РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

§ 1. В чл. 11 се правят следните промени:
1. в ал. 1 текстът „7 членове” се заменя с „13 членове”
2. в ал. 2 текстът „с решение на Министерския съвет и се назначават
със заповед на министър-председателя” се заменя с текстът „от Народното
събрание

с

мнозинство

две

трети

от

народните

представители.

Предложенията за шест от членовете и за председател се правят от името
на

парламентарните

групи

и

от

отделни

народни

представители.

Останалите шест членове се предлагат, както следва: двама – от
работодателските организации в енергетиката и водоснабдяването, двама
– синдикалните организации в енергетиката и водоснабдяването, и двама
от потребителските организации”

§ 2. В чл. 12, ал. 4 думите „Министерски съвет” се заменят с
„Народното събрание”.

§ 3. Създава се нов чл. 12а със следното съдържание:
„Чл. 12а. (1) Предложенията за Председател и за членове се внасят в
Народното събрание не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца
от изтичането на мандата им и се публикуват на интернет страницата на
Народното събрание.
(2) Съответната комисия на Народното събрание провежда изслушване
на предложените кандидати, които отговарят на изискванията на закона, и
внася в Народното събрание доклад, който обобщава резултатите от него.
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(3) Народното събрание избира поотделно председател и членове на
комисията.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 2 да придобие следното съдържание:
„(2)

Устройството

и

дейността

на

комисията

и

на

нейната

администрация се уреждат с правилник.”
2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Правилникът се приема от комисията и се обнародва в "Държавен
вестник".”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

Законът е приет от XLI Народно събрание на ................. 2013 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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МОТИВИ
към проектозакона за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката

С настоящият законопроект предлагаме промяна в процедурата по
формиране на персоналния състав на Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране. Това се налага, с цел гарантиране независимостта на
държавния

енергиен

регулатор

и

привеждането

в

съответствие

на

процедурата с Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на съвета
от 13 юли 2009 г.
Така, според Директива 2009/72/ЕО всяка държава-членка следва да
гарантира, че „регулаторният орган действа независимо от пазарни интереси
и не търси и не получава преки инструкции от правителството или друго
публично или частно образувание при изпълнение на своите регулаторни
функции”. Тези изисквания предвидени в Директивата няма как да бъдат
изпълнени предвид, че според действащите текстове председателят и
членовете на ДКЕВР се назначават от Министерския съвет, със заповед на
министър-председателя. Такова е и становището на Главна дирекция
"Енергетика" на Европейската комисия по повод действащият текст: "По
отношение на независимостта на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране в чл. 11, ал. 2 от предлагания Закон за енергетиката и изборът
на председател и членове на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране с решение на Министерския съвет и назначени от министърпредседателя не гарантира неговата политическа независимост, не се
предвижда прозрачна процедура за номиниране".
Ето защо предлагаме персоналния състав на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране да се избира от Народното събрание с
мнозинство от две трети от народните представители. Така ще бъде

4

гарантирана независимостта на комисията от изпълнителната власт.
Предлагаме също така да бъде въведена прозрачна процедура за избор на
председател и членове на комисията. Разписана е и промяна на
разпоредбите по отношение на правилника за дейността на комисията, като
изготвянето му преминава в правомощията на самия регулаторен орган,
вместо в правомощията на Министерски съвет. Това ще гарантира
възможността на органа за вземане на автономни решения в рамките на
своята компетентност

Вносители:

