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Брюксел, 13 Ноември 2001 
CONF-BG 68/01 

МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 

ПОЗИЦИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ  
Глава 14  

“ЕНЕРГЕТИКА” 
 
 
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 
Република България приема и ще прилага изцяло достиженията на правото на ЕС 
в областта “Енергетика” в сила към 31.12.1999 г. 
Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще стане 
пълноправен член на ЕС към 01.01.2007г. 
В сферата на енергетиката България е въвела значителна част от изискванията на 
acquis communautaire и в периода преди присъединяването ще приеме и ще 
създаде необходимите предпоставки за пълното приложение на правото на  ЕС.  
В т глава  “Енергетика” България не предвижда необходимост от изключения 
(дерогации), но счита, че й е необходим шест-годишен преходен период в областта 
на задължението за натрупване на 90-дневни запаси от нефт и/или петролни 
продукти, по отношение прилагането на Директиви 68/414/ ЕЕС и 98/93/ ЕС. 
Относно възприемането на изискванията за общия пазар на електроенергия и 
природен газ съгласно Директиви 96/92/ЕС и 98/30/ЕС, в проекта за позиция 
българската страна прави следните декларации, позовавайки се на разпоредби от 
директивите, съответно чл. 24 и чл. 25: 
 “Република България е наясно с правото си да отправи до Европейската 
Комисия към датата на присъединяването си към ЕС нотификация за 
съществуващите невъзстановяеми разходи в електроенергетиката. В случай, 
че не й бъде предоставена възможност за покриване на тези разходи, Република 
България си запазва правото да поиска подходящ преходен период за 
отварянето на пазара за чуждестранни електропроизводители.  
По отношение на евентуални сериозни икономически и финансови трудности 
поради задължения “взимай-или-плащай” по дългосрочния договор за закупуване 
на газ с руски доставчик (изменението е предложено от “Булгаргаз” ЕАД), 
Република България разбира, че има право да нотифицира Комисията към 
датата на нейното присъединяване към ЕС за свое решение за временно 
освобождаване на “Булгаргаз” от прилагането на Член 16 от Газовата 
директива 98/30/ЕС”. 
Република България разполага с необходимите институции за прилагането 
правото на Европейския съюз в енергийния сектор. 
1. Енергийна политика   
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Законодателна рамка в Република България 
Енергийната политика  на Република България се провежда въз основа на:  

- Закона за енергетиката и енергийната ефективност /ЗЕЕЕ/ - ДВ, бр. 64 от 16 
юли 1999 г.; 

- Закон за защита на конкуренцията – ДВ, бр. 52 от 1 юли 1998 г. ;  
- Националната стратегия за развитие на енергетиката и енергийната 

ефективност до 2010г.,  приета от Министерския съвет през 1998 г. През 
1999г. Народното събрание одобри принципите и мерките, заложени в нея; 

- Националната стратегия за безопасно управление на отработеното ядрено 
гориво и радиоактивните отпадъци, одобрена с Решение на МС № 693 от 
09.11.1999г. ; 

- Стратегия за развитие на централизираното топлоснабдяване за 2000 – 
2005 г и  съответен План за действие., приети с РМС № 582 от 03.08.2000 г. ; 

-  “План за действие за преструктуриране, премахване на субсидиите и 
финансово оздравяване на търговските дружества в енергийния отрасъл за 
периода 1998 - 2001 г."- РМС № 461 на 21.08.1998г. 

- Актуализиран план за действие и подготовка на въгледобивния подотрасъл 
за ускорена приватизация- РМС №356/19.06.2000г.; 

- Национален план за действие по изменение на климата- РМС 
393/06.07.2000г.; 

- Програма за преструктуриране и финансово оздравяване на “Булгаргаз” 
ЕАД, приета с РМС № 471 от 30.06.1999 г.; 

- План-график за преструктуриране и финансово оздравяване на “Булгаргаз” 
ЕАД, приет с РМС № 671 от 27.10.1999 г.; 

Основните цели, посочени в Националната стратегията за енергетика и енергийна 
ефективност като определящи развитието на българската енергетика, които  са в 
пълно  съответствие с основните приоритети на енергийната политика на 
Европейския съюз, заложени в Бялата книга на ЕК от 1996г., са: 

 непрекъснато и сигурно задоволяване на енергийните потребности на 
страната с минимални разходи за обществото; 

 гарантиране на ядрената безопасност; 
 повишаване на енергийната независимост на страната; 
 повишаване на енергийната ефективност; 
 екологосъобразно развитие на енергетиката; 
 развитие на вътрешен конкурентен енергиен пазар и прозрачност на 
цените и тарифите; 

 интегриране на българската енергийна система и енергиен пазар към 
европейските. 

Хармонизация на законодателството с това на Европейския съюз (aсquis 
communautaire)   
Подготвя се актуализация на Националната стратегия за развитие на енергетиката 
до 2010г. с прогноза до 2015г., с цел да бъдат отчетени новите тенденции на 
икономически растеж и тяхното отражение върху общия гориво-енергиен баланс 
на страната, в т.ч. и тенденциите, заложени в Зелената книга на ЕК от ноември 
2000г.; развитието на пазарните отношения и адекватна подготовка за прилагане 
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на acquis communautaire в сектора, както и развитието на регионалния енергиен 
пазар на Балканите. “Актуализираната национална стратегия за развитие на 
енергетиката до 2010г. с прогноза до 2015” се предвижда да бъде приета от 
Министерския съвет и одобрена от Народното събрание на Р България през 
първата половина на 2002г.. 
По отношение на трансевропейските мрежи в електроенергетиката и в областта на 
природния газ, българската страна отчита дадените от Съвета и Европейската 
Комисия насоки за тяхното изграждане и ще се съобразява с тях при 
разработването на конкретни проекти. 
Институционална рамка за прилагане на хармонизираното законодателство 
Република България разполага с необходимите институции за  разработване и 
провеждане на националната енергийна политика, които са ясно формулирани в 
ЗЕЕЕ. Тези институции са: Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси 
/ДАЕЕР/ – по отношение на общата енергийна политика, и Държавната агенция по 
енергийна ефективност /ДАЕЕ/ - по отношение на политиката за енергийна 
ефективност. Подробно описание на функциите, задачите, структурата, 
осигуряването с персонал и условията за наемането му, източниците на 
финансиране и перспективите за укрепване на институциите с отговорности в 
енергетиката е представено в Приложение 1 към тази Позиция.      

2. Външни отношения – Договор към Европейската Енергийна Харта; 
Решение на Съвета и Комисията 98/181/ЕС за прилагане на ДЕХ 

Законодателна рамка в Република България 
Република България взе участие в подготовката на Договора към Европейската 
Енергийна Харта, който подписа  на 17.12.1994г. Народното събрание ратифицира 
на 19.07.1996г. Договора към Енергийната Харта и Протокола за енергийната 
ефективност и свързаните с нея екологични аспекти.  
Институционална рамка за прилагане на хармонизираното законодателство 
Република България разполага с всички необходими институции за прилагането на 
Договора към Енергийната харта и Протокола за енергийна ефективност  и 
свързаните с нея екологични аспекти. Тези институции са: ДАЕЕР - по отношение 
на разработването и провеждането на енергийната политика на страната,  
Държавната комисия за енергийно регулиране /ДКЕР/ - по отношение на 
лицензирането и останалите компоненти на държавното регулиране, Министерство 
на икономиката – по отношение на нефта, ДАЕЕ  и Министерство на околната 
среда и водите – по отношение на Протокола за енергийна ефективност и 
свързаните с него аспекти.  

3. Нефт – сигурност на доставките 
Законодателна рамка в Република България 
Към настоящия момент в областта на запасите от нефт и петролни продукти е в 
сила Наредба за държавните запаси, приета с Постановление на Министерския 
съвет /ПМС/ № 312/96. Наредбата регламентира натрупването и управлението на 
материалните резерви на страната , в т.ч. и военновременните запаси. 
Въз основа на ЗЕЕЕ през 2000г. е приета Наредба за резерви от енергийни горива 
/ДВ бр. 65 от 11.08.2000г./. В Наредбата се регламентира задължението на 
производителите на електрическа енергия и/или топлинна енергия да поддържат 
резерви от горива в количество, което да гарантира надеждното производство и 
доставки на енергия до крайните потребители. Наредбата е частично съобразена с 
изискванията за поддържане на 90-дневни задължителни запаси от горива, като 
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обхваща такива задължения само за производителите на електрическа енергия 
и/или топлинна енергия в рамките на 15-дни. 
Хармонизация на законодателството с aсquis communautaire  
Хармонизацията на законодателството на Република България за създаването и 
поддържането на задължителни запаси от нефт и/или петролни продукти ще бъде 
постигната чрез: 

• Разработване и приемане на Закон, който регламентира натрупването, 
поддържането и изразходването на 90-дневни задължителни запаси от нефт 
и/или нефтопродукти. Неговото приемане се предвижда през втората половина 
на 2002г. 

