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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 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., бр. 14, 17, 48 и 56 

от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51 и 58 от 2017 г.)  

 

 
§ 1. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1.Създава се нова т. 42: 

„42. контролира изпълнението на чл. 3, 4, 5, 8, 9, 15 и 17 от Регламент (ЕС) 

№ 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година 

относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия. 

5. Досегашните т.42 и 43 стават т.43 и 44. 

 

§ 2. В чл. 47 ал. 3 се изменя така: 

„(3) Конкурсът се обявява с решение на комисията, което се обнародва в 

"Държавен вестник". Подробна информация за конкурса по чл. 46, ал. 1 се 

публикува и в "Официален вестник" на Европейския съюз, като срокът за подаване 

на заявления за участие не може да бъде по-кратък от 6 месеца от датата на 

публикуването на информацията. В случаите по чл. 46, ал. 2, срокът за подаване на 

заявления за участие не може да бъде по-кратък от 3 месеца от датата на 

обнародването на решението за конкурса. Решението на комисията за обявяване на 

конкурс може да бъде обжалвано само заедно с решението за определяне на 

спечелилия конкурса кандидат.”. 

 

§ 3. Член 48 се изменя така:  

„Чл. 48. Когато в срока за подаване на заявления за участие в конкурса не 

постъпи заявление или постъпи само едно заявление, този срок може да се удължи 

най-много с 60 дни, считано от датата на публикуване на информация за 

удължаване на срока в "Официален вестник" на Европейския съюз - за конкурса по 

чл. 46, ал. 1 или от датата на обнародване в “Държавен вестник” на решението за 

удължаване на срока – за конкурса по чл. 46, ал. 2. В този случай се променя и 

датата на провеждане на конкурса.”. 

 

§ 4. В чл. 76 се създава ал. 7: 

„(7) Комисията текущо контролира изпълнението на задълженията съгласно 

чл. 3, 4, 5, 8, 9, 15 и 17 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и 

на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на 

пазара за търговия на едро с енергия.” 



§ 5. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 3:  

„(3) Когато извършват проверки и съставят актове за установяване на 

извършено нарушение на чл. 3, 4, 5, 8, 9, 15 и 17 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета 

и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, освен правомощията по 

ал. 2 контролните органи имат право и: 

1. да изискват съществуващи записи за телефонни разговори и предаване на 

данни; 

2. да поискат от съд да наложи запор на движими вещи и вземания и/или 

възбрана върху недвижим имот; 

3. да правят предложения за временно лишаване от право за упражняване на 

определена професия или дейност.”. 

2. Досегашните ал. 3 и 4 стават ал.4 и 5. 

 
§ 6. В чл. 81е., ал. 2 се добавя ново изречение трето „Надзорният орган е 

съставен от членове, представляващи вертикално интегрираното предприятие и 

членове, представляващи акционери - трети страни в случаите, в които има такива 

акционери. “, а настоящото изречение трето става изречение четвърто. 

§ 7. В чл. 81н. се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Собственикът на мрежата, в случаите когато е определен независим 

системен оператор на газопреносна мрежа, и операторът на съоръжение за 

съхранение на природен газ, когато са част от вертикално интегрирано предприятие, 

са независими по отношение на правноорганизационната форма, организацията и 

вземането на решения от другите дейности на вертикално интегрираното 

предприятие, които не са свързани с пренос, разпределение и съхранение на 

природен газ.“ 

2. В ал. 6 се добавя изречение второ: „Операторът на система за съхранение 

притежава ефективни, независими от интегрираното предприятие за природен газ 

права за вземане на решения относно активите, които за необходими за 

функционирането, поддръжката или развитието на съоръжения за съхранение.“ 

 

§ 8. В чл. 81о. се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 5: 

„(5) Персоналът на оператор, който е бил част от вертикално интергрирано 

предприятие не се прехвърля към предприятия, изпълняващи някоя от функциите по 

производство или доставка.“ 



2. Досегашната ал. 5 става ал. 6. 

 

§ 9. Създава се чл. 92а:  

„Чл. 92а. (1) Операторите на публично достъпни зарядни точки са страни по 

сделки с електрическа енергия като крайни клиенти, във връзка с предоставяни от 

тях услуги за зареждане на електрически превозни средства.  

(2) Ползвателите на услуги за зареждане на електрически превозни средства 

не са страни по сделките с електрическа енергия и не встъпват в договорни 

отношения за нейната доставка. 

(3) Доставката на електрическа енергия за зарядна точка, която е 

разположена в присъединена към електропреносната или съответната 

електроразпределителна мрежа сграда или върху недвижим имот към нея, може да 

бъде предмет на сделка, страна по която е енергийно предприятие, различно от 

доставящото електрическа енергия за снабдяване на сградата.” 

 

§ 10. В чл. 104а се създават ал. 5 и 6: 

 „(5) Операторите на публично достъпни зарядни точки като крайни клиенти 

ползват електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, към 

която са присъединени, при условията на ал. 1.  

