ñèñòåìà, çà èíäèâèäóàëíî èç÷èñëÿâàíå íà îòêëîíåíèÿòà íà ðåàëíî ïîòðåáåíàòà èëè ïðîèçâåäåíà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ îò äîãîâîðåíèòå êîëè÷åñòâà çà äàäåí ïåðèîä, ïî ìåòîäèêà, óðåäåíà â òúðãîâñêè ïðàâèëà, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà.
47.	“Ñïîìàãàòåëíè ìðåæè” ñà óïðàâëÿâàùèòå, ðåãóëèðàùèòå, çàùèòíèòå, êîìóíèêàöèîííèòå è èíôîðìàöèîííèòå ìðåæè, íåîáõîäèìè çà åôåêòèâíîòî ôóíêöèîíèðàíå íà ïðåíîñíèòå è ðàçïðåäåëèòåëíèòå ìðåæè.
48.	“Ñðåäñòâà çà òúðãîâñêî èçìåðâàíå” ñà òåõíè÷åñêè ñðåäñòâà çà èçìåðâàíå, êîèòî èìàò ìåòðîëîãè÷íè õàðàêòåðèñòèêè è ñà ïðåäíàçíà÷åíè äà ñå èçïîëçâàò çà èçìåðâàíå ñàìîñòîÿòåëíî èëè ñâúðçàíî ñ åäíî èëè ïîâå÷å òåõíè÷åñêè ñðåäñòâà è êîèòî ñå èçïîëçâàò ïðè ïðîäàæáàòà íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç.
49.	“Ñòàæ â åíåðãåòèêàòà” å ñëóæåáåí è/èëè òðóäîâ ñòàæ, ïðèäîáèò íà ðúêîâîäíà èëè åêñïåðòíà äëúæíîñò â äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ íà äúðæàâíèòå îðãàíè çà óïðàâëåíèå íà åíåðãåòèêàòà, â òúðãîâñêèòå äðóæåñòâà ñ ïðåäìåò íà äåéíîñò, ïîäëåæàù íà ëèöåíçèðàíå ïî òîçè çàêîí èëè íà êîíöåñèîíèðàíå ïî Çàêîíà çà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà, êàêòî è â íàó÷íè èíñòèòóöèè èëè òúðãîâñêè äðóæåñòâà, îáñëóæâàùè òåçè äåéíîñòè.
50.	“Ñòåïåí íà íàäåæäíîñò íà åëåêòðîåíåðãèéíàòà ñèñòåìà” å îïðåäåëåíàòà â ïðîöåíòè îò ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè âåðîÿòíîñò äà áúäå îñúùåñòâåí áàëàíñ ìåæäó ïîòðåáëåíèå è ïðîèçâîäñòâî íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ â ñëó÷àé íà âúçíèêâàíå íà äåôèöèò â ñèñòåìàòà.
51.	“Ñòóäåí ðåçåðâ” å ðåçåðâ, êîéòî îïåðàòîðúò íà åëåêòðîåíåðãèéíàòà ñèñòåìà èçêóïóâà ïîä ôîðìàòà íà ðàçïîëàãàåìîñò íà åíåðãèéíè áëîêîâå, êîèòî íå å ïðåäâèäåíî äà ðàáîòÿò â äàäåí ïåðèîä îò âðåìå è êîèòî îïåðàòîðúò èçïîëçâà â ñëó÷àé íà äåôèöèò çà çàìåñòâàíå íà äðóãè, àâàðèéíî îòïàäíàëè ïðîèçâîäñòâåíè ìîùíîñòè.
52.	“Ñúõðàíÿâàíå íà ïðèðîäåí ãàç” å äåéíîñò ïî íàãíåòÿâàíåòî íà ïðèðîäåí ãàç â õðàíèëèùà è îáðàòíîòî ìó èçâëè÷àíå è âðúùàíå â ãàçîïðåíîñíàòà ìðåæà, áåç äà âêëþ÷âà äîñòàâêàòà íà ïðèðîäåí ãàç.
53.	“Ñëóæåáíà òàéíà” å èíôîðìàöèÿòà, êîÿòî å ñòàíàëà èçâåñòíà íà ìèíèñòúðà, ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâåòå íà êîìèñèÿòà è íà ñëóæèòåëèòå îò ñúîòâåòíèòå àäìèíèñòðàòèâíè ñëóæáè âúâ âðúçêà ñ èçïúëíåíèåòî íà òåõíèòå ôóíêöèè, ñ èçêëþ÷åíèå íà èíôîðìàöèÿòà, êîÿòî å îïîâåñòåíà ïóáëè÷íî ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè ñúñ çàêîí. Ñïèñúêúò íà êîíêðåòíèòå ôàêòè, ñâåäåíèÿ è ïðåäìåòèòå, ñúñòàâëÿâàùè ñëóæåáíà òàéíà çà îòðàñúë “Åíåðãåòèêà”, ñå îïðåäåëÿò ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè.
54.	“Ñåðòèôèêàò çà ïðîèçõîä” å äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿâàù êîëè÷åñòâîòî ïðîèçâåäåíà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ îò âúçîáíîâÿåìè åíåðãèéíè èçòî÷íèöè èëè ïðîèçâåäåíà ïî êîìáèíèðàí íà÷èí, ïîñî÷âàù äàòàòà è ìÿñòîòî íà ïðîèçâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâåíàòà ìîùíîñò è íåéíèÿ ñîáñòâåíèê.
55.	“Ñåðòèôèêàò çà ïðîèçõîä íà åëåêòðè÷åñêàòà åíåðãèÿ îò âèñîêîåôåêòèâíî êîìáèíèðàíî ïðîèçâîäñòâî íà òîïëèííà è åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ” å äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿâàù, ÷å åëåêòðè÷åñêàòà åíåðãèÿ å ïðîèçâåäåíà â çàâèñèìîñò îò èêîíîìè÷åñêè äîêàçàíî ïîëåçíî ïðîèçâîäñòâî íà òîïëèííà åíåðãèÿ (ïîëåçíî òúðñåíå íà òîïëèíà), ïîñî÷âàù äàòàòà è ìÿñòîòî íà ïðîèçâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâåíàòà ìîùíîñò è íåéíèÿ ñîáñòâåíèê.
56.	“Òåõíîëîãè÷íè çàãóáè” ñà çàãóáèòå íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ è íà ïðèðîäåí ãàç â ðåçóëòàò íà òåõíîëîãè÷íèÿ ïðîöåñ ïðè òÿõíîòî ïðîèçâîäñòâî, ïðåíîñ è ðàçïðåäåëÿíå.
57.	“Òðàíçèòåí ïðåíîñ” å ïðåíîñ íà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç ïðåç ãðàíèöèòå íà äàäåíà ñòðàíà, êàòî òàçè åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç íå ñà ïðîèçâåäåíè è íÿìà äà áúäàò ïîòðåáÿâàíè íà òåðèòîðèÿòà íà òàçè ñòðàíà. 
58.	“Òîïëîïðåíîñíà ìðåæà” å ñèñòåìà îò òîïëîïðîâîäè è òåõíîëîãè÷íè ñúîðúæåíèÿ, ðàçïîëîæåíè ìåæäó ãðàíèöèòå íà ñîáñòâåíîñò íà òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå ñ òîïëîèçòî÷íèêà è/èëè ñ ïîòðåáèòåëèòå.
59.	“Õðàíèëèùå” å ñúîðúæåíèå, êîåòî ñå èçïîëçâà çà ñúõðàíÿâàíå íà ïðèðîäåí ãàç è êîåòî å ñîáñòâåíîñò è/èëè ñå åêñïëîàòèðà îò ïðåäïðèÿòèå çà ïðèðîäåí ãàç, ïîëó÷èëî ëèöåíçèÿ çà ñúõðàíÿâàíå.
60.	“Òåõíè÷åñêè âúçìîæíîñòè” å îáùîòî òåõíè÷åñêî è åêñïëîàòàöèîííî ñúñòîÿíèå íà åíåðãèéíèÿ îáåêò â ñúîòâåòñòâèå ñ íîðìàòèâíèòå èçèñêâàíèÿ çà íåïðåêúñíàòà, ñèãóðíà, åêîëîãè÷íà è áåçîïàñíà åêñïëîàòàöèÿ íà ñúîðúæåíèÿòà, ñ êîèòî ùå ñå èçâúðøâà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò.
61.	“Ôèíàíñîâè âúçìîæíîñòè” å îáùîòî ôèíàíñîâî-èêîíîìè÷åñêî ñúñòîÿíèå íà êàíäèäàòà ñ îãëåä èçâúðøâàíå íà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò.
62.	“Ìàòåðèàëíè ðåñóðñè” å íàëè÷èåòî íà îñíîâíè è ñïîìàãàòåëíè ñúîðúæåíèÿ, êîèòî äà îñèãóðÿò íîðìàëíîòî ôóíêöèîíèðàíå íà åíåðãèéíèÿ îáåêò.
63.	“×îâåøêè ðåñóðñè” ïðèòåæàâà êàíäèäàò, êîéòî ðàçïîëàãà ñ ìèíèìàëåí óïðàâëåíñêè è èçïúëíèòåëñêè ïåðñîíàë ñ íåîáõîäèìîòî îáðàçîâàíèå è ïðîôåñèîíàëíà êâàëèôèêàöèÿ, êîèòî äà ìó ïîçâîëÿò äà îñúùåñòâÿâà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò.
64.	“Îðãàíèçàöèîííà ñòðóêòóðà” å îðãàíèçàöèÿòà íà óïðàâëåíñêèÿ è èçïúëíèòåëñêèÿ ïåðñîíàë, êîÿòî îòðàçÿâà ÷èñëåíîñòòà, ôóíêöèîíàëíèòå âðúçêè, êîîðäèíàöèÿòà ìåæäó îòäåëíèòå äëúæíîñòè è çâåíà â çàâèñèìîñò îò íóæäèòå íà ëèöåíçèîííàòà äåéíîñò.
65.	“Öåíòðàëà” å ñúâêóïíîñò îò èíñòàëàöèè è ñúîðúæåíèÿ çà ïðîèçâîäñòâî çàåäíî èëè ïîîòäåëíî íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, òîïëèííà åíåðãèÿ è/èëè çà êîìáèíèðàíî ïðîèçâîäñòâî íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ. 


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Òîçè çàêîí îòìåíÿ Çàêîíà çà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò îò 1999 ã. (îáí., ÄÂ, áð. 64 îò 1999 ã.; èçì. è äîï., áð. 1 îò 2000 ã., áð. 108 îò 2001 ã. è áð. 63 îò 2002 ã.), ñ èçêëþ÷åíèå íà ãëàâà òðèíàäåñåòà. 

§ 3. (1) Ñðåäñòâàòà çà òúðãîâñêî èçìåðâàíå, êîèòî êúì ìîìåíòà íà âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí ñà ñîáñòâåíîñò íà ïîòðåáèòåëèòå, ñå èçêóïóâàò îò åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïàçàðíàòà èì ñòîéíîñò â 3-ãîäèøåí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà çàêîíà.
(2) Çàäúëæåíèåòî íà åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ äà èçêóïÿò ñðåäñòâàòà çà òúðãîâñêî èçìåðâàíå ïî àë. 1 îòïàäà, êîãàòî â ïðåäâèäåíèòå çà èçêóïóâàíå ñðîêîâå ìîíòèðàò ñîáñòâåíè ñúîðúæåíèÿ â çàìÿíà íà ñúùåñòâóâàùèòå.

§ 4. (1) Åíåðãèéíèòå îáåêòè è ñúîðúæåíèÿ, ïðåäñòàâëÿâàùè åëåìåíòè îò ñúîòâåòíàòà ïðåíîñíà èëè ðàçïðåäåëèòåëíà ìðåæà, êîèòî êúì ìîìåíòà íà âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí òðÿáâà äà áúäàò ñîáñòâåíîñò íà ëèöåíçèðàíèòå åíåðãèéíè ïðåäïðèÿòèÿ, íî ñà ñîáñòâåíîñò íà òðåòè ëèöà, ñå èçêóïóâàò îò ïðåíîñíîòî èëè îò ñúîòâåòíîòî ðàçïðåäåëèòåëíî ïðåäïðèÿòèå â çàâèñèìîñò îò ïðèíàäëåæíîñòòà íà îáåêòà êúì ìðåæèòå â 8-ãîäèøåí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí.
(2) Ïðåíîñíîòî, ñúîòâåòíî ðàçïðåäåëèòåëíîòî, ïðåäïðèÿòèå íå å äëúæíî äà èçêóïè èçãðàäåíèòå óðåäáè è/èëè åëåêòðîïðîâîäíè ëèíèè - ñîáñòâåíîñò íà ïðèñúåäèíåíè êúì ïðåíîñíàòà, ñúîòâåòíî êúì ðàçïðåäåëèòåëíàòà, ìðåæà ïîòðåáèòåëè, êúì êîèòî ôàêòè÷åñêè ñà ïðèñúåäèíåíè, áåç äîãîâîð çà ïðèñúåäèíÿâàíå íà íîâè ïîòðåáèòåëè.
(3) Îáåêòèòå ïî àë. 1 ñå èçêóïóâàò ïî ïàçàðíàòà èì ñòîéíîñò. Â ñëó÷àé ÷å ñòðàíèòå íå ïîñòèãíàò ñïîðàçóìåíèå çà ñòîéíîñòòà èì, òå âúçëàãàò èçâúðøâàíåòî íà îöåíêà íà îáåêòèòå íà âçàèìíîïðèåìëèâ íåçàâèñèì ëèöåíçèðàí îöåíèòåë. Îïðåäåëåíà îò îöåíèòåëÿ ñòîéíîñò íà îáåêòà å öåíàòà íà ñäåëêàòà çà èçêóïóâàíå.  Ïðè íåïîñòèãàíå íà ñúãëàñèå çà îïðåäåëÿíå íà îöåíèòåë â 60-äíåâåí ñðîê îò ïîëó÷àâàíå íà ïîêàíà çà òîâà îò äðóãàòà ñòðàíà åíåðãèéíîòî ïðåäïðèÿòèå è/èëè ñîáñòâåíèêúò íà îáåêòèòå èìàò ïðàâî äà îòïðàâÿò èñêàíå äî ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè çà îïðåäåëÿíå íà íåçàâèñèì îöåíèòåë. Îïðåäåëåíèÿò ïî òîçè ðåä îöåíèòåë å çàäúëæèòåëåí çà ñòðàíèòå. Ðàçõîäèòå ïî îöåíêàòà ñå ïîäåëÿò ïîðàâíî ìåæäó ñòðàíèòå.
(4) Åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ è ñîáñòâåíèöèòå ïî àë. 1 íå ìîãàò íåîáîñíîâàíî äà îòêàçâàò äà èçêóïÿò èëè ñúîòâåòíî äà ïðîäàäàò åíåðãèéíèòå îáåêòè.
(5) Çàäúëæåíèåòî íà åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ äà èçêóïÿò åíåðãèéíèòå îáåêòè ïî àë. 1 îòïàäà, êîãàòî â ïðåäâèäåíèòå çà èçêóïóâàíå ñðîêîâå èçãðàäÿò ñîáñòâåíè ñúîðúæåíèÿ â çàìÿíà íà ñúùåñòâóâàùèòå.
(6) Â ñëó÷àé íà íåîáîñíîâàí îòêàç çà ïðîäàæáà íà åíåðãèéíè îáåêòè è ñúîðúæåíèÿ – åëåìåíò îò ïðåíîñíàòà ñèñòåìà è/èëè îò ðàçïðåäåëèòåëíèòå ìðåæè,  îò ñòðàíà íà òåõíèòå ñîáñòâåíèöè òåçè îáåêòè è ñúîðúæåíèÿ çàåäíî ñ ïðèëåæàùèòå èì òåðåíè ñå îò÷óæäàâàò ïî ðåäà íà ÷ë. 61.
(7) Åíåðãèéíèòå îáåêòè ïî àë. 1, êîèòî êúì äàòàòà íà âëèçàíå â ñèëà íà çàêîíà ñà ÷àñòíà äúðæàâíà èëè îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò è ñà èçãðàäåíè ñúñ ñðåäñòâà îò äúðæàâíèÿ èëè îáùèíñêèÿ áþäæåò, ñå ïðåõâúðëÿò âúçìåçäíî íà åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ â 8-ãîäèøåí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà çàêîíà. 
(8) Åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ ñà çàäúëæåíè äà ïðåõâúðëÿò â äâåãîäèøåí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí âêëþ÷åíèòå â àêòèâèòå èì ñúîðúæåíèÿ çà âúíøíî èçêóñòâåíî îñâåòëåíèå íà óëèöè, ïëîùàäè, ïàðêîâå, ãðàäèíè è äðóãè íåäâèæèìè èìîòè – ïóáëè÷íà îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò, íà ñúîòâåòíèòå îáùèíè.
(9) Ïðè ðåñòèòóèðàíå íà íåäâèæèìè èìîòè – áèâøà äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, àêî â òÿõ èìà èçãðàäåíè åíåðãèéíè îáåêòè, âêëþ÷åíè â äúëãîòðàéíèòå ìàòåðèàëíè àêòèâè íà åíåðãèéíî ïðåäïðèÿòèå, ñîáñòâåíèöèòå íà ðåñòèòóèðàíèòå èìîòè íÿìàò ïðàâî äà èñêàò èçìåñòâàíåòî èì, äà ëèøàâàò äðóãè ïîòðåáèòåëè îò ñíàáäÿâàíå ñ åíåðãèÿ è äà âúçïðåïÿòñòâàò äåéíîñòòà íà åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ.
(10) Ñîáñòâåíèöèòå íà íåäâèæèìè èìîòè ñ èçãðàäåíè â òÿõ åíåðãèéíè îáåêòè èìàò ïðàâî äà èçâúðøâàò ñòðîèòåëíè èëè äðóãè äåéíîñòè â òÿõ ïðè ñïàçâàíå íà íîðìàòèâíèòå èçèñêâàíèÿ çà áåçîïàñíà åêñïëîàòàöèÿ íà åíåðãèéíè îáåêòè è ñëåä ñúãëàñóâàíå ñ åíåðãèéíîòî ïðåäïðèÿòèå.
(11) Ïðè ïðèâàòèçàöèÿ íà îáåêòè, íà ÷èÿòî òåðèòîðèÿ èìà èçãðàäåíè åíåðãèéíè îáåêòè, ïîñëåäíèòå íå ñå âêëþ÷âàò â ïðåäìåòà íà ñäåëêàòà, àêî ÷ðåç òÿõ ñå ñíàáäÿâà ñ åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç ïîâå÷å îò åäèí ïîòðåáèòåë. Òåçè îáåêòè ñå ïðåõâúðëÿò íà ñúîòâåòíîòî åíåðãèéíî ïðåäïðèÿòèå ïî ðåäà íà  òîçè ïàðàãðàô.

§ 5. (1) С влизането в сила на този закон мандатите на членовете на Държавната комисия за енергийно регулиране, включително на председателя и заместник-председателя, които са назначени по отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност, се прекратяват. Те изпълняват функциите си и след прекратяването на техния мандат до встъпването в длъжност на новоизбраните членове.
(2) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет избира нови членове, включително председател и заместник-председател  на Комисията за енергийно регулиране. Членовете 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) Дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията, както и служебните и трудовите правоотношения със служителите от Държавната комисия за енергийно регулиране преминават към Комисията за енергийно регулиране.

§ 6.  Ðàçïîðåäáàòà íà ÷ë. 4, àë. 2, ò. 10 âëèçà â ñèëà îò âúâåæäàíåòî íà ñèñòåìàòà çà èçäàâàíå è òúðãîâèÿ ñúñ çåëåíè ñåðòèôèêàòè.

§ 7.  Ðàçïîðåäáàòà íà ÷ë. 4, àë. 2, ò. 13 ñå ïðèëàãà äî 31 äåêåìâðè 2005 ã.

§ 8. Íåâúçñòàíîâÿåìèòå ðàçõîäè íà åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ ïî ÷ë. 32 ìîãàò äà ñå êîìïåíñèðàò äî 31 äåêåìâðè 2012 ã.

§ 9. (1) Ðàçïîðåäáàòà íà ÷ë. 100, àë. 1, ò. 1 âëèçà â ñèëà îò äàòàòà íà âëèçàíåòî â ñèëà íà àêòà, ñ êîéòî Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ñå ïðèçíàâà çà ïúëíîïðàâåí ÷ëåí íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç.
(2) Âëèçàíåòî â ñèëà íà ÷ë. 100, àë. 1, ò. 1 è/èëè 2 îãðàíè÷àâà ñúîòâåòíî èçêëþ÷èòåëíîòî ïðàâî íà îáùåñòâåíèÿ äîñòàâ÷èê çà âíîñ è èçíîñ íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ïî ÷ë. 91, àë. 2.

§ 10. Ðàçïîðåäáàòà íà ÷ë. 98, àë. 2 íå ñå ïðèëàãà çà îáùåñòâåíèòå ñíàáäèòåëè íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ äî ïðèåìàíåòî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ çà ïúëíîïðàâåí ÷ëåí íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç.

§ 11. (1) Èçäàäåíèòå íà îñíîâàíèå íà îòìåíåíèÿ Çàêîí çà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò ëèöåíçèè è ðàçðåøåíèÿ çàïàçâàò äåéñòâèåòî ñè, äîêîëêîòî íå ïðîòèâîðå÷àò íà òîçè çàêîí. Çà òÿõ íå ñå ïðèëàãàò èçèñêâàíèÿòà çà îáîñîáåíà òåðèòîðèÿ ïî ÷ë. 41, àë. 3 - 5.
(2) Òèòóëÿðèòå íà èçäàäåíè ðàçðåøåíèÿ çà èçãðàæäàíå íà åíåðãèéíè îáåêòè ïî ÷ë. 35, àë. 1 îò îòìåíåíèÿ Çàêîí çà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò ñà çàäúëæåíè äà ïîäàäàò çàÿâëåíèå äî êîìèñèÿòà â 6-ìåñå÷åí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 58 çà èçäàâàíå íà ëèöåíçèÿ ïî ÷ë. 37, àë. 3.
(3) Èçäàäåíèòå ëèöåíçèè, êîèòî ïðîòèâîðå÷àò íà òîçè çàêîí èëè ñà íåïúëíè, ñå ïðåèçäàâàò íà ñúùèòå ëèöåíçèàíòè çà îñòàòúêà îò ñðîêà íà âàëèäíîñò íà äåéñòâàùèòå ëèöåíçèè èëè ñå äîïúëâàò ïî ïðåöåíêà íà êîìèñèÿòà. Ëèöåíçèàíòèòå, ÷èèòî ëèöåíçèè ïîäëåæàò íà ïðåèçäàâàíå èëè äîïúëâàíå, ñà çàäúëæåíè äà ïîäàäàò çàÿâëåíèå äî êîìèñèÿòà â 6-ìåñå÷åí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 58. Çà ïðîèçâîäñòâîòî ïî ïðåèçäàâàíå èëè äîïúëâàíå íà òåçè ëèöåíçèè íå ñå äúëæàò òàêñè.
(4) Çà ïðåèçäàâàíå èëè äîïúëâàíå íà ëèöåíçèè ïî àë. 3 íå å íåîáõîäèìî ïðåäñòàâÿíåòî íà äîêàçàòåëñòâà, êîèòî âå÷å ñà ïðåäñòàâåíè çà èçäàâàíåòî íà ïúðâîíà÷àëíàòà ëèöåíçèÿ, â ñëó÷àèòå, êîãàòî íå ñà íàëèöå íîâè îáñòîÿòåëñòâà.
(5) Äî èçäàâàíåòî íà íîâà ëèöåíçèÿ ïî àë. 2 ëèöåíçèàíòèòå èìàò ïðàâî äà èçâúðøâàò äåéíîñòèòå, çà êîèòî ñà ëèöåíçèðàíè.

§ 12. Заварените при влизането в сила на закона незавършени производства по издаване на разрешения или лицензии по отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност се прекратяват.

§ 13. Описът за изграждане на нови газоразпределителни мрежи, издаден на основание чл. 4, т. 7 от отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност, остава в сила и след приемането на този закон, а заварените тръжни процедури за избор на инвеститор за изграждане на нови газоразпределителни мрежи се довършват по досегашния ред.

