
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
          Проект! 
 

 

ЗАКОН 

за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 

(Обн. ДВ. бр. 107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 
2004г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 
Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 
11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.74 от 8 Септември 2006г., изм. ДВ. 
бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г„ изм. ДВ. бр.59 
от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 
29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.35 
от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 
Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.ЮЗ от 
29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 20Юг., изм. ДВ. бр.97 
от 10 Декември 20Юг., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.47 
от 21 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и дон. ДВ. 
бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. 
ДВ. бр. 15 от 15 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.20 от 28 Февруари 
2013г\, доп. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 5 
Юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 Юли 2013 г.) 

§ 1. В чл. 21 се създава нова т. 35, като настоящата съответно 
се преномерира, със следното съдържание:  
„35. упражнява контрол върху качеството и непрекъснатостта на 
снабдяването с електрическа енергия, изготвя и приема правила за 
внедряване на технически средства за измерване на показателите 
на качеството на електрическата енергия по стандарт БДС EN 
50160 / 1999;" 

§ 2. В чл. 21 се създава нова ал. 3, като настоящата 
съответно се преномерира, със следното съдържание: 
„(3) При осъществяване на контрола върху качеството и 
непрекъснатостта на снабдяването с електрическа енергия 
комисята се подпомога от дейността на лицата, вписани в 
регистъра по чл. 25, ал. 1, т. 7, които 

1. са търговци по смисъла на Търговския закон или по 
законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или 



на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария; 

2. притежават или разполагат с необходимите технически 
средства, определени с наредбата по чл. 25, ал. 3; 

3. . разполагат с нает по трудово правоотношение персонал - 
одитори по качеството на електрическата енергия, които: 
        а) имат завършено висше техническо образование по 
специалността „Електроенергетика” и сходни на нея    ,     придобито 
в Република България или в друга държава - членка на Европейския 
съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация 
Швейцария; 
       б) имат придобит стаж по специалността - не по-малко от три 
години за лицата с образователно-квалификационна степен 
"магистър" и не по-малко от пет години стаж по специалността - за 
лицата с образователно-квалификационна степен " бакалавър "; 
       в) са положили успешно изпит след преминат курс за обучение за 
придобиване на необходимата квалификация за извършване на 
дейността „одит по качеството и непрекъснатост на снабдяването с 
електрическа енергия" в акредитирани по реда на Закона за висшето 
образование или по реда на съответното законодателство на държава 
- членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 
Конфедерация Швейцария, висши технически училища или научно- 
технически организации, които разполагат с минимум 3 
хабилитирани лица по специалността по т. 3, буква „а"." 

§ 3. В чл. 25, ал. 1 се създава нова т. 7 със следното 
съдържание: 

        „ 7. физическите и юридическите лица - търговци, които 
осъществяват дейността „одит по качеството и непрекъснатост на 
снабдяването с електрическа енергия." 

§ 4. В чл. 25 се създава нова ал. 3, като настоящата съответно 
се преномерира, със следното съдържание: 
„(3) Редът и условията за вписване на физическите и 

юридическите лица — търговци, които имат право да осъществяват 
дейността „одит по качеството и непрекъснатост на снабдяването с 
електрическа енергия", в регистъра по ал. 1, т. 7, както и редът и 
условията за определяне на качеството и непрекъснатостта на 
доставяната до крайните клиенти електрическа енергия се 
регламентират с наредба, приета от комисията." 

§ 5. В чл. 98а, ал. 2 се създава нова т. 3, като настоящата 
съответно се преномерира, със следното съдържание: 
„3. условия за качество и непрекъснатост на снабдяването; 
§ 6. Създава се нов чл. 104б със следното съдържание: 
„ Чл. 104б. (1) Всеки краен клиент може да поиска извършването 

на одит от физическо или юридическо лице - търговец, вписано в 



регистъра по чл. 25, ал. 1, т. 7, при нарушаване на показателите за 
качеството на доставяната електрическа енергия или при 
нарушаване на непрекъснатостта на снабдяването с електрическа 
енергия. 

(2) Енергийно предприятие извършващо доставка на електрическа 
енергия до крайни клиенти може да поиска извършването на одит от 
физическо или юридическо лице - търговец, вписано в регистъра по чл. 
25, ал. 1, т. 7, в случай на нарушаване на показателите за качеството 
на електрическата енергия в резултат от действията на крайните 
клиенти. 
       (3) Взаимоотношенията по възлагане на одитите по ал. 1 и ал. 2, се 
уреждат във възмезден договор. 
      (4) Резултатите от възложения одит се обективират в доклад, 
който се предоставя в оригинал на възложителя и на комисията с цел 
упражняване на контролните правомощия, предоставени й по реда и 
при условията на този закон." 

§ 7. Създава се нов чл. 207в със следното съдържание: 
„Чл. 207в. (1) На енергийно предприятие, извършващо доставка на 

електрическа енергия до краен клиент при нарушаване на 
показателите за качество на електрическата енергия и 
непрекъснатост на снабдяването с електрическа енергия се налага  
имуществена санкция от 30 000 до 50 000 лева. 

(2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е 
в трикратен размер, определен по максималния размер на санкцията 
по ал. 1." 

§ 8. Създава се нов чл. 207г със следното съдържание: 
„ Чл. 207г. (1) На краен клиент, който извършва действия водещи 

до влошаване па показателите за качеството на електрическата 
енергия в електропреносната и/или електроразпределителната 
мрежа, се налага глоба от 1 000 до 5 000 лева или имуществена 
санкция от 30 000 до 50 000 лева. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 8. Правилата по чл. 2 1 ,  т. 35 се изготвят и приемат в срок до 
9 месеца от датата на влизане на закона в сила. 

§ 9. Наредбата по чл. 25, ал. 3 се издава в срок до 6 месеца от 
датата на влизане на закона в сила. 

§ 10. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в 
„Държавен вестник".  

            
 
                                                                 Вносители: 
 
                                                                



МОТИВИМОТИВИМОТИВИМОТИВИ    
къмкъмкъмкъм    проектпроектпроектпроект    нананана    ЗаконЗаконЗаконЗакон    

    зазазаза    изменениеизменениеизменениеизменение    ииии    допълнениедопълнениедопълнениедопълнение    нананана    ЗаконаЗаконаЗаконаЗакона    зазазаза    енергетикатаенергетикатаенергетикатаенергетиката        
    

ПредлаганиятПредлаганиятПредлаганиятПредлаганият    законопроектзаконопроектзаконопроектзаконопроект    имаимаимаима    зазазаза    целцелцелцел    въвежданетовъвежданетовъвежданетовъвеждането    нананана    специализирспециализирспециализирспециализир
анананан, , , , независимнезависимнезависимнезависим    одитодитодитодит    нананана    качествотокачествотокачествотокачеството    нананана    електрическелектрическелектрическелектрическатаатаатаата    енергияенергияенергияенергия    ииии    непрекъснанепрекъснанепрекъснанепрекъсна
тосттатосттатосттатостта    нананана    снабдяванетоснабдяванетоснабдяванетоснабдяването    сссс    електрическатаелектрическатаелектрическатаелектрическата    енергияенергияенергияенергия....    

        
СССС    негонегонегонего    сесесесе    целицелицелицели    въвежданетовъвежданетовъвежданетовъвеждането    нананана    професионаленпрофесионаленпрофесионаленпрофесионален    подходподходподходподход    къмкъмкъмкъм    изследванизследванизследванизследван