(6) Ползвателите на услуги за зареждане на електрически превозни средства, 

не встъпват в договорни отношения с оператора на електропреносната или на 

съответната електроразпределителна мрежа за ползване на мрежата.“ 

 

§ 11. В чл. 116 се създават ал. 8 и 9: 

„(8) Операторът на електропреносната мрежа няма право да откаже 

свързването на нова електроцентрала въз основа на възможни бъдещи ограничения 

на съществуващите мощности на мрежата, като например претоварване в 

отдалечени части на мрежата. Операторът на мрежата предоставя необходимата 

информация. 

(9) Операторът на електропреносната мрежа няма право да откаже нова точка 

за свързване на основание, че това ще доведе до допълнителни разходи, свързани с 

необходимото увеличение на капацитета на елементите от мрежата в 

непосредствена близост до точката на свързване.“    

 

§ 12. В чл. 117 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „електрическа енергия” се поставя 

запетая и се добавя „включително зарядна точка за зареждане на електрически 

превозни средства“. 



2. В ал. 4 след думата „мотивира“ се добавя „писмено“. 

3. Създава се ал. 10: 

„(10) При изграждане на зарядна точка за зареждане на електрически превозни 

средства по чл. 92а, ал. 3, по искане на клиента тя се присъединява към съответната 

електрическа мрежа като обособен обект със самостоятелно измерване на 

доставяната от мрежата електрическа енергия, при условията и по реда на 

наредбата по чл. 116, ал. 7.“ 

 

§ 13. В чл. 118, ал. 2 се изменя така: 

„(2) Операторът на електропреносната мрежа, съответно оператор на 

електроразпределителна мрежа, може временно да ограничи или преустанови 

достъпа на ползвател на мрежата, който нарушава условията за достъп и това би 

довело до нарушаване на техническите параметри и сигурността на мрежите или до 

влошаване на условията за снабдяване на други ползватели.“ 

 

§ 14. В чл. 119 ал. 5 се отменя.  

 

§ 15. В чл. 120 се създава ал. 7: 

„(7) Когато това е технически възможно и икономически целесъобразно, 

операторът на електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, 

при присъединяване към мрежата на зарядна точка за зареждане на електрически 

превозни средства, както и в случаите по ал. 4, монтира интелигентни измервателни 

системи при спазване на следните изисквания: 

1. измервателните системи да осигуряват информация на крайните клиенти 

относно реалния период на потребление, както и да се вземат изцяло под внимание 

целите за енергийна ефективност и ползите за крайния клиент при формулиране на 

минимално допустимите функционални характеристики на измервателните уреди и 

задълженията, наложени на участниците на пазара на електрическа енергия; 

2. по искане на крайния клиент да осигуряват възможност измервателният 

уред или измервателните уреди да отчитат електрическата енергия, доставяна в 

електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа от обекта на 

крайния клиент; 

3. по време на инсталирането на интелигентни измервателни системи да дават 

на клиентите подходящи съвети и информация за пълния потенциал на тези системи 

по отношение на управлението на отчитането на показанията и наблюдението на 

енергопотреблението;  

4. да гарантират сигурността на интелигентните измервателни системи и 

предаването на данни;  



5. в процеса на предаване на данни да гарантират неприкосновеността на 

личния живот на крайните клиенти, при спазване на законодателството относно 

защитата на данните и неприкосновеността на личния живот.“ 

 

§ 16. В чл. 197, ал. 5 след думите „присъединяването към газопреносната 

мрежа“ се добавя „с писмен мотивиран отказ“. 

  

§ 17. В чл. 199, ал. 5 след думите „присъединяването към 

газоразпределителната мрежа“ се добавя „с писмен мотивиран отказ“. 

 
§ 18. Създава се чл. 224г: 

„Чл. 224г. (1) Нарушение на разпоредба от посочените - чл. 3, 4, 5, 8, 9, 15 и 

17 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 

октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на 

едро с енергия, се наказва с глоба от 1500 до 15 000 лв.  

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от 

едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 20 000 до 150 000 лв. 

(3) С наказанието по ал. 1 и 2 се наказва и опитът за манипулиране на пазара 

за търговия на едро с енергия. 

(4) При повторно извършено нарушение по ал. 1 и 2 глобата, съответно 

имуществената санкция, е в трикратен размер, определен по максималния размер на 

глобата, съответно на имуществената санкция, по ал. 1 и 2. 

(5) В случаите по ал. 1, ал. 2 или ал. 3, комисията може да наложи и 

наказание лишаване от право за упражняване на определена дейност за срок от 

шест месеца до една година, ако не подлежи на по-тежко наказание.” 

 

§ 19. В чл. 225, в ал. 2 след думите „224в“ се поставя запетая и се добавя 

„224г“. 

 

§ 20. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:  

1. Създава се т. 26а:  

   „26а. „Интелигентна измервателна система" е електронна система, която може 

да измерва потреблението на енергия като предоставя повече информация от 

традиционен измервателен уред и може да предава и да получава данни 

посредством форма на електронна комуникация.“ 

2. Създава се т. 73:  

 „73. За целите на този закон, по отношение на изпълнението на 

задълженията съгласно чл. 3, 4, 5, 8, 9, 15 и 17 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 



Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета 

и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, се прилагат 

определенията по чл. 2 от регламента”. 

 

 

 

 

 