§ 14. (1) Дейностите, свързани с пренос на електрическа енергия и  с организиране на пазар на електрическа енергия, се отделят в юридическо и организационно отношение от другите дейности на "Национална електрическа компания" ЕАД до 31 декември 2005 г.
(2) Ëèöåíçèÿ çà èçâúðøâàíå íà äåéíîñòòà îáùåñòâåí äîñòàâ÷èê íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ñå èçäàâà íà "Íàöèîíàëíà åëåêòðè÷åñêà êîìïàíèÿ" ÅÀÄ äî 31 äåêåìâðè 2003 ã. Äî äàòàòà íà âëèçàíå â ñèëà íà ñúîòâåòíàòà ëèöåíçèÿ "Íàöèîíàëíà åëåêòðè÷åñêà êîìïàíèÿ" ÅÀÄ èçïúëíÿâà ôóíêöèèòå íà îáùåñòâåí äîñòàâ÷èê íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, ïðîèçòè÷àùè îò òîçè çàêîí.
(3) Лицензии за пренос на електрическа енергия се издават на "Национална електрическа компания" ЕАД до 31 декември 2003 г. До датата на влизане в сила на съответната лицензия “Национална електрическа компания” ЕАД изпълнява дейностите по пренос на електрическа енергия, произтичащи от този закон.
(4) Ñëåä ïðåîáðàçóâàíåòî ïî àë. 1 ëèöåíçèÿ çà ïðåíîñ íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ñå èçäàâà íà þðèäè÷åñêîòî ëèöå - ñîáñòâåíèê íà ïðåíîñíàòà ìðåæà. Êîìèñèÿòà èçäàâà òàçè ëèöåíçèÿ ñëóæåáíî ïðè ïðåäñòàâÿíå íà äîêàçàòåëñòâà çà ïðåõâúðëÿíå íà ñîáñòâåíîñòòà íà ìðåæàòà.
(5) Çàáðàíàòà ïî ÷ë. 42, àë. 1 ñå ïðèëàãà ñëåä äàòàòà íà ïðåîáðàçóâàíåòî ïî àë. 1. 
§ 15. (1) Ñêëþ÷åíèòå îò “Íàöèîíàëíà åëåêòðè÷åñêà êîìïàíèÿ” ÅÀÄ êúì ìîìåíòà íà âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí äîãîâîðè çà äúëãîñðî÷íî èçêóïóâàíå íà ðàçïîëàãàåìîñò è åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ïðè îïðåäåëåíè ïàðàìåòðè è ñâúðçàíèòå ñ òÿõ îáåçïå÷åíèÿ çàïàçâàò äåéñòâèåòî ñè çà ñðîêà, çà êîéòî ñà ñêëþ÷åíè.
(2) Ñòðàíà ïî äîãîâîðèòå ïî àë. 1 ñëåä ïðåîáðàçóâàíåòî íà “Íàöèîíàëíà åëåêòðè÷åñêà êîìïàíèÿ” ÅÀÄ  ÷ðåç îòäåëÿíå íà þðèäè÷åñêî ëèöå, èçïúëíÿâàùî äåéíîñòèòå ïî ïðåíîñ íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è îðãàíèçèðàíå íà ïàçàð íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, å îáùåñòâåíèÿò äîñòàâ÷èê. 

§ 16. (1) Äåéíîñòèòå, ñâúðçàíè ñ ðàçïðåäåëÿíå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è  îïåðàòèâíî óïðàâëåíèå íà ðàçïðåäåëèòåëíèòå ìðåæè, ñå îòäåëÿò â þðèäè÷åñêî è îðãàíèçàöèîííî îòíîøåíèå îò ñíàáäÿâàíåòî ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è äðóãèòå äåéíîñòè íà åëåêòðîðàçïðåäåëèòåëíèòå äðóæåñòâà äî 31 äåêåìâðè 2006 ã. 
(2) Ëèöåíçèè çà èçâúðøâàíå íà äåéíîñòòà îáùåñòâåí ñíàáäèòåë íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ñå èçäàâàò íà åëåêòðîðàçïðåäåëèòåëíèòå äðóæåñòâà äî 31 äåêåìâðè 2003 ã. Äî äàòàòà íà âëèçàíå â ñèëà íà ñúîòâåòíàòà ëèöåíçèÿ åëåêòðîðàçïðåäåëèòåëíèòå äðóæåñòâà èçïúëíÿâàò ôóíêöèèòå íà îáùåñòâåíè ñíàáäèòåëè íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, ïðîèçòè÷àùè îò òîçè çàêîí, çà ñúîòâåòíèòå òåðèòîðèè.
(3) Ëèöåíçèè çà ðàçïðåäåëÿíå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ íà ñúîòâåòíèòå òåðèòîðèè ñå èçäàâàò íà ñúùåñòâóâàùèòå åëåêòðîðàçïðåäåëèòåëíè äðóæåñòâà äî 31 äåêåìâðè 2003 ã. Äî äàòàòà íà âëèçàíå â ñèëà íà  ëèöåíçèèòå åëåêòðîðàçïðåäåëèòåëíèòå äðóæåñòâà  èçïúëíÿâàò  äåéíîñòèòå ïî ðàçïðåäåëÿíå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ  íà ñúîòâåòíèòå òåðèòîðèè, ïðîèçòè÷àùè îò òîçè çàêîí.
(4) Ñëåä ïðåîáðàçóâàíåòî ïî àë. 1 ëèöåíçèèòå çà ðàçïðåäåëÿíå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ çà ñúîòâåòíèòå òåðèòîðèè ñå èçäàâàò íà þðèäè÷åñêèòå ëèöà - ñîáñòâåíèöè íà ðàçïðåäåëèòåëíèòå ìðåæè. Êîìèñèÿòà ñëóæåáíî èçäàâà òåçè ëèöåíçèè ïðè ïðåäñòàâÿíå íà äîêàçàòåëñòâà çà ïðåõâúðëÿíå ñîáñòâåíîñòòà íà ìðåæèòå.

§ 17. (1) В случаите, когато потребител не инсталира водомер за топла вода в имот - частна собственост, топлинната енергия за подгряване на вода се начислява съгласно нормите за разход на вода, определени в наредбата по чл. 123, ал. 3.
(2) В случаите, когато жилищен имот се използва или предоставя на други лица за извършване на стопанска дейност, собственикът или титулярят на вещното право на ползване е длъжен да уведоми за това топлопреносното предприятие в 30-дневен срок от започването на стопанската дейност или от предоставянето на имота. При неуведомяване собственикът или титулярят на вещното право на ползване заплаща топлинната енергия по цена за стопански нужди, увеличена с 20 на сто за просроченото време.  Разпоредбата е в сила, докато се прилагат различни цени на топлинната енергия за битови и стопански нужди.
(3) При прекратено до влизането в сила на този закон топлоподаване към отоплителните тела на потребителите чрез демонтирането им те остават потребители на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата.
(4) При установена от топлопреносното предприятие техническа невъзможност за прилагане на системата за дялово разпределение на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, разпределянето се извършва 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. Äî 1 ÿíóàðè 2010 ã. êîëè÷åñòâîòî åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, íåîáõîäèìî çà îñèãóðÿâàíå åêñïëîàòàöèîííàòà íàäåæäíîñò íà îñíîâíèòå ñúîðúæåíèÿ â ñúùåñòâóâàùè êúì ìîìåíòà íà âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí òîïëîåëåêòðè÷åñêè  öåíòðàëè ñ êîìáèíèðàíî ïðîèçâîäñòâî íà òîïëèííà è åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, ïðîèçâåäåíî íàä êîëè÷åñòâîòî åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ïî êîìáèíèðàí íà÷èí, ñå èçêóïóâà çàäúëæèòåëíî îò îáùåñòâåíèÿ äîñòàâ÷èê è/èëè îò îáùåñòâåíèòå ñíàáäèòåëè ïî öåíè íà äîãîâàðÿíå.

§ 19. За съществуващи до влизането в сила на този закон топлоелектрически централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия изискванията за високоефективно комбинирано производство се прилагат след 2010 г.

§ 20. (1) Äåéíîñòèòå, ñâúðçàíè ñ îáùåñòâåíàòà äîñòàâêà íà ïðèðîäåí ãàç, ñå îòäåëÿò â þðèäè÷åñêî è îðãàíèçàöèîííî îòíîøåíèå îò îñòàíàëèòå äåéíîñòè íà “Áóëãàðãàç” ÅÀÄ îò ìîìåíòà, â êîéòî å íàëèöå åäíî îò ñëåäíèòå óñëîâèÿ: 
1. ñòðàíàòà å äèðåêòíî ñâúðçàíà ñ ãàçîòðàíñïîðòíàòà ìðåæà íà äðóãà ñòðàíà - ÷ëåíêà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç;
2. ïàçàðíèÿò äÿë íà îñíîâíèÿ äîñòàâ÷èê íà ãàç èëè íà ñâúðçàíè ñ íåãî ëèöà ïî ñìèñúëà íà Òúðãîâñêèÿ çàêîí å ïî-ìàëúê îò 75 íà ñòî. 
(2) Ëèöåíçèÿ çà èçâúðøâàíå íà äåéíîñòòà îáùåñòâåí äîñòàâ÷èê íà ïðèðîäåí ãàç ñå èçäàâà íà “Áóëãàðãàç” ÅÀÄ äî èçâúðøâàíå íà ïðåîáðàçóâàíåòî ïî àë. 1. Äî äàòàòà íà âëèçàíåòî â ñèëà íà ñúîòâåòíàòà ëèöåíçèÿ “Áóëãàðãàç” ÅÀÄ èçïúëíÿâà ôóíêöèèòå íà îáùåñòâåí äîñòàâ÷èê íà ïðèðîäåí ãàç, ïðîèçòè÷àùè îò òîçè çàêîí.
(3) Лицензия за пренос на природен газ се издава на “Булгаргаз” ЕАД  до извършване на преобразуването по ал. 1. До датата на влизане в сила на съответната лицензия “Булгаргаз” ЕАД изпълнява дейностите по пренос на природен газ, произтичащи от този закон.
(4) Лицензия за съхраняване на природен газ се издава на “Булгаргаз” ЕАД  до извършване на преобразуването по ал. 1. До датата на влизане в сила на съответната лицензия “Булгаргаз” ЕАД изпълнява дейностите по съхраняване на природен газ, произтичащи от този закон.
(5) Ñëåä ïðåîáðàçóâàíåòî ïî àë. 1 ëèöåíçèÿ çà ïðåíîñ íà ïðèðîäåí ãàç ñå èçäàâà íà þðèäè÷åñêîòî ëèöå - ñîáñòâåíèê íà ïðåíîñíàòà ìðåæà, à íà îòäåëåíîòî äðóæåñòâî ñå èçäàâà ëèöåíçèÿ çà îáùåñòâåíà äîñòàâêà íà ïðèðîäåí ãàç. Êîìèñèÿòà ñëóæåáíî èçäàâà òàçè ëèöåíçèÿ ïðè ïðåäñòàâÿíå íà äîêàçàòåëñòâà çà èçâúðøåíîòî ïðåîáðàçóâàíå ïî àë. 1.
(6) Çàáðàíàòà ïî ÷ë. 42, àë. 2 ñå ïðèëàãà ñëåä äàòàòà íà ïðåîáðàçóâàíåòî ïî àë. 1. 
(7) Ñúùåñòâóâàùèòå ïîòðåáèòåëè ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 173, ò. 8 è 9 íà ïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå êúì âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí ñå ñ÷èòàò çà ïðÿêî ïðèñúåäèíåíè ïîòðåáèòåëè. 

§ 21. (1) Äåéíîñòèòå, ñâúðçàíè ñ ðàçïðåäåëÿíå íà ïðèðîäåí ãàç, ñå îòäåëÿò â þðèäè÷åñêî è îðãàíèçàöèîííî îòíîøåíèå îò ñíàáäÿâàíåòî ñ ïðèðîäåí ãàç íà êðàéíè ïîòðåáèòåëè è îò äðóãèòå äåéíîñòè íà ãàçîðàçïðåäåëèòåëíèòå äðóæåñòâà,  êîãàòî êúì ñúîòâåòíàòà ðàçïðåäåëèòåëíà ìðåæà ñå ïðèñúåäèíÿò íå ïî-ìàëêî îò 100 000 êðàéíè ïîòðåáèòåëè íà ïðèðîäåí ãàç.
(2) Ëèöåíçèè çà èçâúðøâàíå íà äåéíîñòòà îáùåñòâåí ñíàáäèòåë íà ïðèðîäåí ãàç ñå èçäàâàò íà ãàçîðàçïðåäåëèòåëíèòå äðóæåñòâà äî èçâúðøâàíå íà ïðåîáðàçóâàíåòî ïî àë. 1. Äî äàòàòà íà âëèçàíå â ñèëà íà ñúîòâåòíàòà ëèöåíçèÿ ãàçîðàçïðåäåëèòåëíèòå äðóæåñòâà èçïúëíÿâàò ôóíêöèèòå íà îáùåñòâåíè ñíàáäèòåëè íà ïðèðîäåí ãàç, ïðîèçòè÷àùè îò òîçè çàêîí, çà ñúîòâåòíèòå òåððèòîðèè.
(3) Ëèöåíçèè çà ðàçïðåäåëÿíå íà ïðèðîäåí ãàç íà ñúîòâåòíèòå òåðèòîðèè ñå èçäàâàò íà ñúùåñòâóâàùèòå ãàçîðàçïðåäåëèòåëíè äðóæåñòâà  äî èçâúðøâàíå íà ïðåîáðàçóâàíåòî ïî àë. 1. Äî äàòàòà íà âëèçàíå â ñèëà íà ñúîòâåòíèòå ëèöåíçèè ãàçîðàçïðåäåëèòåëíèòå äðóæåñòâà èçïúëíÿâàò  äåéíîñòèòå ïî ðàçïðåäåëÿíå íà ïðèðîäåí ãàç, ïðîèçòè÷àùè îò òîçè çàêîí, íà ñúîòâåòíèòå òåðèòîðèè.
(4) Ñëåä ïðåîáðàçóâàíåòî ïî àë. 1 ëèöåíçèèòå çà ðàçïðåäåëÿíå íà ïðèðîäåí ãàç çà ñúîòâåòíèòå òåðèòîðèè ñå èçäàâàò íà þðèäè÷åñêèòå ëèöà - ñîáñòâåíèöè íà ðàçïðåäåëèòåëíèòå ìðåæè. Êîìèñèÿòà ñëóæåáíî èçäàâà òåçè ëèöåíçèè ïðè ïðåäñòàâÿíå íà äîêàçàòåëñòâà çà ïðåõâúðëÿíå íà ñîáñòâåíîñòòà íà ìðåæèòå.

§ 22. Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ïî ïðåäëîæåíèå íà ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè îïðåäåëÿ ãîðíè ãðàíèöè íà ïðîäàæíàòà öåíà íà òîïëèííàòà åíåðãèÿ çà áèòîâè íóæäè, äîñòàâÿíà îò òîïëîïðåíîñíèòå ïðåäïðèÿòèÿ, êîèòî ïîëó÷àâàò ñóáñèäèè îò ðåïóáëèêàíñêèÿ áþäæåò, íà ïîòðåáèòåëèòå, ïîëçâàùè òîïëèííà åíåðãèÿ çà áèòîâè íóæäè, è íà àñîöèàöèèòå ïî ÷ë. 149. Òåçè öåíè ñå ïðèëàãàò â ñëó÷àèòå, êîãàòî óòâúðäåíàòà îò êîìèñèÿòà öåíà å ïî-âèñîêà îò îïðåäåëåíèòå îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.

§ 23. Â ÷ë. 182 îò Çàêîíà çà óñòðîéñòâî íà òåðèòîðèÿòà (îáí., ÄÂ, áð. 1 îò 2001 ã.; èçì. è äîï., áð. 41 è 111 îò 2001 ã., áð. 43 îò 2002 ã. è áð. 20 îò 2003 ã.) ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Äîñåãàøíèÿò òåêñò ñòàâà àë. 1.
2. Ñúçäàâà ñå àë. 2:
“(2) Ñòðîåæè â ÷óæä óðåãóëèðàí èìîò è ñòðîåæè ïîä ïîâúðõíîñòòà íà çåìÿòà â ÷óæä ïîçåìëåí èìîò èìàò ïðàâî äà èçâúðøâàò è ëèöàòà, â ïîëçà íà êîèòî å èçäàäåíà çàïîâåä ïî ÷ë. 193, àë. 1. Íà òåçè ëèöà ñå èçäàâà ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ ïî ÷ë. 148.”

§ 24.  Â ÷ë. 15 îò Çàêîíà çà çàùèòà íà êîíêóðåíöèÿòà (îáí., ÄÂ, áð. 52 îò 1998 ã.; Ðåøåíèå ¹ 22 íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä îò 1998 ã. - áð. 112 îò 1998 ã.; èçì. è äîï., áð. 81 îò 1999 ã., áð. 28 îò 2002 ã. è áð. 9 îò 2003 ã.) àë. 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) Óåäíàêâÿâàíå íà îáùèòå óñëîâèÿ ñå äîïóñêà ñàìî ñ ðàçðåøåíèå íà êîìèñèÿòà îñâåí â ñëó÷àèòå, êîãàòî ñà îäîáðåíè îò êîìïåòåíòåí îðãàí, îñúùåñòâÿâàù ðåãóëèðàíå è êîíòðîë. Ðàçðåøåíèåòî ñå äàâà â ñðîê äâà ìåñåöà îò ïîäàâàíå íà èñêàíåòî îò ïðåäïðèÿòèÿòà ïî àë. 1."

§ 25. Ëèöàòà, èìàùè ïðàâî íà îáåçùåòåíèå ïî Çàêîíà çà îáåçùåòÿâàíå íà ñîáñòâåíèöèòå íà îäúðæàâåíè èìîòè, ïî Çàêîíà çà ñîáñòâåíîñòòà è ïîëçâàíåòî íà çåìåäåëñêèòå çåìè è ïî ÷ë. 18 îò îòìåíåíèÿ Çàêîí çà ïðåîáðàçóâàíå è ïðèâàòèçàöèÿ íà äúðæàâíè è îáùèíñêè ïðåäïðèÿòèÿ çà âúçñòàíîâÿâàíå íà ñîáñòâåíîñòòà âúðõó èìîòè – ñîáñòâåíîñò íà  åíåðãèéíè ïðåäïðèÿòèÿ, ñå îáåçùåòÿâàò ñàìî ñ êîìïåíñàòîðíè çàïèñè.

§ 26. Â ÷ë. 33 îò Çàêîíà çà äúðæàâíàòà ñîáñòâåíîñò (îáí., ÄÂ, áð. 44 îò 1996 ã.; èçì. è äîï., áð. 104 îò 1996 ã., áð. 55, 61 è 117 îò 1997 ã., áð. 93 è 124 îò 1998 ã., áð. 67 îò 1999 ã., áð. 9, 12, 26 è 57 îò 2000 ã., áð. 1 îò 2001 ã.; Ðåøåíèå ¹ 7 íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä îò 2001 ã. - áð. 38 îò 2001 ã.; èçì., áð. 45 îò 2002 ã.) àë. 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(1) Äúðæàâàòà ìîæå äà èçâúðøâà ïðèíóäèòåëíî îò÷óæäàâàíå íà èìîò - ÷àñòíà ñîáñòâåíîñò, ñàìî çà çàäîâîëÿâàíå íà òàêèâà äúðæàâíè íóæäè, â ðåçóëòàò íà êîåòî îò÷óæäåíèÿò èìîò ñòàâà ïóáëè÷íà äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, îñâåí çà íóæäèòå îò çàäîâîëÿâàíå ñ åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç, êîãàòî îò÷óæäåíèÿò èìîò ñòàâà ÷àñòíà äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò. Ïî òîçè íà÷èí íå ìîãàò äà ñå îò÷óæäàâàò ñãðàäè, îñâåí êîãàòî çàäîâîëÿâàíåòî íà äúðæàâíàòà ïîòðåáíîñò èçèñêâà ñúáàðÿíåòî èì â åäíîãîäèøåí ñðîê.

§ 27. Â Çàêîíà çà çàäúëæèòåëíèòå çàïàñè îò íåôò è íåôòîïðîäóêòè (ÄÂ, áð. 9 îò 2003 ã.) ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â ÷ë. 3 àë. 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
"(2) Çàïàñèòå îò íåôòîïðîäóêòè, êîèòî ñå ñúçäàâàò è ïîääúðæàò îò åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ ïî ðåäà íà ÷ë. 85, àë. 1 è ÷ë. 126 îò Çàêîíà çà åíåðãåòèêàòà, ñå âêëþ÷âàò â îáùîòî êîëè÷åñòâî çàïàñè ïî òîçè çàêîí.”
2. Â ÷ë. 4 àë. 4 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(4) Çàäúëæåíèòå ëèöà ñúãëàñíî ÷ë. 83, àë. 1 è ÷ë. 126 îò Çàêîíà çà åíåðãåòèêàòà èçãîòâÿò è ïðåäñòàâÿò åæåãîäíî äî 25 ôåâðóàðè â Äúðæàâíà àãåíöèÿ "Äúðæàâåí ðåçåðâ è âîåííîâðåìåííè çàïàñè" èíôîðìàöèÿ çà ðåçåðâèòå ñè îò íåôòîïðîäóêòè çà òåêóùàòà êàëåíäàðíà ãîäèíà.”
3. Â ÷ë. 24 àë. 3 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(3) Çàäúëæåíèòå ëèöà ñúãëàñíî ÷ë. 83, àë. 1 è ÷ë. 126 îò Çàêîíà çà åíåðãåòèêàòà óâåäîìÿâàò ïðåäñåäàòåëÿ íà àãåíöèÿòà çà âñåêè ñëó÷àé íà ïîëçâàíå íà ðåçåðâèòå îò íåôòîïðîäóêòè è çà ñðîêîâåòå çà òÿõíîòî âúçñòàíîâÿâàíå. Óâåäîìëåíèåòî ñå îòïðàâÿ ïèñìåíî èëè ïî åëåêòðîíåí ïúò íàé-êúñíî â ðàáîòíèÿ äåí, ñëåäâàù äåíÿ íà èçòåãëÿíåòî.”

§ 28. (1) Âúçíèêíàëèòå ïî ñèëàòà íà îòìåíåíèÿ Çàêîí çà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò ñåðâèòóòíè ïðàâà â ïîëçà íà åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ çà ñúùåñòâóâàùè êúì âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí åíåðãèéíè îáåêòè çàïàçâàò äåéñòâèåòî ñè.
(2) Ñåðâèòóòíèòå ïðàâà ïî àë. 1 ñå âïèñâàò ïî èñêàíå íà ñúîòâåòíîòî åíåðãèéíî ïðåäïðèÿòèå - ñîáñòâåíèê íà åíåðãèéíèÿ îáåêò, â ñëóæáàòà ïî âïèñâàíèÿòà è â èìîòíèÿ ðåãèñòúð ïî ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà ñëóæåùèÿ ïîçåìëåí èìîò.

§ 29. (1) Ïîäçàêîíîâèòå íîðìàòèâíè àêòîâå ïî ïðèëàãàíåòî íà òîçè çàêîí  ñå ïðèåìàò â 6-ìåñå÷åí ñðîê îò âëèçàíåòî ìó â ñèëà.
(2) Äî èçäàâàíåòî íà ïîäçàêîíîâèòå íîðìàòèâíè àêòîâå, ïðåäâèäåíè ïî òîçè çàêîí, ñå ïðèëàãàò ïîäçàêîíîâèòå íîðìàòèâíè àêòîâå, èçäàäåíè çà ïðèëàãàíå íà îòìåíåíèÿ Çàêîí çà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò, äîêîëêîòî íå ïðîòèâîðå÷àò íà òîçè çàêîí. 


Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕIÕ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà ……………………… 
2003 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.




ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:

(Îãíÿí Ãåðäæèêîâ)
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Ì  Î  Ò  È  Â  È

êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà åíåðãåòèêàòà
Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ å èçïðàâåíà ïðåä ðåäèöà ñåðèîçíè ïðåäèçâèêàòåëñòâà â åíåðãåòèêàòà, ïîðîäåíè îò îáåêòèâíè îáñòîÿòåëñòâà è îò çàáàâÿíåòî íà ðåôîðìèòå â ñåêòîðà. Â èçïúëíåíèå íà Ðåøåíèå íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå çà îäîáðÿâàíå íà Åíåðãèéíàòà ñòðàòåãèÿ íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ áåøå ðàçðàáîòåí ïðîåêò íà Çàêîí çà åíåðãåòèêàòà. Ïðîåêòúò íà Çàêîí çà åíåðãåòèêàòà ùå äàäå âúçìîæíîñò äà ñå âúâåäå èçáðàíèÿò ïàçàðåí ìîäåë çà åëåêòðîåíåðãåòèêàòà è ïðèðîäíèÿ ãàç è äà ñå ðàçâèå âúòðåøíèÿò åíåðãèåí ïàçàð. Ñúñ çàêîíîïðîåêòà ñå ïðåìèíàâà îò ìîäåëà “åäèíñòâåí êóïóâà÷” êúì ìîäåëà “äîñòúï íà òðåòà ñòðàíà äî ìðåæàòà” è ñå âúâåæäà íåîáõîäèìàòà ïðàâíà ðåãëàìåíòàöèÿ âúâ âðúçêà ñ òàçè ïðîìÿíà. Ïðåäâèæäà ñå è çàñèëâàíå ðîëÿòà íà ðåãóëàòîðíèÿ îðãàí – Êîìèñèÿòà çà åíåðãèéíî ðåãóëèðàíå.
Öåëòà íà çàêîíîïðîåêòà å äà äàäå ïî-ÿñíî îïðåäåëåíèå íà åíåðãåòèêàòà, äà íàñúð÷è èçïîëçâàíåòî íà âúçîáíîâÿåìèòå åíåðãèéíè èçòî÷íèöè êàòî íàöèîíàëíè ïðèîðèòåòè íà ïðîâåæäàíàòà îò ïðàâèòåëñòâîòî èêîíîìè÷åñêà ïîëèòèêà è äà äåôèíèðà àíãàæèìåíòèòå íà äúðæàâàòà çà ðàçâèòèå íà èíñòèòóöèîíàëíè, íîðìàòèâíè è ôèíàíñîâè óñëîâèÿ çà îñúùåñòâÿâàíå íà äúðæàâíàòà ïîëèòèêà êàòî ïðåäïîñòàâêè çà óñïåøíî èíòåãðèðàíå â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç.
Çàêîíîïðîåêòúò å ðàçðàáîòåí âúç îñíîâà íà ñðàâíèòåëåí àíàëèç íà íîðìàòèâíàòà óðåäáà íà ñòðàíèòå îò Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, íà Äîãîâîðà êúì Åâðîïåéñêàòà åíåðãèéíà õàðòà è äðóãè ïðàâíè èçòî÷íèöè â ñú÷åòàíèå ñ îñîáåíèòå èçèñêâàíèÿ íà íàöèîíàëíîòî çàêîíîäàòåëñòâî. Òîé å èçöÿëî ñúîáðàçåí ñ èçèñêâàíèÿòà íà äèðåêòèâèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, îïðåäåëÿùè îáùèòå ïðàâèëà íà âúòðåøíèÿ ïàçàð íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç.
Îñíîâàíèå çà ïðèåìàíåòî íà íîâ Çàêîí çà åíåðãåòèêàòà å íåîáõîäèìîñòòà îò õàðìîíèçèðàíà ñ åâðîïåéñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî ïðàâíà ðåãëàìåíòàöèÿ íà îáùåñòâåíèòå îòíîøåíèÿ ïî ôóíêöèîíèðàíåòî íà ñâîáîäíèòå åíåðãèéíè ïàçàðè.
Îñíîâíèòå öåëè íà ïðîåêòà íà Çàêîí çà åíåðãåòèêàòà ñà â íÿêîëêî àñïåêòà:           
·	äà ñå ñúçäàäå ïðàâíà óðåäáà íà äåéíîñòèòå â åíåðãåòèêàòà âúâ âðúçêà ñ ïðîìÿíàòà â ìîäåëà íà ïàçàðà íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç, îñèãóðÿâàùà óñëîâèÿ çà ñúçäàâàíå è ðàçâèòèå íà êîíêóðåíöèÿ è ïðèâëè÷àíå íà èíâåñòèöèè â åíåðãåòèêàòà;
·	äà ñå ñúçäàäàò ïðåäïîñòàâêè çà êà÷åñòâåíî è ñèãóðíî çàäîâîëÿâàíå ïîòðåáíîñòèòå íà îáùåñòâîòî îò åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç;
·	äà ñå îñèãóðÿò óñëîâèÿ çà óñòîé÷èâî ðàçâèòèå íà ïðîèçâîäñòâîòî íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ îò âúçîáíîâÿåìè åíåðãèéíè èçòî÷íèöè â èíòåðåñ íà îïàçâàíåòî íà îêîëíàòà ñðåäà;
·	äà ñå íàñúð÷è êîìáèíèðàíîòî ïðîèçâîäñòâî íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ;
·	äà ñå ðåäóöèðàò ðåãóëàòîðíèòå ðåæèìè â îáëàñòòà íà åíåðãåòèêàòà;
·	äà ñå îïòèìèçèðàò ïðàâíèòå íîðìè, çàñÿãàùè ïðàâîìîùèÿòà íà äúðæàâíèòå îðãàíè îòíîñíî íàëàãàíåòî íà àäìèíèñòðàòèâíè íàêàçàíèÿ è èìóùåñòâåíè ñàíêöèè è äåòàéëèçèðàíå íà àäìèíèñòðàòèâíîíàêàçàòåëíèòå ðàçïîðåäáè, ñâúðçàíè ñ íàðóøàâàíå íà óñëîâèÿòà ïî  ëèöåíçèèòå;
·	äà ñå ïðåöèçèðàò ðàçïîðåäáèòå, ñâúðçàíè ñ âåùíèòå ïðàâà â ïîëçà íà åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ.

Â ñòðóêòóðíî îòíîøåíèå èìà çíà÷èòåëíà ïðèåìñòâåíîñò ìåæäó Çàêîíà çà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò è ïðîåêòà íà Çàêîí çà åíåðãåòèêàòà. Ïðåäâèäåíàòà ïðàâíà óðåäáà â ïðîåêòà íà Çàêîí çà åíåðãåòèêàòà îáõâàùà îñíîâíèòå ïîäîòðàñëè â åíåðãåòèêàòà – åëåêòðîåíåðãåòèêà, òîïëîñíàáäÿâàíå, ãàçîñíàáäÿâàíå, êàêòî è óïðàâëåíèåòî è ðåãóëèðàíåòî â åíåðãåòèêàòà. 
Îòïàäàíåòî íà ìàòåðèÿòà çà åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò îò ïðåäìåòà íà ïðîåêòà íà Çàêîí çà åíåðãåòèêàòà ñå îáóñëàâÿ îò âèæäàíåòî, ÷å ñïåöèôèêàòà è çíà÷åíèåòî íà îáùåñòâåíèòå îòíîøåíèÿ, ñâúðçàíè ñ ïîâèøàâàíåòî íà åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò â ñòðàíàòà, íàëàãàò ïðàâíàòà ðåãëàìåíòàöèÿ äà áúäå ïðåäìåò íà îòäåëåí çàêîí.
Çàêîíîïðîåêòúò óðåæäà îáùåñòâåíèòå îòíîøåíèÿ ïî óïðàâëåíèåòî, ðåãóëèðàíåòî è êîíòðîëà íà äåéíîñòèòå ïî ïðîèçâîäñòâîòî, âíîñà, èçíîñà, ïðåíîñà, òðàíçèòíèÿ ïðåíîñ, ðàçïðåäåëÿíåòî íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ è íà ïðèðîäåí ãàç è òúðãîâèÿòà ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç, êàêòî è ïðàâàòà è çàäúëæåíèÿòà íà ëèöàòà, êîèòî îñúùåñòâÿâàò òåçè äåéíîñòè.
Çàïàçâà ñå ñúùåñòâóâàùàòà èíñòèòóöèîíàëíà ðàìêà íà äúðæàâíîòî óïðàâëåíèå â åíåðãåòèêàòà. Åíåðãèéíàòà ïîëèòèêà ñå îïðåäåëÿ îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò â ïðèåìàíàòà îò íåãî Åíåðãèéíà ñòðàòåãèÿ íà ñòðàíàòà è ñå ïðîâåæäà îò ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè.
Çàêîíîïðîåêòúò óðåæäà êàòî íîâè ñëåäíèòå ïðàâîìîùèÿ íà ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè:
1. Îïðåäåëÿ çàäúëæèòåëíè ïîêàçàòåëè çà ñòåïåíòà íà íàäåæäíîñò íà ñíàáäÿâàíåòî ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ.
2. Îäîáðÿâà ïðîãðàìè è ñòðàòåãèè çà ïðåñòðóêòóðèðàíå â åíåðãåòèêàòà.
3. Îïðåäåëÿ îáùà ãîäèøíà êâîòà çà çàäúëæèòåëíî èçêóïóâàíå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ îò ïðîèçâîäèòåëè, ïîëçâàùè ìåñòíè ïúðâè÷íè åíåðãèéíè èçòî÷íèöè (íà ãîðèâî), äî 15 íà ñòî îò öÿëàòà ïúðâè÷íà åíåðãèÿ, íåîáõîäèìà çà ïðîèçâîäñòâîòî íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, êîíñóìèðàíà â ñòðàíàòà çà âñÿêà êàëåíäàðíà ãîäèíà, ïî ñúîáðàæåíèÿ çà ñèãóðíîñò íà ñíàáäÿâàíåòî.
4. Îïðåäåëÿ íàöèîíàëíè èíäèêàòèâíè öåëè çà íàñúð÷àâàíå ïîòðåáëåíèåòî íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, ïðîèçâåäåíà îò âúçîáíîâÿåìè åíåðãèéíè èçòî÷íèöè.
5. Îïðåäåëÿ ìèíèìàëíè çàäúëæèòåëíè êîëè÷åñòâà çà ïðîèçâîäñòâî íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ îò âúçîáíîâÿåìè åíåðãèéíè èçòî÷íèöè è çà ïðîèçâîäñòâî íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ïî êîìáèíèðàí íà÷èí.
6. Âíàñÿ çà óòâúðæäàâàíå îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ñïèñúê íà ñòðàòåãè÷åñêèòå îáåêòè îò íàöèîíàëíî çíà÷åíèå â åíåðãåòèêàòà.
7. Åæåãîäíî èçäàâà áþëåòèí çà ñúñòîÿíèåòî è ðàçâèòèåòî íà åíåðãåòèêàòà.
Â ïðàâîìîùèÿòà íà ìèíèñòúðà å âêëþ÷åíî çàäúëæåíèåòî ìó äà âíàñÿ çà óòâúðæäàâàíå îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò îïèñ íà íîâè îáîñîáåíè òåðèòîðèè çà ðàçïðåäåëÿíå íà ïðèðîäåí ãàç è çà èçìåíåíèå íà ñúùåñòâóâàùè îáîñîáåíè òåðèòîðèè çà ðàçïðåäåëÿíå íà ïðèðîäåí ãàç, çà êîèòî íå å èçäàäåíà ëèöåíçèÿ,  è äà ãî îáíàðîäâà â "Äúðæàâåí âåñòíèê". Ñ÷èòàìå, ÷å ðåãèîíàëíèòå ëèöåíçèè ùå ïðèâëåêàò ãîëåìè ìåæäóíàðîäíè èíâåñòèòîðè, êîèòî ñà â ñúñòîÿíèå äà íàïðàâÿò íåîáõîäèìèòå èíâåñòèöèè. Èíâåñòèòîðèòå ùå ïîåìàò çàäúëæåíèå äà ðàçâèâàò èçãðàæäàíåòî íà ìðåæàòà â öåëèòå ðåãèîíè, à íå ñàìî â ïî-ïðèâëåêàòåëíèòå òåðèòîðèè – ïî-ãîëåìèòå ãðàäîâå. Äàäåí èíâåñòèòîð íà ðåãèîíàëíî íèâî áè ïîñòèãíàë èêîíîìèè îò ìàùàá, êîèòî áèõà áèëè íåâúçìîæíè ïðè ïîêðèâàíå íà ìàëúê ðàéîí. 
Ëèöåíçèðàíåòî íà ìàëêî íà áðîé ðåãèîíè ùå äàäå âúçìîæíîñò çà ïî-òÿñíî ñúòðóäíè÷åñòâî ìåæäó îáùèíèòå è èíâåñòèòîðèòå, êîåòî å êëþ÷îâ ôàêòîð â ðàçâèòèåòî íà ãàçîðàçïðåäåëèòåëíèòå ìðåæè.
Íîâàòà ðåãëàìåíòàöèÿ â ïðàâíàòà óðåäáà íà îòíîøåíèÿòà ïî åíåðãèéíîòî ïðîãíîçèðàíå è ïëàíèðàíå å íàñî÷åíà êúì îïèñâàíå íà ìåõàíèçìà çà èçãîòâÿíå íà îáùèòå ïðîãíîçíè åíåðãèéíè áàëàíñè, êîèòî ñå ïðèåìàò îò ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè. Âúç îñíîâà íà òåçè áàëàíñè ñå ïðîâåæäà åíåðãèéíàòà ïîëèòèêà, íàñî÷åíà êúì åíåðãèéíî ðàçâèòèå íà ñòðàíàòà ïðè åôåêòèâíî èçïîëçâàíå íà åíåðãèÿòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè è çàäîâîëÿâàíå ïîòðåáíîñòèòå íà îáùåñòâîòî îò åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç. Çàêîíîïðîåêòúò ðåãëàìåíòèðà ìåõàíèçìà çà êîíñòàòèðàíå íà íåîáõîäèìîñò îò èçãðàæäàíå íà íîâà ïðîèçâîäñòâåíà ìîùíîñò. Ñàìî â ñëó÷àé íà òàêàâà íåîáõîäèìîñò, êîãàòî ñèãóðíîñòòà íà ñíàáäÿâàíåòî ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ íå ìîæå äà áúäå îñèãóðåíà ïîñðåäñòâîì äåéñòâàùèÿ ëèöåíçèîíåí ðåæèì, ìèíèñòúðúò íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè îäîáðÿâà è îáíàðîäâà îïèñ íà íåîáõîäèìèòå íîâè ìîùíîñòè çà ïðîèçâîäñòâî íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, çà ÷èåòî èçãðàæäàíå ñå ïðîâåæäà êîíêóðñ.
Çàêîíîïðîåêòúò óðåæäà íîâè ïðàâîìîùèÿ íà Êîìèñèÿ çà åíåðãèéíî ðåãóëèðàíå âúâ âðúçêà ñ ëèáåðàëèçàöèÿòà íà ïàçàðà íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç. Çàïàçâàò ñå áðîÿò, íà÷èíúò íà íàçíà÷àâàíå è èçèñêâàíèÿòà êúì ÷ëåíîâåòå íà êîìèñèÿòà. 
Íîâèòå ïðàâîìîùèÿ íà Êîìèñèÿòà çà åíåðãèéíî ðåãóëèðàíå ñà, êàêòî ñëåäâà:
1. Èçãîòâÿ è êîíòðîëèðà ñïàçâàíåòî íà ïðàâèëàòà çà òúðãîâèÿ ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç è íà òåõíè÷åñêèòå ïðàâèëà íà ìðåæèòå, êîèòî ñå ïðèåìàò îò ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè.
2. Èçãîòâÿ è êîíòðîëèðà ñïàçâàíåòî íà ïðàâèëàòà çà äîñòúï äî åëåêòðîïðåíîñíàòà è ãàçîïðåíîñíàòà ìðåæà, ñúîòâåòíî äî åëåêòðîðàçïðåäåëèòåëíàòà è ãàçîðàçïðåäåëèòåëíàòà ìðåæà, ïðèåìàíè îò ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè.
3. Îïðåäåëÿ ðàçïîëàãàåìîñòòà è òåõíè÷åñêèòå ïàðàìåòðè çà ïðîèçâîäñòâî íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, â ñúîòâåòñòâèå ñ êîèòî âñåêè ïðîèçâîäèòåë ìîæå äà ñêëþ÷âà ñäåëêè ñ ïðèâèëåãèðîâàíè ïîòðåáèòåëè, ñ òúðãîâöè íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è ñ äðóãè ïðîèçâîäèòåëè ïðè ñâîáîäíî äîãîâîðåíè öåíè èëè äà ó÷àñòâà íà îðãàíèçèðàí ïàçàð.
4. Ïî ïðåäëîæåíèå íà ñúîòâåòíîòî ïðåíîñíî èëè ðàçïðåäåëèòåëíî ïðåäïðèÿòèå âçåìà ðåøåíèå çà åëåêòðîïðîâîäèòå, òîïëîïðîâîäèòå è ãàçîïðîâîäèòå è ïðèëåæàùèòå èì óðåäáè îòíîñíî ïðèíàäëåæíîñòòà èì êúì ïðåíîñíèòå èëè ðàçïðåäåëèòåëíèòå ìðåæè è äàâà çàäúëæèòåëíè ïðåäïèñàíèÿ çà èçêóïóâàíåòî èì è/èëè çà ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî òÿõ.
5. Ðàçðàáîòâà è êîíòðîëèðà ïîêàçàòåëèòå è ïðàâèëàòà çà êà÷åñòâî íà ñíàáäÿâàíåòî ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
6. Èçäàâà ãàðàíöèè çà ïðîèçõîä íà ïðîèçâîäèòåëèòå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, èçïîëçâàùè âúçîáíîâÿåìè åíåðãèéíè èçòî÷íèöè, è ïðè êîìáèíèðàíî ïðîèçâîäñòâî íà åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ è èçäàâà çåëåíè ñåðòèôèêàòè íà ïðîèçâîäèòåëè íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, èçïîëçâàùè âúçîáíîâÿåìè åíåðãèéíè èçòî÷íèöè è ïðîèçâåæäàùè åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ ïî êîìáèíèðàí íà÷èí.
7. Ðàçðåøàâà èçâúðøâàíåòî íà ñäåëêè íà ðàçïîðåæäàíå ñ èìóùåñòâî, ñ êîåòî ëèöåíçèàíòúò óïðàæíÿâà äåéíîñòòà ïî ëèöåíçèÿòà, â íåãîâàòà öÿëîñò, îñâåí â ñëó÷àèòå íà ïîäìÿíà èëè ìîäåðíèçàöèÿ, êîèòî íå âîäÿò äî íàðóøàâàíå íà óñëîâèÿòà íà èçäàäåíàòà ëèöåíçèÿ.
Ïðåäâèæäà ñå Êîìèñèÿòà çà åíåðãèéíî ðåãóëèðàíå äà áúäå íåçàâèñèì ñïåöèàëèçèðàí äúðæàâåí îðãàí, ÷èèòî ÷ëåíîâå ñå èçáèðàò îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò è ñå íàçíà÷àâàò îò ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ.  
Ñúñ çàêîíîïðîåêòà ñå ïðåäëàãà ïîäçàêîíîâèòå íîðìàòèâíè àêòîâå, óðåæäàùè ïðàâèëàòà çà òúðãîâèÿ ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç è äîñòúïà äî ìðåæèòå, äà ñå ïðèåìàò îò ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè ïî ïðåäëîæåíèå íà êîìèñèÿòà.  Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ïî ïðåäëîæåíèå íà êîìèñèÿòà ùå îïðåäåëÿ ñ íàðåäáè óñëîâèÿòà è ðåäà çà èçäàâàíå, èçìåíåíèå, äîïúëíåíèå,  ïðåêðàòÿâàíå è îòíåìàíå íà ëèöåíçèè, çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèÿòà çà èçâúðøâàíå íà ñäåëêè ñ èìóùåñòâîòî íà ëèöåíçèàíòèòå, çà îäîáðÿâàíå íà îáùèòå óñëîâèÿ íà äîãîâîðèòå ïî òîçè çàêîí, çà ñíàáäÿâàíå íà ïîòðåáèòåëèòå ñ åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç, çà äîáðîâîëíî óðåæäàíå íà ñïîðîâåòå, êàêòî è ìåòîäèòå çà ðåãóëèðàíå íà öåíèòå, ïðàâèëàòà çà òÿõíîòî îáðàçóâàíå èëè îïðåäåëÿíå è èçìåíåíèå, ðåäà çà ïðåäîñòàâÿíå íà èíôîðìàöèÿ îò åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ, çà âíàñÿíå íà ïðåäëîæåíèÿòà è  çà óòâúðæäàâàíå íà öåíèòå. 
Â çàêîíîïðîåêòà ñà ïðåäâèäåíè íîâè ïðàâîìîùèÿ íà êîìèñèÿòà ñ öåë çàùèòà íà èíòåðåñèòå íà ïîòðåáèòåëèòå, êàòî âúçìîæíîñòòà êîìèñèÿòà äà ñúäåéñòâà çà äîáðîâîëíî ðàçðåøàâàíå íà ñïîðîâå ìåæäó ëèöåíçèàíòè è ìåæäó ëèöåíçèàíòè è ïîòðåáèòåëè.
Ïðåäâèæäà ñå öåíèòå íà åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ çà åíåðãèÿ èëè çà ïðèðîäåí ãàç äà ñà ðåãóëèðàíè îò êîìèñèÿòà è íåðåãóëèðàíè - â çàâèñèìîñò îò íàëè÷èåòî íà êîíêóðåíöèÿ, êîÿòî îñèãóðÿâà íåîáõîäèìèòå óñëîâèÿ çà ñúùåñòâóâàíå íà íåðåãóëèðàíà öåíà çà ñúîòâåòíàòà äåéíîñò â åíåðãåòèêàòà. 
Âúâ âðúçêà ñ èçáðàíèÿ ïàçàðåí ìîäåë ïðèâèëåãèðîâàíè ïîòðåáèòåëè âå÷å ùå ìîãàò äà ñêëþ÷âàò ñäåëêè çà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç ïðè ñâîáîäíî äîãîâîðåíè öåíè ñ ïðîèçâîäèòåëè, òúðãîâöè è äîáèâíè ïðåäïðèÿòèÿ çà ïðèðîäåí ãàç. Òåçè äîãîâîðè ùå ñå ñêëþ÷âàò ïî ðåäà íà òúðãîâñêèòå ïðàâèëà, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà íà ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè 
Â çàêîíîïðîåêòà èçðè÷íî ñå ïðåäâèæäà êîè öåíè ðåãóëèðà êîìèñèÿòà. Äàäåíî å ïðàâîìîùèå íà êîìèñèÿòà â äèñïîçèòèâíà íîðìà äà èçáèðà ìåòîä çà ðåãóëèðàíå íà öåíèòå. 
Ïîäðîáíî ñà îïèñàíè ïðèíöèïè, îò êîèòî ñå ðúêîâîäè êîìèñèÿòà ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà öåíîâîòî ðåãóëèðàíå.  