• Вторично законодателство съгласно Закона, което ще се разработи в рамките 
на  6 месеца след приемането на Закона. 

Предстоящото изменение на Наредбата за държавните запаси, приета с ПМС 
312/96, ще урежда формирането на запасите в периода до приемането на Закона, 
който ще регламентира 90-дневните задължителни запаси от нефт и/или петролни 
продукти. 
Законът, който ще регламентира 90-дневните задължителни запаси от суров нефт 
и/или петролни продукти, ще регулира системата за осигуряване на заделянето и 
натрупването на запаси от вносен суров нефт и петролни продукти. Чрез него 
законодателството на Република България ще бъде хармонизирано с Директиви 
68/414/ЕЕС, 72/425/EEС и 98/93/ЕС. Законът ще определи и административната 
структура, която ще координира дейностите по създаването, съхранението и 
използването на тези задължителни запаси. 
Мерките в случаите на нарушаване на доставките на суров нефт и петролни 
продукти в съответствие с Директива 73/283/ЕЕС и Решение 77/706/ЕЕС ще бъдат 
уредени с бъдещия Закон за 90-дневни задължителни запаси от суров нефт и/или 
петролни продукти. 
Институционална рамка за прилагане на хармонизираното законодателство 
Към настоящия момент Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни 
запаси" е регламентиран държавен орган, съхраняващ суровини, стоки и 
материали - собственост на държавата. Една от основните му функции е 
създаването, натрупването и съхранението на запаси от петролни продукти. Част 
от запасите се съхраняват от Държавна агенция "Държавен резерв и 
военновременни запаси", а друга част от търговски дружества и търговци - 
дистрибутори и потребители на петролни продукти. 
Законът, който ще регламентира 90-дневните задължителни запаси от суров нефт 
и/или петролни продукти, ще определи административната структура, която ще 
координира дейностите по създаването, съхранението и използването на тези 
задължителни запаси; ще посочи финансовата схема и графика за натрупване; ще 
възложи участието на търговските дружества от вносители, преработватели, 
дистрибутори и потребители на суров нефт и петролни продукти за задължително 
съхранение на запаси, както и взаимоотношенията им с компетентните органи по 
въпроса за натрупването и съхранението на тези запаси. 
Искане за преходен период 
За да въведе напълно модела на ЕС за създаване и поддържане на минимални 
запаси от суров нефт и/или петролни продукти съгласно Директиви 68/414/ЕЕС, 
72/425/ЕЕС и 98/93/ЕС и съответното законодателство, Република България счита 
за необходимо да поиска преходен период от 6г. от предвидената за 
присъединяване към ЕС дата. Този преходен период е необходим, за да се 
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осигурят съответните финансови ресурси и време за реконструкция на 
съществуващите и изграждане на нови складови съоръжения за нефт и петролни 
продукти и натрупване на съответните количества.  
Законът, който ще регламентира 90-дневните задължителни запаси от суров нефт 
и/или петролни продукти, ще представлява правната основа за натрупването и 
управлението на задължителните запаси. 

4. Пазар на електроенергия 
Законодателна рамка в Република България 
Подготовката за либерализиране на българския пазар на електроенергия е в 
напреднала фаза на развитие и се извършва в съответствие със Закон за 
енергетиката и енергийната ефективност – ЗЕЕЕ, в който са отчетени основните 
изисквания на Директива 96/92/ЕС на Европейския парламент и Съвета. В закона 
са регламентирани структурата на електроенергийната система на Република 
България, дейностите по производство, пренос и разпределение на електрическа 
енергия, търговските отношения в подсектора, основани на договори между 
отделните независими участници на електроенергийния пазар, задълженията на 
операторите на преносната и разпределителните мрежи и снабдяването на 
потребителите с електрическа енергия, разработени са специални норми относно 
задълженията за обслужване на обществото, като се гарантира сигурността на 
снабдяването, непрекъснатостта  и качеството на подаваната електрическа и 
топлинна енергия и природен газ, опазването на околната среда, живота и 
здравето на гражданите. Предвидено е преносното предприятие  /”НЕК” ЕАД/  да 
осигурява централизираните покупки и продажби на електрическа енергия, както и 
вноса, износа и транзита на електрическа енергия.  
Извършено е юридическо разделяне на дейностите по производство, пренос и 
разпределение. Обособени са седем електроразпределителни дружества и едно 
електропреносно предприятие – “НЕК” ЕАД. В рамките на НЕК ЕАД е включено 
Централно диспечерско управление, помпено-акумулиращите централи и всички 
ВЕЦ на язовирни и течащи води. Предвид техническата роля на ПАВЕЦ  и ВЕЦ на 
язовирни води за енергосистемата, комплексното използване на водите и други 
законови изисквания, за тях не се предвижда приватизация в средносрочен план. 
За повечето ВЕЦ се предвижда процедура за приватизация, за някои от които вече 
са подписани договори за продажба.     
В ЗЕЕЕ, в раздела относно цените и тарифите, е предвидено, че Министерски 
съвет определя задължителни правила за образуване и прилагане на цените и 
тарифите на електрическа, топлинна енергия и природен газ. Съгласно тези 
принципи и правила следва енергийните дружества да образуват цени, които да 
предложат за утвърждаване от ДКЕР. След утвърждаването им цените ще се 
публикуват от енергийните дружества в един местен и един национален 
всекидневник.  
Законът осигурява условия  за  конкуренция в строителството на нови генериращи 
мощности и в продажбите на електроенергия на крайни потребители.  
От 1996 г. електроенергийната система /ЕЕС/ на България е присъединена към 
Втора синхронна зона на UCTE /Обединение на европейските електроенергийни 
системи/, заедно със страните от Балканския регион. Едновременно с това ЕЕС на 
България изпълнява Каталог от мерки за присъединяването й като пълноправен 
член на UCTE. Реално присъединяване на България към UCTE може да се 
осъществи едновременно с ЕЕС на Гърция, Югославия и Македония – членки на 
UCTE, след възстановяване на поне една от разрушените връзки 400 kV между 
Югославия и Хърватска /предложение на “НЕК” ЕАД/.   
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Хармонизация на законодателството с acquis communautaire  
В предстоящите изменения и допълнения на  ЗЕЕЕ, които се очаква да бъдат 
приети до края на 2001г., се предвижда да се доразвие регламентацията за 
постепенна либерализация на вътрешния пазар на електроенергия след  
01.01.2002г. чрез осигуряване на възможност за създаване и поетапно 
разширяване на пазар, паралелен на сега съществуващия, който е изграден по 
модела на  “единствения купувач” съгласно Директивата. По този начин ще бъдат  
създадени условия за независимите производители да продават директно на 
потребители, които отговарят на условия, определени в Наредба за реда на 
отваряне на пазара и условията, на които трябва да отговарят потребителите, с 
право на пряко договаряне доставката на електроенергия с избрани от тях 
производители, и съответно получават право на регулиран достъп до мрежата. 
С предстоящите изменения и по-конкретно с предложения начин на финансиране 
на ДКЕР – от бюджета и от събираните от нея лицензионни такси, ще се създаде 
правен механизъм, с който да се гарантира финансова независимост и стабилонст 
в дейността на комисията. 
До м. декември 2001г. се предвижда да бъде приета Наредбата за реда на 
отваряне на пазара и условията, на които трябва да отговарят потребителите с 
право на пряко договаряне доставката на електроенергия с избрани от тях 
производители. Наредбата ще доразвие хармонизацията на законодателството, 
свързана с въвеждане и прилагане на изискванията на чл. 19  от Директива 
96/92/ЕС.    
Темповете на отваряне на вътрешния пазар за достъп отвън зависят от 
създаването на Регионален пазар на електроенергия. Съгласно предложенията за 
актуализация на Националната стратегия за развитие на енергетиката и 
енергийната ефективност до 2010г., с прогноза за 2015 се предвижда отварянето 
на пазара да става поетапно при спазване на принципа на реципрочност, за да се 
достигне към датата на присъединяване пълното изпълнение на изискванията на 
ЕС за ниво на отваряне на пазара, съгласно рамките,  регламентирани в Директива 
96/92/ЕС. 
Подробна информация по отношение темповете на отваряне на пазара ще бъде 
предоставена след приемането на актуализираната енергийна стратегия и 
Наредбата за реда на отваряне на пазара.  
До втората половина на 2002г. се предвижда да бъде изготвен нов ЗЕЕЕ, който ще 
отчете изменените условия в отрасъла в хода на реформата му и  ще бъде 
цялостно хармонизиран с европейското законодателство. В него  ще бъде 
предвидена оторизационна процедура за изграждането на нови 
електропроизводствени мощности вместо сега съществуващата тръжна и ще бъдат 
определени основните насоки за осъществяването на регулиран достъп до 
мрежата, както и принципите за определяне на потребителите, които ще имат 
право на такъв достъп. 
Република България приема и ще прилага правото на Европейския съюз в 
областта на електроенергетиката, но е наясно с правото си да отправи до 
Европейската Комисия към датата на присъединяване нотификация за 
съществуващите невъзстановяеми разходи. В случай, че не й бъде предоставена 
възможност за покриване на тези разходи, Република България си запазва правото 
да поиска подходящ преходен период за отваряне пазара за чуждестранни 
електропроизводители.  
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Институционална рамка за прилагане на хармонизираното законодателство 
Република България разполага с необходимите институции за прилагане правото 
на Европейския съюз в електроенергийния подсектор. Техните функции са  
регламентирани в ЗЕЕЕ и ясно разграничени. Тези институции са: независимият 
регулаторен орган – ДКЕР, който ще осигури прозрачното и недискриминационно 
функциониране на пазара на електроенергия,  и ДАЕЕР.    
 

5. Пазар на природен газ    
Текущо състояние 
 “Булгаргаз” ЕАД е търговско дружество със 100% собственост на държавата, което 
притежава съоръженията за доставка, съхранение, пренос и транзит на природен 
газ. То е единствен вносител за вътрешния пазар. Източник на доставката е 
Руската Федерация. Договорите за доставка на природен газ с  руски доставчик  са 
дългосрочни – до 2010 г., като са сключени на принципа “взимай или плащай”. 
Извършено е счетоводно разделяне на дейностите по  пренос, съхранение, 
разпределение и транзит на природен газ. През 2002г. ще бъдат въведени 
диференцирани цени на природния газ по групи потребители. 
На вътрешния пазар на природен газ действат и над 20 лицензирани 
газоразпределителни дружества, покриващи територията на определени общини, 
които не са държавна собственост. 
Действащо законодателство 
Законът за енергетиката и енергийната ефективност (ДВ, бр. 64/1999г.) урежда 
обществените отношения в енергетиката, свързани с държавното управление и 
регулиране, както и правата и задълженията на правните субекти при 
осъществяване на дейностите по производството, вноса, износа, преноса и 
разпределението  на природен газ. В него са разработени специални норми 
относно задълженията за обслужване на обществото, като се гарантира 
сигурността на снабдяването, непрекъснатостта  и качеството на подаваната 
електрическа и топлинна енергия и природен газ, опазването на околната среда, 
живота и здравето на гражданите. ЗЕЕЕ регламентира достъп до преносната и/или 
разпределителните мрежи на потребители, разположени на територията на 
страната и отговарящи на определени условия, за транспортиране на местно 
добиван природен газ. Тези потребители могат да сключват договори с 
предприятия за добив на природен газ в страната за задоволяване на своите 
собствени нужди. Достъпът на трета страна за доставки от внос в съответствие с 
постановките на Директива 98/30/ЕС ще бъде регламентиран в новия Закон за 
енергетиката и енергийната ефективност.  
Хармонизация на законодателството с acquis communautaire   
До втората половина на 2002г. ще бъде изготвен нов ЗЕЕЕ, с който се предвижда 
да се осигури на привилегировани потребители регулиран достъп до системата. 
Във вторичното законодателство ще се регламентира подробно отварянето на 
пазара в съответствие с Чл. 18 на Газовата директива (98/30/ЕС). 
Подробна информация по отношение темповете на отваряне на пазара ще бъде 
предоставена след приемането на актуализираната енергийна стратегия и 
Наредбата за реда на отваряне на пазара. 
По отношение на евентуални сериозни икономически и финансови трудности 
поради задължения “взимай-или-плащай” по договора за закупуване на газ с руски 
доставчик, Република България разбира, че има право да нотифицира Комисията 
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към датата на присъединяването си  към ЕС за свое решение за временно 
освобождаване на “Булгаргаз” от прилагането на Член 16 от Газовата директива 
(98/30/ЕС). 
Институционална рамка за прилагане на хармонизираното законодателство 
Република България разполага с необходимите институции за прилагане правото 
на ЕС в областта на природния газ. Това са ДАЕЕР, която разработва и провежда 
цялостната енергийна политика на страната, и ДКЕР - независим регулаторен 
орган, който има за цел да осигури прозрачни и недискриминационни отношения 
между участниците на пазара на природен газ. 
6.Проучване и добив на въглеводороди (Директива 94/22 за условията за 
даване и ползване на разрешения за търсене, проучване и добив на 
въглеводороди) 
Законодателна рамка в Република България 
В България дейностите по проучване и добив на нефт и газ се извършват от 
държавното предприятие “Проучване и добив на нефт и газ” (Плевен). Добитите 
количества са незначителни и задоволяват минимална част от потребностите на 
страната.  
Законът за подземните богатства (ЗПБ; ДВ, бр. 23/1999 г.) е специален закон по 
отношение на Закона за концесиите (ЗК; ДВ, бр. 92/1995 г.), който регламентира 
условията за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и концесии 
за добив на подземни богатства, включително енергийни ресурси (нефт, природен 
газ и въглища). Субекти по Закона са местни и чуждестранни юридически и 
физически лица, удостоверяващи, че имат съответната регистрация като търговци 
и притежаващи техническите, финансови и управленски възможности, необходими 
за извършване на дейностите по търсене, проучване и добив на енергийни 
ресурси. 
Република България приема и ще прилага Решение 1999/280/ЕС относно 
общностна процедура за информация и консултации по разходите за доставките 
на суров нефт и потребителските цени на петролните продукти и Решение 
1999/566 за прилагане на Решение 1999/280/ЕС относно общностна процедура за 
информация и консултации по разходите за доставките на суров нефт и 
потребителските цени на петролните продукти. 
Хармонизация на законодателството с aquis communautaire   
Законът за подземните богатства е в съответствие  със законодателството на 
Европейския съюз в тази област и в частност с Директива 94/22 за условията за 
предоставяне и ползване на разрешения за проучване и добив на въглеводороди. 
Институционална рамка за прилагане на хармонизираното законодателство 
Разрешения за проучване на нефт и природен газ както на сушата, така и в 
континенталния шелф и изключителната икономическа зона се предоставят от 
Министерския съвет по предложение на Министъра на околната среда и водите 
или Председателя на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси, 
само след проведен конкурс. 
Концесиите за добив на енергийни ресурси се предоставят от Министерския съвет. 
ЗПБ предвижда възможност за пряко определяне на концесионер за добив на 
енергийни ресурси по право, произтичащо от предоставено разрешение за търсене 
и проучване или разрешение за проучване. Разрешението само за търсене не 
поражда права за пряко предоставяне на концесия.  
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7. Твърди горива    
Текущо състояние в Република България  
Основните стъпки по преструктурирането на въгледобива в страната бяха 
направени  в изпълнение на приетия през 1998 г. с Решение на Министерския 
съвет  “План за действие за преструктуриране, премахване на субсидиите и 
финансово оздравяване на търговските дружества в енергийния отрасъл за 
периода 1998-2001 г.”. Планът бе допълнен и разширен с РМС 356/19.06.2000г. за 
приемане на “Актуализиран план за действие и подготовка на въгледобивния 
подотрасъл за ускорена приватизация за периода 2000-2001г.. През изтеклия 
период се предприеха следните действия, свързани с: 

- отделяне на дейностите, несвойствени за въгледобивните дружества, и 
обособяването им в самостоятелни търговски дружества; 

- преустановяване  добива на въглища в неефективните дружества с 
последваща техническа ликвидация, както на цели компании, така и на 
отделни рудници и участъци; 

- подготовка на подотрасъла за приватизация на жизнеспособните 
дружества  

Към настоящия момент е приключил етапът по подготовка на приватизацията и е 
стартирал процесът на ликвидация на неефективните въгледобивни мощности.  
Регламентирането на условията и реда за ликвидиране на въгледобивните 
мощности и отстраняването на вредните последствия върху околната среда се 
осъществява съгласно Постановление на Министерския съвет №195 от 26 
септември 2000 година. Предвижда се техническата ликвидация да приключи до 
края на 2003г., а отстраняването на вредните последици от въгледобива върху 
околната среда – до края на 2005г. Финансирането на дейностите по ликвидация 
се извършва от републиканския бюджет, в съответствие със специално 
разработена от Министерство на финансите наредба. Отчита се и приетата с ПМС 
196/99 процедура за определяне отговорността на държавата за щети върху 
околната среда, причинени от минали действия или бездействия при 
приватизация.  
От м. декември 1998 г. са либерализирани цените на въглищата за енергийни 
нужди, а от декември 1999 г. и на тези за битови нужди. Цената на брикетите е 
либерализирана от септември 2000г. Понастоящем цените на местните въглища 
се формират на договорен принцип с основните консуматори.  
Действащо законодателство в Република България     
В Решение на Министерския съвет №  356 от 2000 година, с което се приема 
Актуализираният  план за действие, е заложена и финансовата рамка за развитие 
на подотрасъла. През 2000г. субсидиите за подотрасъла  възлизаха на 16 млн. 
лева и 4.3 млн.лв за производство на брикети.  За 2001 г. сумата е редуцирана на 
5 млн. лева. При наличие на купувачи се предвижда процеса на приватизация да 
приключи през 2003г., като с това ще се преустанови отпускането на субсидии от 
държавния бюджет.   
В законодателството на Република България режимът на държавните помощи за 
въгледобивния подсектор не е  регламентиран с отделен нормативен акт, който да 
съответства на Решение на Комисията 3632/93/ECSC. За държавните помощи във 
въгледобива намира приложение общият режим за държавните помощи. Правната 
регламентация на този режим се обхваща от: 

• Чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията, който регламентира рамката  за  
осъществяване на контрол от Комисията за защита на конкуренцията за  
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съвместимостта на отпускане на държавни помощи с критериите, установени от 
правото на ЕС; 

• Закона за държавния бюджет, Закона за Българската народна банка, Закона за 
финансовото оздравяване на държавните предприятия, Закона за 
преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.   

Хармонизация на законодателството с acquis communautaire   
С оглед осигуряване на пълното прилагане на законодателните норми на ЕС в 
областта на държавните помощи  е подготвен проект на Закон за държавните 
помощи, който ще замени чл.20 от действащия Закон за защита на конкуренцията. 
Проектозаконът  е разработен от КЗК и МФ, съвместно с всички заинтересовани 
отраслови министерства и ведомства.  
Проектът на закон за държавните помощи  е съобразен с всички аспекти на 
законодателството на ЕС в областта на държавните помощи,  а именно: 
съответните разпоредби на чл.86(2), 87 и 88 на Договора на ЕС и разпоредбите на 
Регламента за процедурите 659/99. 
Паралелно с това се подготвя въвеждането на разпоредбите на вторичното 
законодателство на ЕС, касаещи т.н. “чувствителни отрасли” на икономиката, в т.ч. 
сектор въгледобив, чрез приемане на подзаконови нормативни актове.  
 По отношение на въгледобивния сектор се предвижда  с наредба към Закона за 
държавните помощи да бъдат  въведени разпоредбите на Решение на ЕК  
3632/93/ECSC от 28 декември 1993г., утвърждаващо Правилата на ЕО относно 
държавната помощ за въгледобивната промишленост и Решение 341/94/ECSC от 8 
февруари 1994 г. относно изпълнението на посоченото решение, както и всички 
допълнително възникващи изисквания на acquis относно развитието на сектор 
Въгледобив.  
Република България приема и ще прилага от датата на присъединяване 
разпоредбите на Договора за Европейската Общност за въглища и стомана и 
всички приети в съответствие с договора достижения на правото на ЕС, като е 
наясно с предстоящото изтичане на срока на действие на ЕОВС през 2002 г. и е 
готова във връзка с това да обсъди на Междуправителствената конференция 
необходимите действия за хармонизиране на законодателството си с всички 
допълнително възникващи изисквания на acquis относно развитието на сектор 
Въгледобив. 
Институционална рамка за прилагане на хармонизираното законодателство 
Република България разполага с необходимите институции за прилагане на 
правото на Европейския съюз в подсектор “Въгледобив”. Такава институция е 
ДАЕЕР. 
В областта на държавните помощи за въгледобива такава институция е КЗК, в 
която има дирекция “Държавни помощи” и Министерство на финансите, в което 
има отдел  “Държавни помощи”. 

8. Транзит на електроенергия и природен газ   
Законодателна рамка в Република България 
В Закона за енергетиката и енергийната ефективност се съдържат разпоредби, 
свързани с транзитния пренос на природен газ, изграждането на транзитни 
газопроводи /или нефтопроводи/ през територията на страната и извършването на 
транзитен пренос на електроенергия от преносното предприятие. 
Транзитен пренос на природен газ на територията на страната за трети страни се 
извършва от преносното предприятие на основата на договор. Транзитен пренос 
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може да се извършва също и по транзитни газопроводи, изградени за тази цел от 
лице, получило разрешение от ДКЕР за неговото изграждане и лицензия за 
извършване на тази дейност. Към настоящия момент дейността по транзитиране 
на природен газ на територията на  страната за трети страни се извършва по 
националната транзитна мрежа от преносното предприятие – “Булгаргаз ЕАД”, 
което има издадена лицензия за извършване на такава дейност. 
Транзитът на електрическа енергия се осъществява от преносното предприятие - 
НЕК ЕАД. За Република България са приложими разпоредбите на чл. 7 “Транзит” 
от Договора към Енергийната Харта, ратифициран от Р България.           
Хармонизация на законодателството с acquis communautaire  
По отношение на разпоредбите на Директивите за транзит на електроенергия и 
природен газ и чл. 7 на Договора към Енергийната Харта, българската страна 
декларира, че към датата на присъединяване ще има пречки да изпълнява 
изискванията на Директива 90/547/ЕС за транзит на електроенергия и Директива 
91/296/ЕС за транзит на природен газ. 
Институционална рамка за прилагане на хармонизираното законодателство 
Република България разполага с необходимите институции за прилагане на 
правото на Европейския съюз по отношение на транзита. Тези институции са: 
ДАЕЕР и ДКЕР.  

9. Прозрачност /на инвестициите и на цените на електричеството и 
природния газ/- Директива 90/377 за процедурите в Общността за 
подобряване на прозрачността на ценообразуването на природния газ и 
електроенергията за крайни промишлени потребители, Регламент на 
Съвета 736/96 за информиране на Комисията за инвестиционните проекти, 
които засягат интересите на Общността  в петролния, газовия и 
електроенергийния сектор, Регламент на Комисията 2386/96 за прилагане 
на Регламент на Съвета 736/96 за информиране на Комисията за 
инвестиционните проекти, които засягат интересите на Общността  в 
петролния, газовия и електроенергийния сектор. 

1. Законодателна рамка в Р България 
1.1. Прозрачност на цените 

Към настоящия момент, съгласно действащото и приложимо законодателство, 
Министерски съвет има правомощието да определя цените на електрическата 
енергия и природния газ.  
ЗЕЕЕ предвижда от 01.01.2002г. да започне ценовото регулиране на 
лицензираните дружества от специализиран орган - Държавна комисия за 
енергийно регулиране. В преходния период до 2002г. ДКЕР осъществява 
мониторинг на “НЕК” ЕАД и останалите дружества в електроенергетиката от гледна 
точка на съответствието на договаряните през преходния период цени с 
принципите на ценовото регулиране. Работата е насочена основно към уточняване 
на обема и формата на информацията, която енергийните предприятия трябва да 
предоставят на ДКЕР, като се разработва единна система за отчетност в 
енергийните предприятия. 

1.2. Прозрачност на инвестициите 
Съгласно Закона за енергетика и енергийна ефективност председателят на ДАЕЕР 
одобрява и публикува в специален бюлетин на ДАЕЕР опис на необходимите нови 
производствени мощности над 25 MW, нови топлопреносни мрежи, нови 
газоразпределителни мрежи и обекти за съхранение на природен газ, които трябва 
да се изградят с оглед на общия енергиен баланс на страната. Също така 
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председателят на ДАЕЕР предлага на МС за одобрение изграждането на 
електропроизводствени мощности над 200 MW или на атомни електроцентрали.  

2. Хармонизация на законодателството с acquis communautaire  
В изпълнение на ЗЕЕЕ и съгласно подготвената от ДКЕР и приета от Министерски 
съвет Наредба за образуване и прилагане на цените на електрическата енергия, 
от 01.01.2002г. ДКЕР ще осъществява икономическо регулиране за гарантиране 
спазването на принципите и правилата за ценообразуване и утвърждаване на 
предложените от енергийните предприятия цени. 
В ЗЕЕЕ, в раздела относно цените и тарифите, е предвидено, че Министерският 
съвет определя задължителни правила за образуване и прилагане на цените и 
тарифите на електрическа, топлинна енергия и природен газ. Съгласно тези 
принципи и правила следва енергийните дружества да образуват цени, които да 
предложат за утвърждаване от ДКЕР. След утвърждаването им цените ще се 
публикуват от енергийните дружества в един местен и един национален 
всекидневник.  
За енергийните дружества е предвидено задължение при поискване от ДКЕР да 
предоставят цялата си счетоводна и технико-икономическа информация, 
включително сключените договори, което позволява да се контролират техните 
приходи и разходи. 
В съответствие със ЗЕЕЕ, ДКЕР е подготвила проект на Наредба за образуване и 
прилагане на цените и тарифите на природния газ. 
Действащата регламентация в ЗЕЕЕ и Наредбата за образуване и прилагане на 
цените и тарифите на електрическата енергия и Наредбата за образуване и 
прилагане на цените на топлинната енергия частично въвеждат изискванията на 
Директива 90/377.  
С новия Закон за енергетиката и енергийната ефективност, който се очаква да 
бъде  изготвен през първата половина на 2002 г., се предвижда да бъде 
регламентирано изрично задължение предприятията, които доставят природен газ 
и електроенергия за крайни промишлени потребители, да предоставят на ДКЕР 
информация, която по съдържание и форма напълно да съответства на 
изискваната от Директива 90/377 информация /относно цените и условията за 
продажба на природен газ и електроенергия на крайни промишлени потребители; 
използваните системи и правила за ценообразуване; разделянето на 
консуматорите по категории и съответните нива на консумация за осигуряване на 
представителност на тези категории на национално ниво/.  
С въведеното със ЗЕЕЕ изискване да се публикува опис на необходимите нови 
производствени мощности над 25 MW, нови топлопреносни мрежи, нови 
газоразпределителни мрежи и обекти за съхранение на природен газ, които трябва 
да се изградят с оглед на общия енергиен баланс на страната се благоприятства 
въвеждането на режима на прозрачност на инвестициите, който се изисква 
съгласно двата цитирани акта на ЕС.   
Предвижда се е с новия Закон за енергетиката да бъде наложено и задължение на 
лицата и предприятията, за които се отнася Регламент 736/96, да предоставят на 
съответен компетентен държавен орган информация за инвестиционните проекти 
(конкретизирани в Анекса на Регламент 736/96), свързани с производството, 
преноса, съхранението и разпределението на нефт, природен газ и електрическа 
енергия. По този начин ще се създаде възможност от датата на присъединяването 
си към ЕС Република България да изпълнява изискванията на Регламент 736/96, 
като предоставя на  Европейската Комисия информация относно инвестиционните 
проекти със съдържанието и вида, предписани от Регламента.   



 13

Република България декларира, че   към датата на присъединяване ще  
съществуват пречки за прилагане на изискванията на достиженията на правото на 
ЕС в областта на прозрачност на инвестициите и цените на електроенергията и 
природен газ към датата на присъединяването. 

3. Институционална рамка за прилагане на хармонизираното 
законодателство 

В Република България са налице необходимите институции за прилагане на 
разпоредбите по отношение нотификацията, свързана с инвестициите и 
предоставянето на информация относно цените на електроенергията и природния 
газ за крайни промишлени потребители. В областта на цените това е ДКЕР, в 
областта на инвестициите ДАЕЕР. 
10. Енергийна ефективност 
Законодателна рамка в Република България 
В Националната стратегия за енергетика и енергийна ефективност подобряването 
на енергийната ефективност е включено като един от основните приоритети на 
националната енергийна политика.  
В съответствие със Закон за енергетика и енергийна ефективност се предвижда 
разработването и приемането на : 

• наредба за реда и условията за издаване на сертификати за съответствие с 
установените стандарти за ЕЕ на стоки употребяващи, произвеждащи, 
преобразуващи или съхраняващи енергия; 

• наредба за реда и условията за извършване на експертизи и обследвания за 
ЕЕ на обекти, чието годишно потребление на горива или енергия  е над 
определени граници; 

• наредба за условията и реда за издаване на разрешения  за извършване на 
експертизи и обследвания за ЕЕ на обекти, чието годишно потребление на 
горива или енергия е над определени граници. 

Подготвя се проект на нов Закон за опазване на околната сведа, в който се 
предвижда процедура за издаване на разрешителни за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването, която ще включва и оценка на 
енергийната ефективност.  
България се е присъединила през 1998г. с РМС №626/19.11.1998г. към програмата 
SAVE II, по която вече са изпълнени два проекта. Единият от проектите е на тема 
“Проучване възможността за внедряване на широкомащабна програма по 
енергоспестяване в България”, който включва  изготвяне на тригодишен 
национален план за действие” и приключи юни 2001 г.  В рамките на проекта е 
подготвен проект на Национална програма по енергоспестяване, обхващаща над 
80 мерки, като се очаква с тяхното изпълнение годишно икономиката на страната 
да реализира спестявания за около 1,1 млрд. лв., т.е. крайното енергопотребление 
да бъде понижено с 1716 ktoe , емисиите на СО2 - с около 6 млн.т.  
Изготвен е в т.ч. и тригодишен Национален план за действие по енергоспестяване 
обхващащ най-целесъобразните мерки по енергоспестяване по сектори (със срок 
на възвращаемост под 3 години), в това число 29 технически и 13 не-технически, 
(организационни, административни  и др.) мероприятия.  
При реализирането на Плана се очаква намаляване на енергопотреблението с 550 
ktoe и с около 3 млн.т по-малко емисии СО2, енергоемкостта на икономиката да 
падне с около 10%, а при цялостното изпълнение на Програмата за 10 годишен 
период - между 30-40%. 
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Хармонизация на законодателството с acquis communautaire  
Законовата основа за разработването на нормативната база в областта на 
етикетирането на битови уреди са Законът за защита на потребителите и 
правилата за търговия (ЗЗППТ) и Законът за техническите изисквания към 
продуктите (ЗТИП). 
На основание на ЗЗППТ са подготвени проекти на наредби, съответстващи на 
рамковата директива 92/75 ЕС за етикетиране на битовите уреди, на директивата 
за етикетиране на хладилниците, фризерите и техните комбинации – 94/2 ЕС и на 
директива 98/11 ЕС за етикетиране на битовите лампи. Те са в процес на 
съгласуване и ще бъдат приети до края на 2001 г. На основание на ЗТИП се 
разработват проекти на наредби, съответстващи на директивите от “нов подход” 
96/57 ЕС – относно изискванията за енергийна ефективност на домашните 
хладилници, фризери и комбинациите от тях и 92/42 ЕС - относно изискванията за 
енергийна ефективност на бойлери за топла вода на газово и течно гориво, които 
също ще бъдат приети до края на годината.  
До края на 2002 г., на основание на ЗЗППТ, ще бъдат изработени и приети 
останалите наредби за етикетиране на битови уреди, съответстващи на директива 
95/12 ЕС за пералните машини, директива 95/13 ЕС за сушилните машини,  96/60 
за комбинациите от перални и сушилни машини и директива 97/17 за миялните 
машини. 
Институционална рамка за прилагане на хармонизираното законодателство 
Разработването и провеждането на държавната политика в областта на 
енергийната ефективност се осъществява от Държавната агенция по енергийна 
ефективност, а в останалите сектори на икономиката – от съответните секторни 
министерства и ведомства.  
Регионалната политика по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
източници се осъществява от Регионални енергийни центрове и агенции –  
Хасково, Русе, Стара Загора, Пловдив, Ловеч и пр., под методичното ръководство 
на ДАЕЕ и ДАЕЕР. Отрасловата политика по ЕЕ се осъществява от съответни 
отраслови центрове, напр. Център за енергийна ефективност в индустрията към 
Министерство на икономиката и др. 
 Отговорна институция по прилагането на Закона за техническите изисквания 
към продуктите е Държавната агенция за стандартизация и метрология – 
Главна дирекция “Надзор на пазара”, а по отношение на Закона за защита на 
потребителите и правилата за търговия отговорна институция е Комисията 
по търговия и защита на потребителите – Главна дирекция ”Контрол на 
пазара”.   

11. Възобновяеми енергийни източници  /ВЕИ/ 
Законодателна рамка в Република България 
Съществен принос за увеличаването на енергопроизводството от ВЕИ може да се 
очаква от биомасата чрез използването й за комбинирано производство на 
топлинна и електроенергия в енергийни и други промишлени предприятия 
(икономическият и потенциал се оценява на 2.2% от националния енергиен 
баланс), както и използването на слънчевата енергия чрез фотоволтаични 
инсталации за електропроизводство и термични системи за отопление и/или топла 
вода за жилищни, обществени и стопански обекти. 
Българската страна е определила като основен приоритет в провеждането на 
своята енергийна политика насърчаване и увеличаване на производството на 
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електроенергия и топлоенергия от ВЕИ, следвайки заложените тенденции в 
енергийната политика на ЕС.  
Съгласно ЗЕЕЕ не се изисква издаването на лицензии за производство на 
електрическа енергия от инсталации с  мощност до 5 MW и за производство на 
топлинна енергия с мощност до 1 MW.  
ЗЕЕЕ съдържа поощрителни разпоредби относно изкупуването на електрическа и 
топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници, като предвижда 
преносното или съответното разпределително предприятие да изкупуват 
електрическата и топлинната енергия, произведена от възобновяеми енергийни 
източници, в количества и по преференциални цени, определени по ред и условия 
в наредба, приета от Министерския съвет.  
ЗЕЕЕ предвижда задължително изкупуване на електрическата енергия, 
произведена от възобновяеми енергийни източници в централи с мощност до 10 
MW. 
Институционална рамка за прилагане на хармонизираното законодателство 
Република България разполага с необходимите институции за насърчаване 
използването на ВЕИ и по-специално за участие в програма ”Altener ІІ” и в други 
дейности, свързани с увеличаване на производството  на електрическа и топлинна 
енергия от възобновяеми енергийни източници. Тези институции са ДАЕЕР и 
ДАЕЕ, всяка в своята област на компетентност – относно използването на ВЕИ 
съответно като ресурс за производство на топлинна и електроенергия в 
инфраструктурни предприятия за обществено обслужване (ДАЕЕР) и за собствени 
нужди и крайно потребление на енергия (ДАЕЕ).   

