
Проект! 

 
Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката  

(обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 
г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 
2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 

47 от 2011 г. и бр. 38, 54 и 82 от 2012 г.) 
 

 
   § 1. В чл. 9, ал. 2, т. 2 и в ал. 4 думите „Държавната комисия“ се 
заменят с „Комисията“. 
 

§ 2. В чл. 10, ал. 1 думите „Държавната комисия“ се заменят с 
„Комисията“. 
 

§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 цифрата „7“ се заменя с „11“. 

          2. Алинея 2 се изменя така: 
 „(2) Председателят и членовете на комисията се избират от 

Народното събрание с мнозинство две трети от народните 
представители.“ 

3.  Създават се нови ал. 3, 4 и 5 и ал. 6: 
„(3) Предложения за избор на членове на комисията се правят от 

парламентарните групи и от народните представители. 
 (4) Предложенията се внасят в Народното събрание не по-рано от 

три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на 
комисията и се публикуват на интернет страницата на Народното 
събрание. 

(5) Съответната постоянна комисия в Народното събрание  провежда 
изслушване на предложените кандидати, които отговарят на изискванията 
на закона, и внася в Народното събрание доклад, който обобщава 
резултатите от изслушването. 

(6) Народното събрание избира поотделно членовете на комисията. 
Председателят на комисията се избира измежду избраните членове.“ 

4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно с ал. 7, 8 и 9. 
 
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1, т. 1: 
а) в буква „а“ думата „четирима“ се заменя с „шестима“; 
б) в буква „б“ думата „двама“ се заменя с „четирима“. 



2. В ал. 4 думите „Министерският съвет“ се заменят с „Народното 
събрание“. 

 
§ 5. В чл. 13, ал. 1 се правят следните изменения: 
1. В текста преди т. 1 цифрата „5“ се заменя със „7“. 
2. В т. 2 думата „един“ се заменя с „двама“. 
 

 

 § 6. В чл. 16, ал. 2 думите „в устройствен правилник, приет от 
Министерския съвет“ се заменят със „с правилник, приет от комисията“. 
 
 
 § 7. В чл. 20, т. 4 думите „Министерския съвет“ се заменят с 
„Народното събрание“. 
 
 § 8. В чл. 21, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Държавната комисия“ 
се заменят с „Комисията“. 
 
 § 9. В чл. 36 се създава ал. 4: 

„(4) Комисията извършва задължително регулаторен одит при 
утвърждаване на цените, които подлежат на регулиране по този закон и по 
Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.“ 

 
§ 10. В чл. 76 се създава ал. 7: 
„(7) Във връзка с текущия контрол по ал. 4, комисията ежегодно 

извършва одит на енергийните предприятия лиценцианти по този закон, с 
изключение на лицата по чл. 39, ал.1, т. 5 и т.12 и на операторите на ВиК 
услуги.“ 

 
§ 11. Създава се чл. 201а: 
„Чл. 201а. Разпоредбите на чл. 201 се прилагат и при установени от 

Сметна палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, Комисията 
за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и 
други компетентни органи нарушения, извършени от енергийните 
предприятия лицензианти по този закон и от операторите на ВиК услуги, 
по отношение на които комисията утвърждава цени.“ 
 

 
Вносители: 

 
 
       Красимир Велчев 



 
       Диан Червенкондев 
 
       Димитър Главчев 
 
       Искра Фидосова 
 
       Димитър Лазаров 
 
       Красимир Ципов 
 
       Доброслав Димитров 
 
 



Мотиви 
към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 

 
 
 

Регулирането на дейностите в енергетиката и във водоснабдяването 
и канализацията следва да се осъществява от независим регулаторен орган, 
който според Директива 2009/72/ЕО трябва да действа независимо от 
пазарни интереси и да не получава разпореждания от изпълнителната 
власт.  

Затова с настоящите изменения и допълнения предлагаме нов ред за 
избиране на състава на Комисията за енергийно и водно регулиране, както 
и промяна на броя на членовете й от седем на единадесет, като шест да 
бъдат специалисти в областта на енергетиката, а четири – в областта на В и 
К сектора.  

Предвижда се всички членове, включително и председателят, да 
бъдат избирани от Народното събрание с квалифицирано мнозинство от 
две трети от всички народни представители. Предложенията за членове на 
комисията, включително председател, могат да се правят от 
парламентарните групи и от народни представители.  
  Също така се предлага комисията да извършва ежегодно регулаторен 
одит на дружествата – лицензианти при утвърждаването на цените, които 
подлежат на регулиране по този закон, съответно се създават и правила за 
контрол от страна на Сметната палата, Агенцията за държавна финансова 
инспекция, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита 
на потребителите и други органи. 

Предлага се комисията ежегодно да представя доклад за дейността си 
пред Народното събрание. 
 
 
 

Вносители: 
 

       Красимир Велчев 
 
       Диан Червенкондев 
 
       Димитър Главчев 
 
       Искра Фидосова 
 
       Димитър Лазаров 
 
       Красимир Ципов 
 
       Доброслав Димитров 


