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
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;
притежават или разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 25, ал. 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. 21, 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:

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

Предлаганият законопроект има за цел въвеждането на специализиран, независим одит на качеството на електрическата енергия и непрекъснатостта на снабдяването с електрическата енергия.
	
С него се цели въвеждането на професионален подход към изследване на въпроса за качеството на електрическата енергия, като се обхващат и двете страни, имащи отношение към нарушаване на показателите за качество на електрическата енергия — енергийните предприятия, чиято дейност е свързана с доставката на електрическа енергия от една страна и крайните клиенти - потребители на електрическата енергия.
Съгласно стандарт БДС EN 50160/1999 за качество на електрическата енергия, въведен като задължителен в българското законодателство, показателите за качество на електрическата енергия са:
	1.отклонение от честотата;
                     2. отклонение на напрежението;
                     3. бързи изменения на напрежението;
                     4. несиметрия на напрежението;
                     5. несинусоидалност на напрежението;
                     6. краткотрайно спадане на напрежението;
                     7. краткотрайни прекъсвания;
                     8. продължителни прекъсвания.
Към настоящия момент въпросът за качеството на електрическата енергия се изследва в Методика на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 2010 г. за отчитане изпълнението на целевите показатели за качество на електрическата енергия и качество на обслужването на разпределителните предприятия и обществените снабдители/крайни снабдители.
Методиката е приета па основание чл. 8 и чл. 9 от действащата към датата на приемането й Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия и предвижда задължения за енергийните предприятия, чиято дейност е свързана с доставка на електрическа енергия, както следва:
да събират цялата информация за показателите за качество на електрическата енергия и качество на обслужване в табличен вид по бразец, одобрен от комисията;
да изработят вътрешна процедура за регистриране на данните, които се изискват във всеки образец и да въведат съответния софтуер;
да съхраняват данните в срокове, съгласно действащото законодателство;
да събират данните в електронен вид и да ги предоставят в срокове, определени от комисията.
Съгласно Методиката, ДКЕВР има право чрез случаен подбор да извършва мониторинг на процеса по събиране, съхраняване и достоверност на предоставената информация.
От цитираните текстове на Методиката става ясно, че логиката на упражняване на контрола по качеството е недостатъчна, което налага законодателни мерки, въвеждащи работещ механизъм за контрол.
Предприемането на действия за въвеждане на работещ механизъм за контрол върху качеството на електрическата енергия се обуславя и от изискванията на Директива 2012/27/ЕС от 25 октомври 2012 г. на Европейския парламент и Европейския съвет относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/E0 и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/Е0.
Известно е, че заниженото качество на електрическата енергия, пренасяна и разпределяна по съответните видове електрически мрежи, води до увеличаване на загубите по тях, както и до неефективно използване на електрическата енергия. Именно поради тази причина, в т. 44 от преамбюлната част на Директива 2012/27/ЕС е изведено принципното положение, че оптимизацията на потреблението е важен инструмент за подобряване на енергийната ефективност.

В тази връзка е и предложението за изготвяне и приемане от страна на ДКЕВР на правила за внедряване на технически средства за измерване на показателите на качеството на електрическата енергия по стандарт БДС EN 50160 / 1999.
Информацията относно потреблението е свързана с изследването на два въпроса:
действително потребено количество електрическа енергия;
качество на потребяваната електрическа енергия.
Като се има предвид, че въпросът за изследване на показателите за качество е свързан с енергийната ефективност от гледна точка на намаляване на загубите на електрическа енергия при преноса и разпределението на същата по съответните видове мрежи, предлаганият в законопроекта подход е взаимстван от Закона за енергийната ефективност, който въведе фигурите на одиторите по енергийна ефективност на сгради и промишлени системи още при първото му приемане през 2004 г.
Освен подпомагане на контрола, осъществяван от ДКЕВР, предлаганият законопроект дава възможност на всеки краен клиент- потребител на електрическа енергия, който получава некачествена електроенергия, да възложи одит по качеството и въз основа на резултатите от този одит да упражни ефективно правото си на защита в исков процес срещу енергийното предприятие, доставящо му електрическата енергия.




                                                       Вносители:


