
 
 

 

СТАНОВИЩЕ 

на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно 

подложен на обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за енергетиката 

  

 

Асоциация на индустриалния капитал в България подкрепя по принцип 

предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.  

Положителна е възприетата от вносителите на законопроекта посока членовете на 

регулаторния орган да бъдат избирани от Народното събрание. Това действително дава 

гаранции за прозрачност и публичност на избора, за разлика от досегашния механизъм 

членовете да се назначават от изпълнителната власт. 

Положителна е и идеята за създаване на Обществен съвет към Комисията с цел 

гарантиране участието на гражданското общество в тази така важна регулаторна дейност. За 

съжаление, законопроектът дава съвсем оскъдна уредба на този въпрос, като препраща 

разписването на конкретните правила в бъдеща подзаконова нормативна уредба, по-

конкретно към бъдещ правилник, изработен от Комисията. Този подход дава широка 

възможност на всеки следващ състав да приема различни правила, да изменя или отменя 

съществуващи такива, което не съответства на идеята да се уредят трайно обществените 

отношения, свързани с регулирането на стратегически сектори от българската икономика. 

По отношение предложението съставът на Комисията да бъде разделен на две 

подкомисии – респективно за сектор енергетика и за сектор ВиК: макар да е положителен 

замисълът съответният сектор да се регулира изключително от експерти в съответната 

дейност, съставът от 3-ма члена на всяка подкомисия, за които проектът предвижда, че могат 

да вземат решения и когато присъстват само двама от тях (нов текст на чл.13, ал.2 и ал.3 от 

проекта) оставя широко поле за дискусии уместно и оправдано ли е толкова важни решения в 

стратегически сектори да бъдат законодателно оставени на преценката само на двама души, 

било то и доказани експерти.  

Същевременно с този законопроект се предвижда и промяна в ЗРВКУ, съгласно която 

за изпълнение правомощията на подкомисията по ВиК се създават териториални звена на 

нейно подчинение. Отново обаче функциите на тези звена не са законодателно разписани, а 

са оставени в правомощията на Комисията, която следва в Устройствения си правилник да 

разпише техните функции. Липсата обаче на ясна и изчерпателна законодателна рамка на 

дейността на тези нови звена оставя недопустима, от гледна точка на правната сигурност, 

празнина, още повече, че дава на административен орган пълната оперативна 

самостоятелност да определя правомощията на тези помощни звена. Този подход считаме за 

противоречащ на основния принцип, посочен по-горе, а именно, че обществените отношения 

се уреждат единствено и само със закон. Ето защо считаме, че разглежданият законопроект 

трябва да бъде преработен и допълнен по начин да изпълнява тази основна функция и да 

уреди трайно и непротиворечиво обществените отношения, свързани с регулирането на 

сектори енергетика и ВиК. 

Също така сме на мнение, че броят на предвидените членове е недостатъчен, поради 

което предлагаме съставът на горепосочените комисии да бъде увеличен от 3 на 5 члена с 

оглед постигането на по-висока ефективност на работата им. 



 

 

 

Освен това правим следното предложение за допълнение на § 19: 

 В новосъздадената алинея 6 на чл. 27 думите "енергийни помощи на 

битови потребители" да се заменят с "енергийни и водни помощи за 

битови потребители". 

С оглед на провежданите дискусии за въвеждане на водни помощи за социално слабите 

групи в обществото, в случай че цената на водата надхвърли социално поносимия праг, 

считаме за разумно включването им в Закона за енергетиката. 

 

 

Към Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за енергетиката 

 

Към Мотиви към проекта на закон за изменение и допълнение на закона за 

енергетиката 

  

  

http://bica-bg.org/admin/admin/upload/2536_proekt_zid_na_ze.pdf
http://bica-bg.org/admin/admin/upload/2535_motivi_energetika.pdf
http://bica-bg.org/admin/admin/upload/2535_motivi_energetika.pdf

