
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я                          

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

Проект! 

 

 

З А К О Н 

 

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.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 

2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., 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 доп. 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 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 

Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 6 

Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г., доп. ДВ. бр.48 от 27 Юни 2015г. 

, изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г. 

 

§ 1. В чл. 38 се добавя нова ал. 4 със следното съдържание: 

„(4) Предприятията, осъществяващи дейност, свързана с производство и/или търговия с 

енергия от възобновяеми източници или извършващи търговия по преференциални цени 

или като страна по дългосрочен договор за задължително изкупуване на енергия са 

длъжни ежегодно да предоставят на комисията: 

1. данни за дружеството, включително фирма, номер в национален регистър, 

правна форма според националното законодателство, седалище и адрес на 

управление, представляващи лица - техните имена, гражданство и дата на 

раждане; 

2. идентифициращите данни за действителните собственици - физически лица, 

съгласно нотариално заверена декларация по образец, утвърден от комисията. 



 

§ 2. В преходните и заключителни разпоредби 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.103 от 29 

Декември 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., 

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 доп. 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 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 

2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. 

и доп. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г., доп. ДВ. бр.48 

от 27 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г.) се създават § 47б, § 47в и §47г: 

„Задължение за разкриване на информация“ 

§ 47б Поднадзорните на Комисията за енергийно и водно регулиране лица, 

държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с 

повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала разкриват информация 

по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

§47в В Закона за енергията от възобновяеми източници (Обн. ДВ. бр.35 от 3 Май 

2011г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., 

изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.59 от 5 Юли 2013г., изм. ДВ. 

бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.33 от 

11 Април 2014г., изм. ДВ. бр.65 от 6 Август 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., 

изм. и доп. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г., изм. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г., изм. и доп. ДВ. 

бр.56 от 24 Юли 2015г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 52, ал. 2 се добавят нови т. 12 със следното съдържание: 

„12.  информация, включително пълния им текст, за сключените договори  

с обществения доставчик и/или крайните снабдители по преференциални цени, 

определени от КЕВР;“ 

2. досегашната т. 12 се преномерира като т. 13.  

3. В чл. 52, ал. 3 се добавя нов т. 4 със следното съдържание:  



„4. договорите за изкупуване на енергия от възобновяеми източници и/или 

по преференциални цени и/или за задължително изкупуване; 

§47г В Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици (Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г., изм. ДВ. бр.22 от 

24 Март 2015г.) се правят следните изменения: 

В чл. 3 се добавя нова т. 29 със следното съдържание: 

„29. участие в дружество, страна по договор за задължително изкупуване на 

енергия.“ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 3. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г. 

   

ВНОСИТЕЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



МОТИВИ 

към законопроекта за допълнение на Закона за енергетиката 

 

Преференциалните цени за изкупуване на енергия са сериозен проблем за 

конкурентоспособността на българската икономика и водят до значими и задълбочаващи 

се проблеми с енергийния баланс на страната ни. 

Съществуването на преференции за отделни производители на енергия създаде 

възможност за нарушаване на пазарните принципи и за допълнително влошаване на 

състоянието на икономиката като цяло, в това число и на енергийния сектор. 

Публичната яснота относно собствениците на предприятия, осъществяващи 

дейност, свързана с търговия с енергия от възобновяеми източници, търговия по 

преференциални цени или по дългосрочни договори за задължително изкупуване на 

енергия, ще доведе до ограничаване на възможностите за злоупотреби и до видими за 

обществото зависимости, чиито резултат са деформации и дебаланси на българската 

енергийна система и корупционни практики. 

За да се реализира цялостност на усилията за постигане на откритост на 

собствеността и на участниците на енергийния пазар се предлага допълнение в Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици.  

Доколкото енергетиката и функционирането й са съществен елемент на 

националната сигурност (както впрочем и завишените неоснователно и в полза на неясни 

облагоделствани лица цени за крайния потребител), като народни представители не 

можем за допуснем продължаването на възможността чрез публични средства и такива 

на българския бизнес и гражданите да се обогатяват без спазване на пазарните правила 

дружества с неясна собственост. 

Приемането на такова решение ще е ясен знак за волята на законодателя да 

постави обществения интерес за публичност и прозрачност при ценообразуването в 

енергетиката над субективните възможности за упражняване на скрито влияние и 

личната икономическа полза. Така ще е ясно кой – кой е в българската енергетика и какви 

са последиците от това.  

Предприятията, изпълняващи задълженията за услуги от обществен интерес, 

както и тези по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 

на сто държавно или общинско участие в капитала имат огромно значение за 

функционирането на икономиката и за доверието на обществото в прозрачността на 

тяхната дейност. Именно за да се гарантира откритостта на управлението на тези 

предприятия и за да не се допускат неприемливи практики се предлага тези предприятия 

да разкриват информация по същия ред и в същия обем като публичните дружества по 

режима на ЗППЦК. 

Неприемливо е позоваването на търговска тайна за икономически отношения, 

които не винаги са поставени на пазарна основа и за които се разходва публичен ресурс.  

С приемането на настоящия законопроект ще бъдат видими за обществото 

всички разходи на задължените лица и ще е възможно да се направи ясна преценка на 

тяхната целесъобразност, както и на начина на формиране и обоснованост на крайни 

цени. 

Обществения интерес към дейността на визираните дружества е обосновано 

значително по-голям от тази на публичните дружества, доколкото се засяга пряко 

битието на всеки гражданин (нещо, което не се отнася до публичните дружества).  

Информираността ще осигури необходимата справедливост в стопанския оборот 

и ще гарантира по по-удачен и устойчив начин правата и интересите на всички граждани. 

Колкото по-значим е общественият интерес, толкова по-належащо е да се гарантира 



информираността на обществото и прозрачността в работата на предприятията, които ще 

следва да изпълняват предвиденото задължение. 

Предлага се именно прилагането на режима, предвиден за разкриване на 

информация от публичните дружества, тъй като е ясно разписан и се прилага успешно в 

практиката. Уреждането на този въпрос с друг нормативен акт създава възможност за 

ограничаване или изменяне на предвидения обхват и вид информация, което не считаме 

за удачно. 

 Същевременно с предлаганите с преходните и заключителни разпоредби 

изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници се цели осигуряване на 

публичност на информацията, както и конкретните договори за изкупуване на енергия 

от възобновяеми източници по преференциални цени. 

 Категорично неприемливо е позоваването на търговска тайна при разходването на 

огромен публичен ресурс. След като компаниите, чиято дейност се регулира от ЗППЦК 

(и без да разходват публични средства) имат задължение да оповестяват огромна по вид 

и обем информация за дейността си, то подобно задължение е още по-наложително за 

получателите на обществени пари. Освен прозрачност и яснота за параметрите на 

договорите подобен подход ще даде обективност и възможност за ясна преценка на 

целесъобразността, потребността и интересите, обективирани в тези договори. 

Считаме, че приемането на направените предложения ще има дисциплиниращ 

ефект върху пазара и отговаря изцяло на обществения интерес. Не на последно място 

чрез този законопроект ще се ограничи икономически необоснованото нарастване на 

цените на енергията, ползващо ограничен кръг лица за сметка на бизнеса и гражданите.   

Законопроектът не предвижда разходи за държавния бюджет, нещо повече с 

приемането му е възможно настоящите разходи да бъдат намалени. Не се засягат области 

от компетентността на Европейския съюз. 

 

 

ВНОСИТЕЛИ: 

 

 

 


