РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ПРОЕКТ!


ЗАКОН
За изменение и допълнение на Закона за енергетиката

(Об, ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г., изм., бр. 18 от 5.03.2004 г., в сила от 5.03.2004 г., изм. и доп., бр. 18 от 25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 г.)




Параграф единствен. В чл. 5, ал.2,  1 след думите  “Министерството на вътрешните работи, се добавя “или от търговци, получили лиценз или регистрация по реда на Закона за частната охранителна дейност”.



					Вносител: Димчо Димчев






М  О  Т  И  В  И

към проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за енергетиката


	С настоящия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката се предлага промяна на чл. 5, ал.2, т.1, която да предвиди възможността организирането и контрола на физическата защита на стратегически  за енергетиката обекти да бъде осъществявана, освен от органите на Министерството на вътрешните работи, и от търговци, получили лиценз или регистрация по Закона за частната охранителна дейност.
	Съгласно чл. 4, ал. 2,  т. 3 от Закона за енергетиката, министърът на енергетиката и енергийните ресурси ежегодно внася за утвърждаване от Министерския съвет списък на стратегическите обекти от национално занчение в енергетиката. Сега действащата редакция на чл. 5, ал.2, т.1 указва, че защитата на обектите от списъка включва и организиране и контрол на физическа защита (охрана), осъществявана от органите на МВР. Съгласно ал. 3 на чл. 5, защитата се осъществява за сметка на лицата, извършващи дейност чрез обектите, включени в списъка като стратегически за енергийния отрасъл.
	С Решение на Министерския съвет № 775/21.09.2004 г. е утвърден Списък на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката. Освен електропроизводствени и енергийно-ресурсни, списъкът съдържа и значителен брой обекти от електропреносната система. Твърде големият брой обекти, утвърдени като стратегически за енергетиката, създава значителни затруднения при организирането и контрола на тяхната физическа защита от органите на Министерството на вътрешните работи. От своя страна, това обстоятелство поставя в невъзможност лицата, извършващи дейност чрез стратегически за енергетиката обекти, да изпълнят задължението си за осигуряване на тяхната адекватна защита. Предлаганото допълнение на чл. 5, чрез възможността дейността по охрана да бъде възлагана и на търговци, получили лиценз или регистрация по Закона за частната охранителна дейност, ще гарантира осигуряването на необходимата защита на всички обекти, включени в списъка като стратегически за енергетиката.


						Вносител: Димчо Димчев

