ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ПРОЕКТ



ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ





§ Единствен . Чл. 18, ал. 1, т. 1, се допълва така:

след думите “по Търговския закон” да се  добави “или създадени с акт на Министерския съвет с предмет на дейност енергийна ефективност”
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М  О  Т  И  В  И


Съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) обследвания за енергийна ефективност се извършват от физически или юридически лица, които отговарят на описани в закон условия, а именно:
 	
	да са регистрирани по Търговския закон;
	да са акредитирани от националния орган по акредитация;

да разполагат с необходимите технически средства;
да разполагат с необходимия персонал;
да не са участвали, при проектирането, изграждането и експлоатацията на обектите, които подлежат на обследване за енергийна ефективност.

Центърът за енергийна ефективност в индустрията е създаден с Постановление № 248 от 27.11.2000 г. на Министерски съвет в изпълнение на междуправителствено Споразумение между Република България и Япония за изграждане на Център за енергийна ефективност в индустрията, като второстепенен разпоредител към Министъра на икономиката.

Центърът за енергийна ефективност в индустрията извършва експертизи и обследвания на енергийните потребители, предоставя научно-техническа информация, обучава специалисти в областта на енергийната ефективност; разработва и предлага на министъра на енергетиката и енергийните ресурси и минстъра на икономиката мерки за намаляване на енергийното потребление в промишлеността; подпомага разработването и реализацията на национални програми за енергейна ефективност и др.

Осъществявайки изграждането на Центъра, японската страна е обучила български специалисти за извършване на енергийните обследвания в промишлените предприятия, предостави специализирана измервателна апаратура за извършване на енергийните обследвания. Общо вложените средства от японска страна досега са на стойност около десет милиона евро. Правителството на Република България пое ангажимент да се предприемат необходимите действия с оглед гарантиране самостоятелното функциониране на Центъра по време и след периода на японското техническо сътрудничество с актвно въвличане на всички свързани организации и институции.

Съгласно цитираната по-горе разпоредба на ЗЕЕ Центъра по енергийна ефективност не може да бъде акредитиран да извършва обследвания за енергийна ефективност, тъй като е създаден с Решение на Министерския съвет и не е регистрирано по Търговския закон лице, поради което предлагам текстът на т. 1 на ал. 1, чл. 18, като бъде дадена възможнност Центъра по енергеайна ефективност да извършва обследвания за енергийна ефективност.
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