
 

           

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н  А  Р  О  Д  Н  О   С  Ъ  Б  Р  А  Н  И  Е 

__________________________________________________________ 

ПРОЕКТ 

 
З А К О Н  

за изменение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия 

 

(обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 

88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., 

бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 

2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.) 

 

§ 1. В чл. 52, ал. 1 думите „заместник-министър на икономиката, енергетиката 

и туризма” се заменят със „заместник-министър на енергетиката”.  

§ 2. Навсякъде в закона думите „Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и 

„министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с 

„Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на 

енергетиката“. 

 

Заключителни разпоредби 

 

 § 3. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 

18 от 2004 г.; бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 

2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 

2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 

2013 г., бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и 

енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на 

икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на 

енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“. 

 

§ 4. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 

2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 и 

65 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 65 от 2014 г.) 

навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на 

икономиката и енергетиката и „министъра на икономиката и енергетиката“ се 

заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на 

енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.  

 

§ 5. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм. и 

доп., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 

от 2012 г., бр.15, 24, 59 и 66 от 2013 г., бр. 22, 33 и 98 от 2014 г.) навсякъде думите 

„Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и 

енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с 

„Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на 

енергетиката“. 

 

 § 6. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и 

доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 

и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 

и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 14 и 45 от 2012 г., 

бр. 66 от 2013 г., бр. бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма“,  „министърът на икономиката, енергетиката и 

туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят 

съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и 

„министъра на енергетиката”. 



 

 

 § 7. В Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (обн., 

ДВ, бр. 14 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2012 г.) навсякъде думите 

„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на 

икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на 

енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.  

 

§ 8.  В Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ДВ, бр. 15 от 2013 г.) 

навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, 

„министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, 

„министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.  

 

 § 9. В Закона за ограничаване изменението на климата (ДВ, бр. 22 от 2014 г.) 

се правят следните изменения: 

 1. В чл. 3, ал. 4 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се 

заменят с „Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката”, 

думите  „Министерството на инвестиционното проектиране” се заличават, а думите 

„Министерството на регионалното развитие“ се заменят с „Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството”. 

 2. В чл. 4, ал. 1 думите  „министъра на икономиката и енергетиката“ се 

заменят с „министъра на енергетиката, министъра на икономиката”, а думите 

„министъра на инвестиционното проектиране” се заменят с „министъра на 

регионалното развитие и благоустройството”. 

 3. В чл. 10 думите „Министърът на икономиката и енергетиката” се заменят с 

„Министърът на енергетиката“. 

 4. В чл. 12, ал. 1, т. 4 думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се 

заменят с „министърът на енергетиката“. 

5. В чл. 19, ал. 3 и 5 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се 

заменят с „министъра на енергетиката”. 

 6. В чл. 59, ал. 4 думите „Министерството на инвестиционното проектиране” 

се заменят с „Министерството на регионалното развитие и благоустройството”. 

 7. В § 19 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на 

икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на енергетиката”, а думите 

„министъра на инвестиционното проектиране” се заменят с „министъра на 

регионалното развитие и благоустройството”. 

 

 § 10. В чл. 61а, ал. 1 и чл. 61б, ал. 1 от Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 

36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 

50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 

73 от 2011 г., бр. 45, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 24 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 

г.) думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с 

„Министерството на икономиката“.  

 

 § 11. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 

вестник”.  

 

 

Законът е приет от 43-то Народно събрание на ....................... 2014 г. и е 

подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 

 

 

 

 

 