ееее    нананана    въпросавъпросавъпросавъпроса    зазазаза    качествотокачествотокачествотокачеството    нананана    електрическатаелектрическатаелектрическатаелектрическата    енергияенергияенергияенергия, , , , катокатокатокато    сесесесе    обхващатобхващатобхващатобхващат    ииии    дддд
ветеветеветевете    странистранистранистрани, , , , имащиимащиимащиимащи    отношениеотношениеотношениеотношение    къмкъмкъмкъм    нарушаваненарушаваненарушаваненарушаване    нананана    показателитепоказателитепоказателитепоказателите    зазазаза    качествкачествкачествкачеств
оооо    нананана    електрическатаелектрическатаелектрическатаелектрическата    енергияенергияенергияенергия    ————    енергийнитеенергийнитеенергийнитеенергийните    предприятияпредприятияпредприятияпредприятия, , , , чияточияточияточиято    дейностдейностдейностдейност    ееее    сссс
вързанавързанавързанавързана    сссс    доставкатадоставкатадоставкатадоставката    нананана    електрическаелектрическаелектрическаелектрическа    енергияенергияенергияенергия    отототот    еднаеднаеднаедна    странастранастранастрана    ииии    крайнитекрайнитекрайнитекрайните    клклклкл
иентииентииентииенти    ----    потребителипотребителипотребителипотребители    нананана    електрическатаелектрическатаелектрическатаелектрическата    енергияенергияенергияенергия....    

СъгласноСъгласноСъгласноСъгласно    стандартстандартстандартстандарт    БДС    EN    50160/1999 50160/1999 50160/1999 50160/1999 ззззаааа    качествокачествокачествокачество    нананана    електрическателектрическателектрическателектрическат
аааа    енергияенергияенергияенергия, , , , въведенвъведенвъведенвъведен    катокатокатокато    задължителензадължителензадължителензадължителен    вввв    българскотобългарскотобългарскотобългарското    законодателствозаконодателствозаконодателствозаконодателство, , , , покпокпокпок
азателитеазателитеазателитеазателите    зазазаза    качествокачествокачествокачество    нананана    електрическатаелектрическатаелектрическатаелектрическата    енергияенергияенергияенергия    сасасаса::::    

    1.1.1.1.отклонениеотклонениеотклонениеотклонение    отототот    честотатачестотатачестотатачестотата;;;;    
                                                                                    2. 2. 2. 2. отклонениеотклонениеотклонениеотклонение    нананана    напрежениетонапрежениетонапрежениетонапрежението;;;;    
                                                                                    3. 3. 3. 3. бъбъбъбързирзирзирзи    измененияизмененияизмененияизменения    нананана    напрежениетонапрежениетонапрежениетонапрежението;;;;    
                                                                                    4. 4. 4. 4. несиметриянесиметриянесиметриянесиметрия    нананана    напрежениетонапрежениетонапрежениетонапрежението;;;;    
                                                                                    5. 5. 5. 5. несинусоидалностнесинусоидалностнесинусоидалностнесинусоидалност    нананана    напрежениетонапрежениетонапрежениетонапрежението;;;;    
                                                                                    6. 6. 6. 6. краткотрайнократкотрайнократкотрайнократкотрайно    спаданеспаданеспаданеспадане    нананана    напрежениетонапрежениетонапрежениетонапрежението;;;;    
                                                                                    7. 7. 7. 7. краткотрайникраткотрайникраткотрайникраткотрайни    прекъсванияпрекъсванияпрекъсванияпрекъсвания;;;;    
                                                                                    8. 8. 8. 8. продължителнипродължителнипродължителнипродължителни    прекъсванияпрекъсванияпрекъсванияпрекъсвания....    