Предвидено е правомощие на комисията да признава и да определя размера на разходите, произтичащи от сключени договори или извършени инвестиции преди влизането в сила на закона, за “невъзстановяеми” в резултат на създаването на конкурентен електроенергиен пазар. Компенсирането на признатите за невъзстановяеми разходи се осъществява от всички потребители по недискриминационен и прозрачен начин при условия и по ред, определени в подзаконов нормативен акт. Възстановяването на невъзстановяеми разходи е заложено в съответствие с европейските директиви като преходна мярка с краен срок 31 декември 2012 г.  Освен компенсиране на тези разходи енергийните предприятия ще имат право на възстановяване на допълнително направените разходи при изпълнение на наложени допълнителни задължения, свързани със сигурността на снабдяването, опазването на околната среда и енергийната ефективност. 
Â çàêîíîïðîåêòà ñå ïðåäâèæäà ïðåìàõâàíå íà ðàçðåøèòåëíèÿ ðåæèì çà èçãðàæäàíå íà íîâè åíåðãèéíè îáåêòè è èçâåæäàíå îò åêñïëîàòàöèÿ íà åíåðãèéíè îáåêòè. Çàëè÷àâàíåòî íà òåçè ðåæèìè îïðîñòÿâà ïðîöåäóðàòà è óëåñíÿâà áúäåùè èíâåñòèòîðè â åíåðãèéíèÿ ñåêòîð. Òîâà îïðåäåëåíî ñëåäâà äà áúäå îò÷åòåíî êàòî ïîëîæèòåëíà ñòúïêà êúì ëèáåðàëèçàöèÿòà íà ïàçàðà. Ïðåäâèäåíèÿò ëèöåíçèîíåí ðåæèì âêëþ÷âà â ãîëÿìà ÷àñò ñúäúðæàíèåòî íà ñúùåñòâóâàùèòå ðàçðåøåíèÿ. Ïðåäâèæäà ñå èçäàâàíå íà ëèöåíçèÿ çà äåéíîñòèòå ïî òîçè çàêîí, ïðåäè äà å èçãðàäåí åíåðãèéíèÿò îáåêò çà èçâúðøâàíå íà ñúîòâåòíàòà äåéíîñò, êîåòî ñúùî å ñòèìóë çà áúäåùè èíâåñòèöèè. 
Â çàêîíîïðîåêòà å ïðåäâèäåíî ðàçøèðÿâàíå íà êðúãà îò èçäàâàíè ëèöåíçèè. Òîâà ñå íàëàãà îò âúâåæäàíåòî íà ìîäåëà íà äîñòúï íà òðåòà ñòðàíà è ïðàâíîòî ðàçäåëÿíå íà ñóáåêòèòå, îñúùåñòâÿâàùè äåéíîñòèòå â åíåðãåòèêàòà.
Íà ëèöåíçèðàíå ùå ïîäëåæàò ñëåäíèòå äåéíîñòè: 
1. Ïðîèçâîäñòâî íà åëåêòðè÷åñêà è/èëè òîïëèííà åíåðãèÿ;
2. Ïðåíîñ íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, òîïëèííà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç;
3. Ðàçïðåäåëÿíå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç;
4. Ñúõðàíÿâàíå íà ïðèðîäåí ãàç; 
5. Òúðãîâèÿ ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ;
6. Îðãàíèçèðàíå íà ïàçàð íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ;
7. Îáùåñòâåíà äîñòàâêà íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç;
8. Îáùåñòâåíî ñíàáäÿâàíå ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç;
9. Òðàíçèòåí ïðåíîñ íà ïðèðîäåí ãàç.
Законопроектът определя съдържанието на лицензиите и изискванията към кандидатите.
Предвижда 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. Законопроектът съдържа критерии за обособени територии за трите вида лицензии.
Поради отпадане на досегашните разрешителни режими за изграждане на нови и разширение на съществуващи енергийни мощности, за изграждане на нови мрежи, на преки електропроводи и газопроводи, на обекти за съхраняване на природен газ, на транзитни нефтопроводи и газопроводи в страната и за извеждане на енергийни обекти от експлоатация, изграждането на енергийни обекти ще може да се осъществява по общия ред. Конкурс ще се провежда само при констатирана и обявена необходимост от нов енергиен обект, както и за нови газоразпределителни мрежи. Конкурсът се обявява и провежда от комисията.
С оглед защитата на потребителите по отношение на енергийни предприятия, които осъществяват всеобщопредлагани услуги, в законопроекта се предвижда да се установяват специални правила за тези предприятия при несъстоятелност. В тези процедури основният принцип, който се съблюдава, е защитата на интересите на потребителите. Въвеждането на специални правила, при които комисията може да се намесва, се установява, за да не се прекрати сигурното снабдяване с енергия и природен газ. Специалните правила ще бъдат въведени с отделен закон.
Материята на вещните права на енергийните предприятия върху чужда собственост е уредена с оглед гарантиране непрекъснатото и сигурно снабдяване на потребителите. В глава пета е предвидено, когато изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти се извършва върху земя – частна собственост, при липса на съгласие от страна на собственика на земята за учредяване на право на строеж необходимата за изграждане на обекта земя да се отчуждава в полза на държавата и да става държавна частна собственост. Отчуждаването се извършва след заплащане от енергийното предприятие на равностойно обезщетение. Върху отчуждения имот в полза на енергийното предприятие областният управител учредява право на строеж. Аргументите за допустимостта на разрешението на въпроса с отчуждаването на имоти – частна собственост, са свързани с обслужването на интересите на обществото от задоволяване на потребностите от енергия и природен газ и необходимостта от непрекъснати доставки.
Óðåäåíè ñà ñåðâèòóòíèòå ïðàâà íà åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ  çà èçãðàæäàíå è ðàçøèðåíèå íà íîâè ëèíåéíè åíåðãèéíè îáåêòè, êîèòî âúçíèêâàò ïî ñèëàòà íà òîçè çàêîí. Âúçíèêíàëèòå ïî ñèëàòà íà îòìåíåíèÿ Çàêîí çà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò ïðàâà çàïàçâàò äåéñòâèåòî ñè è ñå âïèñâàò â èìîòíèÿ ðåãèñòúð è â ñëóæáàòà ïî âïèñâàíèÿòà. Âïèñâàíå å ïðåäâèäåíî è çà íîâèòå ñåðâèòóòíè ïðàâà. Ïðåäâèæäà ñå çà ó÷ðåäåíîòî ñåðâèòóòíî ïðàâî çà íîâè åíåðãèéíè îáåêòè åíåðãèéíîòî ïðåäïðèÿòèå äà çàïëàùà íà ñîáñòâåíèêà åäíîêðàòíî îáåçùåòåíèå. Îïðåäåëåíè ñà âèäîâåòå ñåðâèòóòè è òÿõíîòî ñúäúðæàíèå êàòî îãðàíè÷åíèÿ â ïðàâîòî íà ñîáñòâåíîñò.
Енергийните предприятия ползват безвъзмездно мостове, пътища, улици, тротоари и други за прокарване, скачване, преминаване и поддържане на въздушните и подземните електропроводи, топлопроводи, газопроводи, водопроводи за енергийни цели и нефтопроводи, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.
Развити са задълженията на енергийните предприятия да извършват дейността по издадената лицензия в интерес на обществото и на отделните потребители и в съответствие с изискванията на този закон и другите нормативни актове, като обезпечават сигурността на снабдяването, непрекъснатостта и качеството на електрическата и топлинната енергия и природния газ, ефективното използване на горивата и енергията, опазването на околната среда и съхраняването на живота, здравето и собствеността на гражданите.
Â ìàòåðèÿòà íà îãðàíè÷èòåëíèÿ ðåæèì çà ñíàáäÿâàíå ñ åíåðãèÿ èëè ïðèðîäåí ãàç íÿìà êîíöåïòóàëíè èçìåíåíèÿ. 
Законопроектът предвижда контролът в областта на енергетиката да се осъществява от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и от Комисията за енергийно регулиране. Развити се подробно правата и задълженията на контролните органи в съответствие с тяхната компетентност, както и актовете, които те издават. 
Глава девета съдържа уредба на подотрасъл “Електроенергетика”. Основното, което следва да се отбележи, е въвеждането на достъп на трета страна до мрежите за пренос и разпределяне и направената стъпка към юридическо отделяне на дейностите по пренос и организиране на пазар с електрическа енергия от всички останали дейности.
Îïðåäåëåíè ñà èçèñêâàíèÿòà çà îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñò ïî ïðåíîñ íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, êàêòî è îñíîâíèòå ôóíêöèè íà ïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå, à èìåííî ñâúðçàíèòå ñ åêñïëîàòàöèÿòà, ïîääúðæàíåòî è ðàçâèòèåòî íà ïðåíîñíàòà ìðåæà, îñúùåñòâÿâàíåòî íà ïðîó÷âàíèÿ, òåõíèêî-èêîíîìè÷åñêè àíàëèçè è ðàçðàáîòâàíå íà ïðîãíîçè çà íåîáõîäèìîñòòà îò íîâè ïðîèçâîäñòâåíè è ïðåíîñíè ìîùíîñòè.   
Íîâ ìîìåíò â çàêîíîïðîåêòà å äåôèíèðàíåòî íà ïîíÿòèåòî “îáùåñòâåí äîñòàâ÷èê” è ïðåõâúðëÿíå íà ÷àñò îò ôóíêöèèòå, îñúùåñòâÿâàíè îò ïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå ïî ñåãà äåéñòâàùèÿ çàêîí, êúì ôóíêöèèòå íà îáùåñòâåíèÿ äîñòàâ÷èê – îñúùåñòâÿâàíå íà öåíòðàëèçèðàíè ïîêóïêè è ïðîäàæáè íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, âíîñ/èçíîñ, ñíàáäÿâàíå ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ íà ïîòðåáèòåëèòå, ïðèñúåäèíåíè êúì ïðåíîñíàòà ìðåæà, çàäúëæèòåëíîòî ñêëþ÷âàíå íà äîãîâîðè çà ïîêóïêà íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ îò ëèöåòî, ñïå÷åëèëî êîíêóðñà çà èçãðàæäàíå íà íîâà ìîùíîñò.
Êúì ôóíêöèèòå íà ïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå å äîáàâåíà íîâà ôóíêöèÿ – òî å äëúæíî äà îñèãóðÿâà äîñòúï ïðè óñëîâèÿòà íà ðàâíîïîñòàâåíîñò äî ïðåíîñíàòà ìðåæà íà ëèöàòà, îòãîâàðÿùè íà óñëîâèÿòà, ïðåäâèäåíè â íàðåäáà íà ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè ïî ïðåäëîæåíèå íà êîìèñèÿòà. Ïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå ìîæå äà îòêàæå äîñòúï ñàìî â ñëó÷àé, êîãàòî ïðåäîñòàâÿíåòî íà äîñòúï áè äîâåëî äî íàðóøàâàíå íà òåõíè÷åñêèòå óñëîâèÿ è ñèãóðíîñò íà ìðåæàòà èëè äî âëîøàâàíå íà óñëîâèÿòà çà ñíàáäÿâàíå íà äðóãè ïîòðåáèòåëè. 
Äåôèíèðàíî å ïîíÿòèåòî “îáùåñòâåí ñíàáäèòåë” è ÷àñò îò ôóíêöèèòå, îñúùåñòâÿâàíè îò åëåêòðîðàçïðåäåëèòåëíîòî ïðåäïðèÿòèå ïî ñåãà äåéñòâàùèÿ çàêîí, ñà ïðåõâúðëåíè êúì ôóíêöèèòå íà îáùåñòâåíèÿ ñíàáäèòåë - îñúùåñòâÿâàíå äîñòàâêàòà íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ äî âñè÷êè ïîòðåáèòåëè, ïðèñúåäèíåíè êúì ðàçïðåäåëèòåëíàòà ìðåæà, íà òåðèòîðèÿòà, çà êîÿòî îáùåñòâåíèÿò ñíàáäèòåë å ëèöåíçèðàí.
Êúì ôóíêöèèòå íà ðàçïðåäåëèòåëíîòî ïðåäïðèÿòèå å äîáàâåíà ôóíêöèÿòà äà îñèãóðÿâà äîñòúï ïðè óñëîâèÿòà íà ðàâíîïîñòàâåíîñò äî ðàçïðåäåëèòåëíàòà ìðåæà íà ëèöàòà, îòãîâàðÿùè íà óñëîâèÿòà, ïðåäâèäåíè â íàðåäáà íà ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè ïî ïðåäëîæåíèå íà êîìèñèÿòà. Îñíîâàíèÿòà çà îòêàç îò äîñòúï äî ðàçïðåäåëèòåëíèòå ìðåæè ñà ñúùèòå, êàêâèòî ñà îñíîâàíèÿòà íà ïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå. 
Òúðãîâñêèòå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñà ðàçðàáîòåíè ïðè îò÷èòàíå íà íîâèòå îáùåñòâåíè îòíîøåíèÿ, ñâúðçàíè ñúñ ñúçäàâàíåòî íà ïàçàð íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ. Îïðåäåëåíè ñà íîâèòå ñòðàíè ïî ñäåëêèòå ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è óñëîâèÿòà çà òÿõíîòî ñêëþ÷âàíå. 
Сделките с електрическа енергия се осъществяват при спазване разпоредбите на закона и наредбата за търговия с електрическа енергия. 
Ïðîèçâîäèòåëèòå ñêëþ÷âàò ñäåëêè ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ñ îáùåñòâåíèÿ äîñòàâ÷èê è/èëè ñ îáùåñòâåíèòå ñíàáäèòåëè â çàâèñèìîñò îò òîâà, äàëè ñà ïðèñúåäèíåíè êúì ïðåíîñíàòà è/èëè ðàçïðåäåëèòåëíèòå åëåêòðè÷åñêè ìðåæè, ñ äðóãè ïðîèçâîäèòåëè, ñ ïðèâèëåãèðîâàíè ïîòðåáèòåëè è ñ òúðãîâöè íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ. Ïðîèçâîäèòåëèòå ñêëþ÷âàò ñäåëêè è çà äîïúëíèòåëíè óñëóãè ñ îïåðàòîðà íà ïðåíîñíàòà ñèñòåìà è ñ îïåðàòîðèòå íà ñúîòâåòíèòå ðàçïðåäåëèòåëíè ìðåæè. Ïðåäâèæäà ñå ñêëþ÷âàíå íà ñäåëêè îò ïðîèçâîäèòåëèòå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ñ ðåãèñòðèðàíè â ñòðàíè – ÷ëåíêè íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, ëèöà, êàêòî è ñ ëèöà îò äúðæàâè, ñ êîèòî ñòðàíàòà íè èìà ïîñòèãíàòà äîãîâîðåíîñò çà ïðèëàãàíå íà åâðîïåéñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî, ñ÷èòàíî îò äàòàòà íà ïðèñúåäèíÿâàíåòî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ êúì Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, íà îñíîâàòà íà âçàèìíîñò. Äî òîçè ìîìåíò îáùåñòâåíèÿò äîñòàâ÷èê ñêëþ÷âà ñäåëêè çà âíîñ è èçíîñ íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ. 
Òúðãîâöèòå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ñà þðèäè÷åñêè ëèöà, êîèòî îòãîâàðÿò íà óñëîâèÿòà çà ôèíàíñîâî ãàðàíòèðàíå íà ñêëþ÷âàíèòå îò òÿõ ñäåëêè ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, êàòî ñêëþ÷âàò ñäåëêè ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ñ ïðîèçâîäèòåëè, ñ ïðèâèëåãèðîâàíè ïîòðåáèòåëè, ñ îáùåñòâåíèÿ äîñòàâ÷èê è ñ îáùåñòâåíè ñíàáäèòåëè è ñ äðóãè òúðãîâöè íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ. 
Ïðèâèëåãèðîâàíèòå ïîòðåáèòåëè ñà ïîòðåáèòåëè íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, èìàùè ïðàâî äà èçáèðàò ïðîèçâîäèòåë íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, ñ êîéòî ñêëþ÷âàò äîãîâîð çà êóïóâàíå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, è îòãîâàðÿùè íà îïðåäåëåíè óñëîâèÿ, ïðåäâèäåíè â íàðåäáà. Ïðèâèëåãèðîâàíèòå ïîòðåáèòåëè ñà çàäúëæåíè äà óâåäîìÿâàò îïåðàòîðà íà ïðåíîñíàòà ñèñòåìà ïðåäâàðèòåëíî çà ñêëþ÷åíèòå îò òÿõ äîãîâîðè çà èçêóïóâàíå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ïî ðåä è âúâ ôîðìà, ïðåäâèäåíè â íàðåäáàòà çà òúðãîâèÿ ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ. 
Регламентирани са функциите на оператора на преносната система по отношение на осигуряването на сигурно, безопасно и ефективно функциониране на електроенергийната система и поддържането на баланса между производството и потреблението във всеки момент, предвидени в сега действащия закон. Новите функции, произтичащи от ролята на оператора на преносната система в условията на конкурентен пазар, са свързани с измерването на електрическата енергия, техническото обслужване на средствата за търговско измерване и поддържането на база данни с регистрацията на количествата електрическа енергия, постъпваща и напускаща преносната система.
В главата “Топлоснабдяване” се запазват и прецизират приетите принципи на дялово разпределение на топлинна енергия между потребителите в сгради – етажна собственост, в зависимост от топлината, пренесена от сградната инсталация, отопляваните общи части и показанията на средствата за отчитане на дяловото потребление за отделните имоти.
Äÿëîâîòî ðàçïðåäåëÿíå íà òîïëèííàòà åíåðãèÿ ìåæäó ïîòðåáèòåëèòå â ñãðàäè - åòàæíà ñîáñòâåíîñò, ìîæå äà ñå èçâúðøâà îò òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå èëè îò òúðãîâåö, îïðåäåëåí îò ïîòðåáèòåëèòå â ñãðàäàòà, èëè îò àñîöèàöèÿ íà âñè÷êè ïîòðåáèòåëè â ñãðàäàòà. Â çàêîíîïðîåêòà ïîäðîáíî ñà óðåäåíè ïðàâîîòíîøåíèÿòà ìåæäó òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå è òúðãîâåöà, èçâúðøâàù äÿëîâîòî ðàçïðåäåëåíèå, â ñëó÷àèòå, êîãàòî ðàçïðåäåëåíèåòî ñå èçâúðøâà îò íåãî.
Ðàçøèðÿâàò ñå èçèñêâàíèÿòà è ôîðìèòå çà êîíòðîë âúðõó äåéíîñòòà íà òúðãîâöèòå, èçâúðøâàùè äÿëîâî ðàçïðåäåëÿíå. 
Ïðîäàæáàòà íà òîïëèííà åíåðãèÿ ùå ñå èçâúðøâà íà îñíîâàòà íà ïèñìåíè äîãîâîðè ïðè îáùè óñëîâèÿ, ïðåäëîæåíè îò òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå è îäîáðåíè îò êîìèñèÿòà.
Ïðåäâèäåíà å ïðàâíà âúçìîæíîñò âñè÷êè ïîòðåáèòåëèòå â ñãðàäà – åòàæíà ñîáñòâåíîñò, äà ó÷ðåäÿâàò àñîöèàöèÿ çà óðåæäàíå íà îòíîøåíèÿòà ñ òîïëîôèêàöèîííîòî äðóæåñòâî ïî äîñòàâêà íà òîïëèííà åíåðãèÿ. Öåíàòà íà òîïëèííàòà åíåðãèÿ â òîçè ñëó÷àé ùå áúäå ïðåôåðåíöèàëíà è ùå ñå îïðåäåëÿ îò êîìèñèÿòà ïî ïðåäëîæåíèå íà òîïëîïðåíîñíîòî ïðåäïðèÿòèå. Àñîöèàöèÿòà íà ïîòðåáèòåëèòå å þðèäè÷åñêî ëèöå ñúñ ñïåöèàëåí ñòàòóò ïî òîçè çàêîí, êîåòî ìîæå äà èçâúðøâà è ñòîïàíñêà äåéíîñò, ñâúðçàíà ñúñ ñàíèðàíå íà ñãðàäàòà è ïðåäïðèåìàíå íà äðóãè ìåðêè ïî åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò ñ öåë ïîäîáðÿâàíå óñëîâèÿòà íà æèâååíå â ñãðàäàòà. Èìóùåñòâåíèòå âíîñêè íà ÷ëåíîâåòå íà àñîöèàöèÿòà äî ðàçìåðà íà çàäúëæåíèåòî íà àñîöèàöèÿòà ïî äîãîâîðà çà äîñòàâêà íà òîïëèííà åíåðãèÿ ïî ïðåôåðåíöèàëíà öåíà íå ñà ÷àñò îò ñòîïàíñêàòà äåéíîñò íà àñîöèàöèÿòà.
Законопроектът предвижда поощряване на дела на изкупуваната електрическа енергия по преференциални цени, произвеждана от новоизградени и заместващи високоефективни мощности на комбиниран принцип в съответствие с проекта на Директива 2002/0185(COD) на Европейския съюз, относно поощряването на комбинираното производство и реалните местни условия.  
Ñ öåë íàñúð÷àâàíå ðàçâèòèåòî íà ïðîèçâîäñòâîòî íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, ïðîèçâåäåíà îò âúçîáíîâÿåìè åíåðãèéíè èçòî÷íèöè è ïî êîìáèíèðàí íà÷èí â èíòåðåñ íà îïàçâàíåòî íà êëèìàòà è îêîëíàòà ñðåäà, ïðîèçâîäèòåëèòå íà òàêàâà åíåðãèÿ èìàò ïðàâî íà ñïåöèàëíè ïðåôåðåíöèè, îïèñàíè â çàêîíîïðîåêòà.
Åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ îò âúçîáíîâÿåìè åíåðãèéíè èçòî÷íèöè, êîÿòî ïðîèçâîäèòåëÿò ïðîèçâåæäà îò öåíòðàëà ñ îáùà èíñòàëèðàíà ìîùíîñò äî 10 ÌW, êàêòî è åëåêòðè÷åñêàòà åíåðãèÿ, ïðîèçâåäåíà ïî êîìáèíèðàí íà÷èí, ñ èçêëþ÷åíèå íà êîëè÷åñòâàòà, çà êîèòî òîé èìà ñêëþ÷åíè äîãîâîðè ñ ïðèâèëåãèðîâàíè ïîòðåáèòåëè, ñå èçêóïóâàò çàäúëæèòåëíî îò îáùåñòâåíèÿ äîñòàâ÷èê è/èëè îò îáùåñòâåíèòå ñíàáäèòåëè, êîèòî èìàò ëèöåíèÿ çà ñíàáäÿâàíå ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ.  
Ïðåäâèæäà ñå ïî-íàòàòúøíà ëèáåðàëèçàöèÿ íà ïàçàðà íà ïðèðîäåí ãàç â ñúîòâåòñòâèå ñ åâðîïåéñêèòå äèðåêòèâè, â ò.÷. îòïàäàíå ðåãèñòðèðàíåòî íà ñäåëêèòå ïî âíîñ è èçíîñ íà ïðèðîäåí ãàç, êàêòî è íà ðàçðåøèòåëíèÿ ðåæèì. 
Разгледани са изискванията за осъществяване на дейност по пренос, транзитен пренос, съхраняване и разпределяне на природен газ, както и основните функции на преносното и на разпределителното предприятие, съответно на операторите на газохранилища.
Регламентиран е равнопоставен и недискриминационен достъп до преносни и разпределителни мрежи. Тези условия се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси по предложение на комисията. 
Сделките с природен газ се извършват въз основа на писмени договори при спазване разпоредбите на закона и правилата за търговия с природен газ, определени с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси. 
Â çàêîíîïðîåêòà ñà äåôèíèðàíè ñäåëêèòå ñ ïðèðîäåí ãàç – äîñòàâêà, ïðåíîñ ïî ïðåíîñíà è ðàçïðåäåëèòåëíè ìðåæè è ñúõðàíÿâàíå íà ïðèðîäåí ãàç. Îïðåäåëåíè ñà è ñòðàíè ïî òåçè ñäåëêè. Êàêòî è â ãëàâàòà “Åëåêòðîåíåðãåòèêà”, âúâ âðúçêà ñ ëèáåðàëèçàöèÿòà íà ïàçàðà, ñå ïîÿâÿâàò íîâè ó÷àñòíèöè íà ïàçàðà – îáùåñòâåí äîñòàâ÷èê è îáùåñòâåíè ñíàáäèòåëè íà ïðèðîäåí ãàç. Íîâèÿò çàêîíîïðîåêò äàâà âúçìîæíîñò çà èçâúðøâàíå íà ñäåëêè ñ ïðèðîäåí ãàç îò òúðãîâöè, ðàçëè÷íè îò ïðåäïðèÿòèÿòà çà ïðèðîäåí ãàç, ïîëó÷èëè ëèöåíçèÿ çà ñúîòâåòíàòà äåéíîñò. Òúðãîâåöúò å þðèäè÷åñêî ëèöå, êîåòî êóïóâà è ïðîäàâà ïðèðîäåí ãàç íà äðóãè ó÷àñòíèöè â ïàçàðà.
Определени са функциите на лицата, осигуряващи оперативното управление, безопасното и надеждно функциониране на  преносната и разпределителните мрежи.
Çàêîíîïðîåêòúò ñúäúðæà óðåäáà íà ïðèíóäèòåëíèòå àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè, êîèòî ùå áúäàò íàëàãàíè îò êîìèñèÿòà èëè îò ìèíèñòúðà íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè çà ïðåóñòàíîâÿâàíå, ïðåäîòâðàòÿâàíå  è îòñòðàíÿâàíå íà ïîñëåäèöè îò èçâúðøåíè àäìèíèñòðàòèâíè íàðóøåíèÿ íà çàêîíà. 
Ïðåäâèäåíè ñà íàðóøåíèÿòà íà çàêîíà, çà êîèòî ùå ñå íàëàãàò àäìèíèñòðàòèâíè íàêàçàíèÿ. Àäìèíèñòðàòèâíîíàêàçâàù îðãàí å êîìèñèÿòà èëè ìèíèñòúðúò. 
Â Äîïúëíèòåëíàòà ðàçïîðåäáà ñà ðàçâèòè âñè÷êè íîâè òåðìèíè, èçïîëçâàíè â çàêîíîïðîåêòà. 
Â Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè å óðåäåíî çàäúëæåíèåòî íà åíåðãèéíèòå ïðåäïðèÿòèÿ äà èçêóïÿò ñðåäñòâàòà çà òúðãîâñêî èçìåðâàíå è åíåðãèéíèòå îáåêòè è ñúîðúæåíèÿ, êîèòî íå ñà òÿõíà ñîáñòâåíîñò, ñúîòâåòíî â 3-ãîäèøåí è 8-ãîäèøåí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà çàêîíà. Äåéíîñòèòå, ñâúðçàíè ñ ïðåíîñ íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, ñå îòäåëÿò â þðèäè÷åñêî è îðãàíèçàöèîííî îòíîøåíèå îò äðóãèòå äåéíîñòè íà “Íàöèîíàëíà åëåêòðè÷åñêà êîìïàíèÿ” ÅÀÄ â ñðîê äî 31 äåêåìâðè 2005 ã. Äåéíîñòèòå, ñâúðçàíè ñ ðàçïðåäåëÿíå íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è îïåðàòèâíî óïðàâëåíèå íà ðàçïðåäåëèòåëíèòå ìðåæè, ñå îòäåëÿò â þðèäè÷åñêî è îðãàíèçàöèîííî îòíîøåíèå îò ñíàáäÿâàíåòî ñ åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ è äðóãèòå äåéíîñòè íà åëåêòðîðàçïðåäåëèòåëíèòå äðóæåñòâà â ñðîê äî 31 äåêåìâðè 2006 ã. Äåéíîñòèòå, ñâúðçàíè ñ îáùåñòâåíàòà äîñòàâêà íà ïðèðîäåí ãàç, ñå îòäåëÿò â þðèäè÷åñêî è îðãàíèçàöèîííî îòíîøåíèå îò äðóãèòå äåéíîñòè íà “Áóëãàðãàç” ÅÀÄ îò ìîìåíòà, â êîéòî å íàëèöå åäíî îò ñëåäíèòå óñëîâèÿ: ñòðàíàòà å äèðåêòíî ñâúðçàíà ñ ãàçîòðàíñïîðòíàòà ìðåæà íà äðóãà ñòðàíà – ÷ëåíêà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, èëè ïàçàðíèÿò äÿë íà îñíîâíèÿ äîñòàâ÷èê èëè íà ñâúðçàíè ñ íåãî ëèöà å ïî–ìàëúê îò 75 íà ñòî. Äåéíîñòèòå, ñâúðçàíè ñ ðàçïðåäåëÿíå íà ïðèðîäåí ãàç, ñå îòäåëÿò â þðèäè÷åñêî è îðãàíèçàöèîííî îòíîøåíèå îò ñíàáäÿâàíåòî ñ ïðèðîäåí ãàç íà êðàéíè ïîòðåáèòåëè è îò äðóãèòå äåéíîñòè íà ãàçîðàçïðåäåëèòåëíèòå äðóæåñòâà â ìîìåíòà, â êîéòî êúì ñúîòâåòíàòà ðàçïðåäåëèòåëíà ìðåæà ñà ïðèñúåäèíåíè íå ïî-ìàëêî îò 100 000 êðàéíè ïîòðåáèòåëè íà ïðèðîäåí ãàç. 
Âúç îñíîâà íà èçëîæåíîòî Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ïðåäëàãà íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå äà ðàçãëåäà è ïðèåìå âíåñåíèÿ çàêîíîïðîåêò.
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