12. Ядрена енергетика 
12.1. Доставки на ядрено гориво 
Законодателна рамка в Република България 
Към настоящия момент Република България има сключени дългосрочни договори 
с Русия за доставка на ядрено гориво, което се използва само за нуждите на АЕЦ 
“Козлодуй”. Република България приема и ще прилага към датата на 
присъединяване достиженията на правото от Договора за Европейската Общност 
за атомна енергия и е готова да запознае EURATOM със съществуващите 
дългосрочни договори за доставка на ядрено гориво след присъединяване към ЕС 
с цел да бъдат завършени вече започнатите дейности по доставки на специални 
радиоактивни материали, предмет на двустранно сътрудничество. . 
Законът за използване на атомната енергия за мирни цели /ЗИАЕМЦ/ и 
подзаконовите нормативни актове, издадени за неговото прилагане, 
регламентират добиването, преработката и производството на ядрен материал, 
превозването и търговията със специален ядрен материал и използването на 
ядрени съоръжения. 
Република България има подписани двустранни договори и спогодби и е 
ратифицирала всички   конвенции в областта на ядрената безопасност и 
радиационна защита. Специални мерки по доставката на ядрено гориво се 
прилагат в съответствие със ЗИАЕМЦ, подзаконовите нормативни актове към него 
и Конвенцията за физическа защита на ядрения материал. 
Хармонизация на законодателството. 
Република България декларира, че приема и ще изпълнява към датата на 
присъединяване задълженията си съгласно изискванията на ЕВРАТОМ, свързани 
с доставките на ядрено гориво, с оглед постепенното им приемане. 
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Институционална рамка. 
Република България разполага с необходимите институции за прилагане на acquis 
communautaire в областта на доставките на ядрено гориво - това са Комитетът за 
използване на атомната енергия за мирени цели /КИАЕМЦ/, издаващ разрешения 
за транспортиране на ядрено гориво, операторът на ядрената централа – 
дружеството “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и ДАЕЕР, представляваща държавата като 
собственик на дружеството.  
12.2. Инвестиции и съвместни предприятия 
Към настоящия момент няма създадени съвместни предприятия по отношение на 
изграждането и експлоатацията на ядрени съоръжения. При създаване на нови 
такива Република България ще отразява необходимите процедури, залегнали в 
ЕВРАТОМ. 
Хармонизация на законодателството. 
Република България декларира, че не съществуват пречки към датата на 
присъединяване да съгласува с ЕВРАТОМ изпълнението на задълженията си, 
свързани с изискванията на ЕВРАТОМ в областта на инвестициите и съвместните 
предприятия. 
12.3. Контрол и отчет на ядрения материал (Safeguards) 
Съществуващо законодателство. 

Изискванията по прилагане на гаранциите са определени в “Наредба за отчитане, 
съхраняване, превозване на ядрен материал и прилагане на гаранциите по 
Договора за неразпространение на ядреното оръжие /ДНЯО/” издадена от 
КИАЕМЦ, обн. ДВ, бр.66 от 1988 г, изм. бр. 83 от 1993, изм. и доп. бр.33 от 2001 г. 
Република България е страна по ДНЯО от 1969г. Споразумението между НРБ и 
Международна агенция по атомна енергия /МААЕ/ за прилагане на гаранциите във 
връзка с ДНЯО е в сила от 1972г. Допълнителният протокол към Споразумението 
между НРБ и МААЕ за прилагане на гаранциите във връзка с ДНЯО е ратифициран 
от Народното събрание на 20.09.2000 г. и е в сила от 10.10.2000г. 
Първоначалната декларация на Република България съгласно Допълнителния 
протокол е изпратена в МААЕ на 9 април 2001г. 
Хармонизация на законодателството. 
Република България изразява своята готовност да прилага  към датата на 
присъединяване към ЕС изискванията на Регламент 3227/76 EURATOM и 
допълненията към него (220/90, 2130/93). 
В проекта за нов Закон за използването на ядрената енергия за мирни цели (приет 
по принцип от МС на 19.04.2001 г.) се предвижда издаването на нова наредба по 
прилагане на гаранциите. С новата наредба ще бъдат подготвени условията за 
прилагане изискванията на Регламент 3227/76 EURATOM след присъединяването 
на Р България към ЕС. 
Въвеждането на изискванията на Регламент 3227/76 EURATOM ще се постигне с 
участието на Република България в т.нар. “ACCESS project” - (Applicant Countries 
Co-operation with the Euratom Safeguards System). Целта на проекта е да се обучат 
операторите на ядрени инсталации да подготвят и изпращат съответните отчети 
до EURATOM, като се спазват процедурите по Регламента.  
Институционална рамка. 
Република България има необходимите институции за прилагане на 
хармонизираното законодателство, свързано с прилагане на гаранциите. Като част 
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от специализираната администрация на КИАЕМЦ е обособен отдел  “Съхранение, 
отчет и физическа защита на ядрения материал”, който отговаря за цялата 
дейност, свързана с гаранциите.  
12.5. Изпълнение на Споразумението от 29 ноември 1999г. 
Р България ще спазва ангажиментите си по Споразумението от 29 ноември 1999г. 
относно извеждане от експлоатация на блокове в АЕЦ “Козлодуй”. Подробна 
информация по въпросите на ядрената безопасност българската страна ще 
представи в Междуправителствената конференция в контекста на доклада на 
Групата по ядрените въпроси към Съвета.    
12.6. Международни споразумения 
България е страна по редица споразумения и конвенции, представени в 
Приложение 2. 
Република България напълно приема правото на ЕС в областта на ядрената 
енергетика, включително и Договора за Европейската Общност за атомна енергия 
и вторичното законодателство в областите контрол и отчет на ядрения материал 
(safeguards), ядрени доставки и междуналодни ядрени споразумения.    
Българското правителство предлага преговорите по тази глава да бъдат временно 
затворени на базата на съществуващото законодателство на ЕС. 
България е готова да открие допълнителни преговори преди края на 
Междуправителствената конференция, ако възникне такава необходимост поради 
приемането на ново законодателство на ЕС. 
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                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
      

ОПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ  
С ОТГОВОРНОСТИ В ЕНЕРГЕТИКАТА 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ /ДАЕЕР/ 
ДАЕЕР разработва и провежда енергийната политика на страната. Председателят 
на агенцията се определя с решение на Министерския съвет. При осъществяване 
на своите правомощия председателят се подпомага от двама заместник-
председатели.  Председателят и заместник-председателите се назначават от 
министър-председателя. 
Председателят на ДАЕЕР:  
1. внася за приемане от Министерския съвет стратегия за развитие на 
енергетиката и ефективното използване на енергията и енергийните ресурси, 
която се одобрява от Народното събрание с решение; 
2. приема краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планове за общия енергиен 
баланс на страната в съответствие с приетата от Министерския съвет стратегия; 
3. одобрява програми за енергийната ефективност в енергетиката, за опазване на 
околната среда, за преструктуриране и приватизация в енергетиката и за 
необходимите инвестиции; 
4. приема план за привеждане от мирно към военно положение и военновременен 
план в енергетиката; 
5. внася за приемане от Министерския съвет на подзаконови нормативни актове за 
дейностите в енергетиката; 
6. утвърждава нормативи за резервите на горива, реда и начина за набиране, 
ръководство и контрол на състоянието им; 
7. одобрява и публикува на всеки две години в специален бюлетин на ДАЕЕР опис 
на необходимите нови производствени мощности над 25 MW, нови топлопреносни 
мрежи, нови газоразпределителни мрежи и обекти за съхранение на природен газ, 
които трябва да се изградят с оглед на общия енергиен баланс на страната; 
8. предлага на Министерския съвет за одобрение изграждането на 
електропроизводствени мощности над 200 MW или на атомни електроцентрали; 
9. управлява фондовете "Безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци" и 
"Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация"; 
10. осъществява контрол в предвидените от този закон случаи; 
11. осъществява взаимодействие с областните управители по въпросите на 
планирането и развитието на териториално и технологично обособените мрежи за 
доставка на енергия и горива; 
12. осъществява взаимодействие с другите държавни органи; 
13. упражнява правата на държавата като собственик на дялове или акции в 
търговските дружества от енергетиката; 
14. обосновава и внася предложения в Министерския съвет за субсидиране и 
подпомагане на определени дейности в енергетиката; 
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15. прави предложение пред Министерския съвет за създаване на специализирани 
организации за оперативно управление на електрическата система и за търговия 
на едро с електрическа енергия, обособени от производството и разпределението 
на електрическа енергия; 
16. организира дейността по предоставяне на концесии за добив на енергийни 
ресурси; 
17. организира подготовката на мерки за хармонизиране на българското с 
европейското законодателство и за прилагане на общите правила на Европейския 
съюз за вътрешния енергиен пазар; 
18. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на ДАЕЕР; 
19. има и други правомощия, възложени му с този закон или с други нормативни 
актове. 
Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси е юридическо лице на 
бюджетна издръжка със седалище град София. 
Структурата, дейността и организацията на работа на ДАЕЕР се определят в 
устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на 
председателя на ДАЕЕР. Съгласно устройствения правилник на агенцията общата 
численост на нейния персонал е 144 щатни бройки. 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ (ДКЕР) 
Държавното регулиране в енергетиката се осъществява от Държавната комисия за 
енергийно регулиране. Комисията е държавен орган към Министерския съвет. 
Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. 
Комисията е колегиален орган и се състои от 7 членове, в т.ч. председател и 
заместник-председател.  
Членовете на комисията и председателят се определят с решение на 
Министерския съвет и се назначават от министър-председателя за срок 5 години и 
могат да бъдат назначавани за още един мандат. 
Комисията е постоянно действащ орган. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от 
общия брой на членовете на комисията.  
 Заседанията на комисията са открити. Комисията може да реши отделни 
заседания да бъдат закрити. 
Решенията на комисията могат да бъдат обжалвани пред Върховния 
административен съд в срок 30 дни от датата на издаване на решението. 
В своята дейност комисията се подпомага от администрация, чиято численост 
съгласно Устройствения правилник за дейността й е 85 щатни бройки . Към 
момента заетите щатни бройки са 75.  
Дейността на комисията, структурата и организацията на работа на нейната 
администрация се определят с правилник, приет от Министерския съвет. 
Комисията разполага със следните правомощия:  
1. подготвя документите и извършва необходимите действия по издаване на 
разрешенията и лицензиите, предвидени в ЗЕЕЕ; 
2. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема разрешения за изграждане 
на производствени мощности, на топлопреносни, газопреносни и 
газоразпределителни мрежи, на обекти за съхранение на природен газ, на преки 
електропроводи и газопроводи и за извеждане от експлоатация на енергийни 
обекти; 
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3. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема лицензии за производство 
на електрическа и/или топлинна енергия, за пренос на електрическа, топлинна 
енергия и природен газ, за разпределение на електрическа енергия и природен газ 
и за съхранение на природен газ за извършване на дейностите в енергетиката, 
предвидени в този закон; 
4. издава разрешения за изграждане на транзитни газопроводи или нефтопроводи 
през територията на страната и лицензии за извършване на дейност по транзитен 
пренос на природен газ или нефт; 
5. разработва, съгласува и предлага на Министерския съвет проект на Наредба за 
условията и реда за издаване на разрешения и лицензии по този закон и на други 
нормативни актове, предвидени в този закон; 
6. определя общи условия в договорите за продажба на електрическа и топлинна 
енергия и природен газ; 
7. разглежда искания за неизпълнение на условията на издадена лицензия; 
8. контролира спазването на условията, предвидени в разрешенията и лицензиите, 
и на принципите и правилата на ценообразуването; 
9. (В сила от 1 януари 2002 г.) разработва и предлага за приемане от 
Министерския съвет на наредби за поетапно въвеждане на директен достъп до 
привилегировани потребители; 
10. утвърждава образуваните от енергийните предприятия цени. 
При изпълнение на регулаторните си функции комисията се ръководи от следните 
принципи: 
1. осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и 
потребителите; 
2. създаване на стимули за по-ефективна дейност на енергийните предприятия, 
които са обект на ценово регулиране; 
3. осигуряване на равнопоставеност между отделните производители, доставчици 
и потребители; 
4. съобразяване с икономически обоснованите разходи, включително разходите за: 
а) поддържане на резервните мощности, необходими за надеждно снабдяване с 
електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ; 
б) доставка и поддържане на резервите от горива; 
в) постигане на енергийна ефективност, опазване на околната среда и ядрена 
безопасност; 
г) съхраняване на радиоактивни отпадъци и извеждане на ядрени съоръжения от 
експлоатация; 
д) ремонти и икономически обосновани инвестиционни програми; 
5. осигуряване на възвръщаемост (печалба), съобразена с условията на 
капиталовия пазар; 
6. забрана на кръстосано субсидиране на потребителите и производителите. 
Комисията извършва проверки по изпълнението на условията за издадена 
лицензия, включително по искания на засегната от неизпълнението на условията 
на лицензията страна, относно:  
1. отказ за присъединяване към съответните енергийни мрежи; 
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2. отказ за сключване на договори за продажба на електрическа и топлинна 
енергия и природен газ; 
3. отказ за достъп до мрежите за пренос или разпределение на електрическа 
енергия и природен газ и за пренос на топлинна енергия. 
Когато в резултат на проверката се установи нарушение на условията на издадена 
лицензия, комисията дава задължителни указания за отстраняването им в срок, 
определен от нея. При неизпълнение на тези указания комисията налага 
предвидените по този закон санкции, включително и отнемане на лицензията. 
От 1 януари 2002 г. комисията ще регулира цените в енергийния сектор. На 
регулиране подлежат:  
1. цените на електрическата енергия при продажба от производителите, от 
преносното предприятие и от разпределителните предприятия; 
2. цените на топлинната енергия при продажба от производителите и от 
топлопреносното предприятие; 
3. цените на природния газ при продажба от преносното предприятие и от 
разпределителните предприятия; 
4. цените и тарифите за пренос на електрическа енергия и природен газ по 
преносните и разпределителните мрежи и на топлинна енергия по съответната 
преносна мрежа; 
5. цените и тарифите за присъединяване към съответните мрежи; 
6. цените и тарифите за съхранение на природен газ; 
7. цените на въглищата, местно производство, за електрическа и топлинна 
енергия. 
Комисията утвърждава образуваните от енергийните предприятия цени. 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ /ДАЕЕ/ 
Държавната агенция по енергийна ефективност към Министерския съвет 
осъществява държавната политика по енергийна ефективност.  Министерският 
съвет с решение определя председателя на агенцията. При осъществяване на 
своите правомощия председателят се подпомага от заместник-председател. 
Председателят и заместник-председателят се назначават от министър-
председателя. В своята дейност председателят на агенцията се подпомага от 
администрация, организирана в агенцията.  
Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка.  
Структурата, дейността и организацията на работа на агенцията се определят в 
устройствен правилник, приет от Министерския съвет, по предложение на 
председателя. Министерският съвет определя числеността на персонала на 
агенцията. 
Председателят на агенцията:  
1. участва в разработването на Националната стратегия за развитие на 
енергетиката и енергийната ефективност в страната, за увеличаване на 
енергийната ефективност и за насърчаване използването на възобновяеми 
енергийни източници; 
2. предлага на Министерския съвет програми за енергийна ефективност и за 
насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и отговаря за 
реализирането им; 
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3. координира провеждането на държавната политика за увеличаване на 
енергийна ефективност и за насърчаване използването на възобновяеми 
енергийни източници от министрите и ръководителите на други ведомства, от 
областните управители и общините; 
4. издава и отнема разрешения на експерти за извършване на експертизи и 
обследвания за енергийна ефективност; 
5. осъществява контрол в предвидените в този закон случаи; 
6. организира и ръководи дейността на агенцията и отговаря за осъществяването 
на функциите є; 
7. представлява агенцията пред трети лица; 
8. упълномощава за определени действия длъжностни лица от агенцията; 
9. представлява държавата в международни организации и програми по енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни източници; 
10. внася за приемане от Министерския съвет проекти за подзаконови нормативни 
актове за дейностите по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
източници; 
11. предлага и участва в подготовката на мерки за хармонизиране на българското 
с европейското законодателство в областта на енергийната ефективност; 
12. събира и анализира информация за енергийната ефективност в страната и за 
използването на възобновяеми енергийни източници; 
13. осъществява и други дейности, възложени му с нормативни актове. 
Агенцията създава и поддържа информационна система за състоянието на 
енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници 
на национално и регионално равнище.  
КОМИТЕТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ 
/КИАЕМЦ/ 
Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели е държавен орган и 
неговият състав се определя от Министерския съвет. КИАЕМЦ е юридическо лице 
със собствен бюджет и изпълнява своите дейности с помощта на администрация. 
KИАЕМЦ се ръководи от Председател, подпомаган от двама зам.председатели и 
главен секретар. Към КИАЕМЦ са създадени два Консултативни Съвета: Съвет по 
безопасност на ядрени съоръжения и Съвет по радиационна защита. Съветите са 
постоянни и подпомагат председателя при вземане на решения по ключови 
проблеми в тези области. Членове на съветите са научни работници и 
специалисти по използване на атомната енергия и са персонално определени с 
Решение на Министерски съвет.  Към КИАЕМЦ  функционират и 
Междуведомствена комисия по физическа защита на АЕЦ и Държавна 
квалификационна комисия за атестиране на определен персонал на ядрените 
съоръжения. 
Държавният контрол по безопасното използване на атомната енергия се 
упражнява от КИАЕМЦ чрез Инспекцията по безопасно използване на атомната 
енергия. Инспекцията се състои от три дирекции: регулиране на безопасността на 
ядрени съоръжения, анализи,  оценки и изследвания на безопасността и 
радиационна защита и аварийна готовност. Инспекторите от управленията 
осъществяват разрешителни и контролни функции, издават задължителни за 
изпълнение предписания и съставят актове за установени нарушения на Закона за 
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използване на атомната енергия за мирни цели и нормативните актове за неговото 
прилагане. 
Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и 
водите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на земеделието и 
горите и други държавни органи изпълняват специализиран контрол в рамките на 
предоставените им пълномощия. 
КИАЕМЦ активно участва в  срещите на работните групи на Европейския съюз- 
CONCERT и NUSAC, както и в работата на WENRA и Форума за сътрудничество на 
регулиращите органи на държавите, експлоатиращи реактори тип ВВЕР. 
Увеличението на персонала е една от първоетапните мерки за укрепване на 
регулиращия орган по ядрена безопасност. Към 1 септември 2001 г.  числеността 
на персонала на КИАЕМЦ е 88 души. Понастоящем в щатното разписание на 
Инспекцията по безопасно използване на атомната енергия са предвидени 55 
щатни бройки и са заети 50 от  тях (26 - инспектори по ядрена безопасност, 14 - 
експерти по радиационна защита и 6 -специалисти по аварийно планиране). 8 от 
инспекторите работят постоянно на площадката на АЕЦ-Козлодуй. 95% от 
инспекторите имат висше образование и повече от 60% от тях имат над 15-
годишен опит в атомната енергетика. В КИАЕМЦ работят и 4 доктори на науките. 
Инспекцията не разполага със собствени специалисти по термохидравлични и 
неутроннофизични анализи, якостни разчети, електрически системи, 
компютъризирани системи за контрол и управление, специални въпроси на 
извеждането на АЕЦ от експлоатация. В тези области се възлагат независими 
експертизи и оценки, както на български, така и на чужди компетентни 
организации. Широко се използва и експертната помощ на МААЕ. 
С постановление от мес. март 2000 г. Министерският съвет даде на 
администрацията на КИАЕМЦ категория А2, с което я приравнява на 
министерство. Това е една от административните мерки за увеличаване 
заплащането и мотивацията на персонала и за подпомагане привличането на 
компетентни и опитни специалисти.   
Като държавна администрация КИАЕМЦ е на самостоятелен бюджет. Той се 
формира с годишните постъпления от определените такси за издаване на 
разрешения за извършване на дейности по използване на атомната енергия. 32% 
от приходите от таксите се използват за развитие на материалната база.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СПИСЪК 

на ратифицираните от Република България международни конвенции, 
договори и спогодби в областта на ядрената безопасност и радиационната 

защита 
1. ВИЕНСКА КОНВЕНЦИЯ за гражданска отговорност за ядрена вреда  

(Ратифицирана от Народното събрание със закон, приет на 27 юли 1994  год. - 
ДВ, бр. 64 от 1994  год.  В сила за Република България от 24 ноември 1994  год. 
Република България ще прилага разпоредбите на Виенската конвенция от деня 
на нейното ратифициране преди влизането й в сила.  Издадена от Комитета за 
използване на атомната енергия за мирни цели при Министерския съвет, обн., 
ДВ, бр. 76 от 20.09.1994  год., попр., бр. 91 от 4.11.1994  год.) 

2. КОНВЕНЦИЯ за физическа защита на ядрения материал  (Ратифицирана с 
Указ № 341 на Държавния съвет от 3.02.1984  год. - ДВ, бр. 12 10.02.1984  год.  
Обн., ДВ, бр. 44 от 9.06.1987  год.  В сила от 8.02.1987  год.) 

3. КОНВЕНЦИЯ за оперативно уведомяване при ядрена авария (Ратифицирана с 
Указ № 3514 на Държавния съвет от 30.12.1987  год. - ДВ, бр. 2 8.01.1988  год.  
Обн., ДВ, бр. 12 от 12.02.1988  год.  В сила от 22.10.1986  год.) 

4. КОНВЕНЦИЯ за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна 
обстановка  (Ратифицирана с Указ № 3514 на ДС на НРБ от 30.12.1987 год., 
обн. ДВ, бр. 2 от 1988 год.); 

5. КОНВЕНЦИЯ за ядрена безопасност (Ратифицирана от НС със закон, приет на 
14.09.1995 год., обн. ДВ, бр. 86 от 1995 год.); 

6. ЕДИННА КОНВЕНЦИЯ за безопасност при управление на отработено гориво и 
за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци (Ратифицирана от 
НС със закон, приет на 20.05.2000 год., публикувана в ДВ бр.23 от 2001г. В сила 
от 18.06.2001г. ; 

7. ДОГОВОР за неразпространение на ядреното оръжие (ратифициран с Указ № 
668 на Президиума на НС от 10.07.1969 год., влязъл в сила по отношение на 
НРБ на 05.03.1970  год., обн. ДВ, бр. 39 от 1971  год.);  

8. СПОРАЗУМЕНИЕ между Народна Република България и Международната 
агенция по атомна енергия за прилагане на гаранции във връзка с Договора за 
неразпространение на ядреното оръжие (ратифицирано 01.07.1968 год., влязло 
в сила на 29.02.1972 год., обн.ДВ, бр.92, от 10.11.2000 г.). 

9. Допълнителен протокол към Споразумението между Народна Република 
България и Международната агенция по атомна енергия за прилагане на 
гаранциите във връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие 
(Ратифициран на 20.09.2000 г., обн. ДВ, бр.92, от 10.11.2000 г., в сила от 
10.10.2000 г.). 
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СПИСЪК 

на двустранните договори и спогодби (споразумения) на Република 
България в областта на ядрената безопасност и радиационната защита 

 
1. СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на 

Съединените Американски Щати за сътрудничество в областта на мирното 
използване на атомната енергия (подписана на 21.06.1994 г., в сила от 
28.03.1996 г., срок на действие – 30 години). 

2. СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на 
Република Гърция за оперативно уведомяване при ядрена авария и обмен на 
информация за ядрени съоръжения (ратифицирано с указ № 2302 от 26.10 
1989 год., обн. ДВ, бр. 86 от 03.11.1989  год., в сила от 20.12.1991  год.); 

3. СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и 
правителството на Румъния за оперативно уведомяване при ядрена авария и 
обмен на информация за ядрени съоръжения (ратифицирано със закон, приет 
от НС на 25.09.1997  год. - ДБ. бр.87 от 1997  год., обн. ДВ, бр.17 от 1998  год., 
влязло в сила от 01.01.1998  год.) ); 

4. СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и 
правителството на Република Турция за оперативно уведомяване при ядрена 
авария и за обмен на информация за ядрени съоръжения (Ратифицирано със 
закон, приет от НС на 28.01.1998 год. - ДВ, бр.15 от 1998 год., обн. ДВ, бр.60 от 
1998  год., в сила от 21.05.1998  год.); 

5. СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество между Комитета за използване на 
атомната енергия за мирни цели на Република България и Федералния надзор 
на Русия по ядрена и радиационна безопасност (Утвърдено с протоколно 
решение № 17 на Министерския съвет от 11 март 1996 год.); 

6. СПОРАЗУМЕНИЕ между Комитета за използване на атомната енергия за мирни 
цели на Република България и Министерството за опазване на околната среда 
и ядрената безопасност на Украйна в областта на държавното регулиране и 
контролиране на безопасността при използуване на атомната енергия за мирни 
цели (Подписано на 24 март 1998  год.); 

7. СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на 
Руската Федерация за сътрудничество в областта на мирното използване на 
атомната енергия (Утвърдена с Решение  № 380 на Министерския съвет от 06 
септември 1995 год.); 

8. СПОРАЗУМЕНИЕ между Комитета за използване на атомната енергия за мирни 
цели при Министерския съвет на Република България и Федералното 
министерство на околната среда, защитата на природата и реакторната 
безопасност на Федерална Република Германия (Утвърдено с протоколно 
решение на Министерския съвет от 25 май 1992 год.); 

9. СПОРАЗУМЕНИЕ между Комитета за използване на атомната енергия за мирни 
цели при Министерския съвет на Република България и Министерството на 
икономиката на Словашката Република за сътрудничество в областта на 
държавното регулиране на безопасността при използване на атомната енергия 
за мирни цели (Подписано на 29 септември 1999 г., в сила от датата на 
подписването). 
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