КъмКъмКъмКъм    настоящиянастоящиянастоящиянастоящия    моментмоментмоментмомент    въпросътвъпросътвъпросътвъпросът    зазазаза    качествотокачествотокачествотокачеството    нананана    електрическатаелектрическатаелектрическатаелектрическата    ееее
нергиянергиянергиянергия    сесесесе    изследваизследваизследваизследва    вввв    МетодикаМетодикаМетодикаМетодика    нананана    ДържавнатаДържавнатаДържавнатаДържавната    комисиякомисиякомисиякомисия    зазазаза    енергийноенергийноенергийноенергийно    ииии    водводводвод
нонононо    регулиранерегулиранерегулиранерегулиране    ((((ДКЕВРДКЕВРДКЕВРДКЕВР) ) ) ) отототот    2010 2010 2010 2010 гггг. . . . зазазаза    отчитанеотчитанеотчитанеотчитане    изпълнениетоизпълнениетоизпълнениетоизпълнението    нананана    целевитецелевитецелевитецелевите    пппп
оказоказоказоказателиателиателиатели    зазазаза    качествокачествокачествокачество    нананана    електрическатаелектрическатаелектрическатаелектрическата    енергияенергияенергияенергия    ииии    качествокачествокачествокачество    нананана    обслужванобслужванобслужванобслужван
етоетоетоето    нананана    разпределителнитеразпределителнитеразпределителнитеразпределителните    предприятияпредприятияпредприятияпредприятия    ииии    общественитеобщественитеобщественитеобществените    снабдителиснабдителиснабдителиснабдители////крайнкрайнкрайнкрайн
ииии    снабдителиснабдителиснабдителиснабдители....    

МетодикатаМетодикатаМетодикатаМетодиката    ееее    приетаприетаприетаприета    папапапа    основаниеоснованиеоснованиеоснование    члчлчлчл. 8 . 8 . 8 . 8 ииии    члчлчлчл. 9 . 9 . 9 . 9 отототот    действащатадействащатадействащатадействащата    къмкъмкъмкъм    
дататадататадататадатата    нананана    приеманетоприеманетоприеманетоприемането    йййй    НаредбаНаредбаНаредбаНаредба    зазазаза    регулиррегулиррегулиррегулиранеанеанеане    нананана    ценитеценитеценитецените    нананана    електрическаелектрическаелектрическаелектрическа
тататата    енергияенергияенергияенергия    ииии    предвиждапредвиждапредвиждапредвижда    задължениязадължениязадължениязадължения    зазазаза    енергийнитеенергийнитеенергийнитеенергийните    предприятияпредприятияпредприятияпредприятия, , , , чияточияточияточиято    дедедеде
йностйностйностйност    ееее    свързанасвързанасвързанасвързана    сссс    доставкадоставкадоставкадоставка    нананана    електрическаелектрическаелектрическаелектрическа    енергияенергияенергияенергия, , , , кактокактокактокакто    следваследваследваследва::::    



1. дададада    събиратсъбиратсъбиратсъбират    цялатацялатацялатацялата    информацияинформацияинформацияинформация    зазазаза    показателитепоказателитепоказателитепоказателите    зазазаза    качествокачествокачествокачество    нананана    елелелел
ектрическатаектрическатаектрическатаектрическата    енергияенергияенергияенергия    ииии    какакакачествочествочествочество    нананана    обслужванеобслужванеобслужванеобслужване    вввв    табличентабличентабличентабличен    видвидвидвид    попопопо    бразецбразецбразецбразец, , , , 
одобренодобренодобренодобрен    отототот    комисиятакомисиятакомисиятакомисията;;;;    

2. дададада    изработятизработятизработятизработят    вътрешнавътрешнавътрешнавътрешна    процедурапроцедурапроцедурапроцедура    зазазаза    регистриранерегистриранерегистриранерегистриране    нананана    даннитеданнитеданнитеданните, , , , кокококо
итоитоитоито    сесесесе    изискватизискватизискватизискват    въввъввъввъв    всекивсекивсекивсеки    образецобразецобразецобразец    ииии    дададада    въведатвъведатвъведатвъведат    съответниясъответниясъответниясъответния    софтуерсофтуерсофтуерсофтуер;;;;    

3. дададада    съхраняватсъхраняватсъхраняватсъхраняват    даннитеданнитеданнитеданните    вввв    сроковесроковесроковесрокове, , , , съгласносъгласносъгласносъгласно    действащотдействащотдействащотдействащотоооо    законодзаконодзаконодзаконод
ателствоателствоателствоателство;;;;    

4. дададада    събиратсъбиратсъбиратсъбират    даннитеданнитеданнитеданните    вввв    електроненелектроненелектроненелектронен    видвидвидвид    ииии    дададада    гигигиги    предоставятпредоставятпредоставятпредоставят    вввв    срокосрокосрокосроко
вевевеве, , , , определениопределениопределениопределени    отототот    комисиятакомисиятакомисиятакомисията....    

СъгласноСъгласноСъгласноСъгласно    МетодикатаМетодикатаМетодикатаМетодиката, , , , ДКЕВРДКЕВРДКЕВРДКЕВР    имаимаимаима    правоправоправоправо    чрезчрезчрезчрез    случаенслучаенслучаенслучаен    подборподборподборподбор    дададада    извизвизвизв
ършваършваършваършва    мониторингмониторингмониторингмониторинг    нананана    процесапроцесапроцесапроцеса    попопопо    събиранесъбиранесъбиранесъбиране, , , , съхраняванесъхраняванесъхраняванесъхраняване    ииии    достоверностдостоверностдостоверностдостоверност    нннн
аааа    предостапредостапредостапредоставенатавенатавенатавената    информацияинформацияинформацияинформация....    

ОтОтОтОт    цитиранитецитиранитецитиранитецитираните    текстоветекстоветекстоветекстове    нананана    МетодикатаМетодикатаМетодикатаМетодиката    ставаставаставастава    ясноясноясноясно, , , , чечечече    логикаталогикаталогикаталогиката    нананана    упупупуп
ражняванеражняванеражняванеражняване    нананана    контролаконтролаконтролаконтрола    попопопо    качествотокачествотокачествотокачеството    ееее    недостатъчнанедостатъчнанедостатъчнанедостатъчна, , , , коетокоетокоетокоето    налаганалаганалаганалага    законозаконозаконозаконо
дателнидателнидателнидателни    меркимеркимеркимерки, , , , въвеждащивъвеждащивъвеждащивъвеждащи    работещработещработещработещ    механизъммеханизъммеханизъммеханизъм    зазазаза    контролконтролконтролконтрол....    

ПредприеманетоПредприеманетоПредприеманетоПредприемането    нананана    действиядействиядействиядействия    зазазаза    въвежданевъвежданевъвежданевъвеждане    нананана    рарараработещботещботещботещ    механизъммеханизъммеханизъммеханизъм    зззз
аааа    контролконтролконтролконтрол    върхувърхувърхувърху    качествотокачествотокачествотокачеството    нананана    електрическатаелектрическатаелектрическатаелектрическата    енергияенергияенергияенергия    сесесесе    обуславяобуславяобуславяобуславя    ииии    отототот    изизизиз
искваниятаискваниятаискваниятаискванията    нананана    ДирективаДирективаДирективаДиректива    2012/27/2012/27/2012/27/2012/27/ЕСЕСЕСЕС    отототот    25 25 25 25 октомвриоктомвриоктомвриоктомври    2012 2012 2012 2012 гггг. . . . нананана    ЕвропейскиЕвропейскиЕвропейскиЕвропейски
яяяя    парламентпарламентпарламентпарламент    ииии    ЕвропейскияЕвропейскияЕвропейскияЕвропейския    съветсъветсъветсъвет    относноотносноотносноотносно    енергийнатаенергийнатаенергийнатаенергийната    ефективностефективностефективностефективност, , , , зазазаза    изизизиз
менениеменениеменениеменение    нананана    директивидирективидирективидирективи    2009/125/E0 2009/125/E0 2009/125/E0 2009/125/E0 ииии    2010/30/2010/30/2010/30/2010/30/ЕСЕСЕСЕС    ииии    зазазаза    отмянаотмянаотмянаотмяна    нананана    директивидирективидирективидирективи    
2004/8/2004/8/2004/8/2004/8/ЕОЕОЕОЕО    ииии    2006/32/2006/32/2006/32/2006/32/ЕЕЕЕ0.0.0.0.    

ИзвестноИзвестноИзвестноИзвестно    ееее, , , , чечечече    заниженотозаниженотозаниженотозаниженото    качествокачествокачествокачество    нананана    електрическатаелектрическатаелектрическатаелектрическата    енергияенергияенергияенергия, , , , препрепрепре
насянанасянанасянанасяна    ииии    разпределянаразпределянаразпределянаразпределяна    попопопо    съответнитесъответнитесъответнитесъответните    видовевидовевидовевидове    електрическиелектрическиелектрическиелектрически    мрежимрежимрежимрежи, , , , водиводиводиводи    дддд
оооо    увеличаванеувеличаванеувеличаванеувеличаване    нананана    загубитезагубитезагубитезагубите    попопопо    тяхтяхтяхтях, , , , кактокактокактокакто    ииии    додододо    ненененеефективноефективноефективноефективно    използванеизползванеизползванеизползване    нананана    ееее
лектрическаталектрическаталектрическаталектрическата    енергияенергияенергияенергия. . . . ИменноИменноИменноИменно    порадипорадипорадипоради    тазитазитазитази    причинапричинапричинапричина, , , , вввв    тттт. 44 . 44 . 44 . 44 отототот    преамбюлнпреамбюлнпреамбюлнпреамбюлн
атаатаатаата    частчастчастчаст    нананана    ДирективаДирективаДирективаДиректива    2012/27/2012/27/2012/27/2012/27/ЕСЕСЕСЕС    ееее    изведеноизведеноизведеноизведено    принципнотопринципнотопринципнотопринципното    положениеположениеположениеположение, , , , чечечече    
оптимизациятаоптимизациятаоптимизациятаоптимизацията    нананана    потреблениетопотреблениетопотреблениетопотреблението    ееее    важенваженваженважен    инструментинструментинструментинструмент    зазазаза    подобряванеподобряванеподобряванеподобряване    нананана    ееее
нергийнатанергийнатанергийнатанергийната    ефективносефективносефективносефективностттт....    

ВВВВ    тазитазитазитази    връзкавръзкавръзкавръзка    ееее    ииии    предложениетопредложениетопредложениетопредложението    зазазаза    изготвянеизготвянеизготвянеизготвяне    ииии    приеманеприеманеприеманеприемане    отототот    странастранастранастрана    
нананана    ДКЕВРДКЕВРДКЕВРДКЕВР    нананана    правилаправилаправилаправила    зазазаза    внедряваневнедряваневнедряваневнедряване    нананана    техническитехническитехническитехнически    средствасредствасредствасредства    зазазаза    измерванеизмерванеизмерванеизмерване    
нананана    показателитепоказателитепоказателитепоказателите    нананана    качествотокачествотокачествотокачеството    нананана    електрическатаелектрическатаелектрическатаелектрическата    енергияенергияенергияенергия    попопопо    стандартстандартстандартстандарт    БДБДБДБД
СССС    EN EN EN EN 50160 / 1999.50160 / 1999.50160 / 1999.50160 / 1999.    

ИнформациятаИнформациятаИнформациятаИнформацията    относноотносноотносноотносно    потребпотребпотребпотреблениетолениетолениетолението    ееее    свързанасвързанасвързанасвързана    сссс    изследванетоизследванетоизследванетоизследването    нннн
аааа    двадвадвадва    въпросавъпросавъпросавъпроса::::    

1. действителнодействителнодействителнодействително    потребенопотребенопотребенопотребено    количествоколичествоколичествоколичество    електрическаелектрическаелектрическаелектрическа    енергияенергияенергияенергия;;;;    
2. качествокачествокачествокачество    нананана    потребяванатапотребяванатапотребяванатапотребяваната    електрическаелектрическаелектрическаелектрическа    енергияенергияенергияенергия....    

КатоКатоКатоКато    сесесесе    имаимаимаима    предвидпредвидпредвидпредвид, , , , чечечече    въпросътвъпросътвъпросътвъпросът    зазазаза    изследванеизследванеизследванеизследване    нананана    показателитепоказателитепоказателитепоказателите    зазазаза    
качествокачествокачествокачество    ееее    свързансвързансвързансвързан    сссс    енергийнаенергийнаенергийнаенергийнатататата    ефективностефективностефективностефективност    отототот    гледнагледнагледнагледна    точкаточкаточкаточка    нананана    намалявнамалявнамалявнамаляв

    



анеанеанеане    нананана    загубитезагубитезагубитезагубите    нананана    електрическаелектрическаелектрическаелектрическа    енергияенергияенергияенергия    приприприпри    преносапреносапреносапреноса    ииии    разпределениеторазпределениеторазпределениеторазпределението    нннн
аааа    същатасъщатасъщатасъщата    попопопо    съответнитесъответнитесъответнитесъответните    видовевидовевидовевидове    мрежимрежимрежимрежи, , , , предлаганиятпредлаганиятпредлаганиятпредлаганият    вввв    законопроектазаконопроектазаконопроектазаконопроекта    подподподпод
ходходходход    ееее    взаимстванвзаимстванвзаимстванвзаимстван    отототот    ЗаконаЗаконаЗаконаЗакона    зазазаза    енергийнатаенергийнатаенергийнатаенергийната    ефективностефективностефективностефективност, , , , койтокойтокойтокойто    въведевъведевъведевъведе    фигфигфигфиг
уриуриуриуритететете    нананана    одиторитеодиторитеодиторитеодиторите    попопопо    енергийнаенергийнаенергийнаенергийна    ефективностефективностефективностефективност    нананана    сградисградисградисгради    ииии    промишленипромишленипромишленипромишлени    сисисиси
стемистемистемистеми    ощеощеощеоще    приприприпри    първотопървотопървотопървото    мумумуму    приеманеприеманеприеманеприемане    презпрезпрезпрез    2004 2004 2004 2004 гггг....    

ОсвенОсвенОсвенОсвен    подпомаганеподпомаганеподпомаганеподпомагане    нананана    контролаконтролаконтролаконтрола, , , , осъществяваносъществяваносъществяваносъществяван    отототот    ДКЕВРДКЕВРДКЕВРДКЕВР, , , , предлагапредлагапредлагапредлага
ниятниятниятният    законопроектзаконопроектзаконопроектзаконопроект    давадавадавадава    възможноствъзможноствъзможноствъзможност    нананана    всекивсекивсекивсеки    краенкраенкраенкраен    клиентклиентклиентклиент----    потребителпотребителпотребителпотребител    нананана    
електричеселектричеселектричеселектрическакакака    енергияенергияенергияенергия, , , , койтокойтокойтокойто    получаваполучаваполучаваполучава    некачественанекачественанекачественанекачествена    електроенергияелектроенергияелектроенергияелектроенергия, , , , дададада    въвъвъвъ
зложизложизложизложи    одитодитодитодит    попопопо    качествотокачествотокачествотокачеството    ииии    възвъзвъзвъз    основаосноваосноваоснова    нананана    резултатитерезултатитерезултатитерезултатите    отототот    тозитозитозитози    одитодитодитодит    дададада    упраупраупраупра
жнижнижнижни    ефективноефективноефективноефективно    правотоправотоправотоправото    сисисиси    нананана    защитазащитазащитазащита    вввв    исковисковисковисков    процеспроцеспроцеспроцес    срещусрещусрещусрещу    енергийнотоенергийнотоенергийнотоенергийното    прпрпрпр
едприятиеедприятиеедприятиеедприятие, , , , доставящодоставящодоставящодоставящо    мумумуму    електрическатаелектрическатаелектрическатаелектрическата    енергияенергияенергияенергия....    

    
    
    
    
                                                                                                                                                                                                                            ВносителиВносителиВносителиВносители::::    

 


