12 ЗАКОН за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и
биогоривата
Наименование:
Код:
Вид на акт:
Предмет:

Основание за
приемане на
акта:
Орган
приел/издал
акта:
Обнародван:
В сила от:
Изменения и
допълнения:

Структура:
Приложения:
Прилагащ орган:

Други органи по
прилагане на
акта:
Административни
структури:
Консултативни
органи:
Други
организации:
Приложими
процедури:
Свързани
национални
актове:

ЗАКОН за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
12
Закон
Този закон урежда обществените отношения, свързани с насърчаване на
производството и потреблението на електрическа, топлинна енергия и/или енергия
за охлаждане от възобновяеми енергийни източници и от алтернативни енергийни
източници, на производството и потреблението на биогорива и на други
възобновяеми горива в транспорта. [чл.1]

Народно събрание на Република България

обн., ДВ, бр. 49 от 19.06.2007 г
23.06.2007 г.
Общ бр. изменения, в т.ч:
3
през настоящата година (2010):
‐
през изследваната година (2009):
2
Държавен вестник, брой:
Година:
Забележка:
98
2008
82, 102
2009
‐
Части:
Глави:
Раздели:
Членове:
6
6
40
‐
Министерският съвет
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Областните управители
Кметовете на общини

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
‐
‐
Административнопроцесуален кодекс
Закон за административните нарушения и наказания
Правно основание в
Препращащ към Наименование на свързания акт:
изследвания акт:
чл.:
чл. 5. ал.1 т.9
чл. 9, ал. 4
Закон за енергетиката
чл. 8. ал.1
чл. 83, ал. 3
чл. 13. ал.2
чл. 14. ал.2
чл. 15. ал.2
чл. 16
чл. 16. ал.1

чл. 116, ал. 7
чл. 116, ал. 7
чл.36, ал. 3
чл.35
раздел VII

1

чл. 17. ал.1
чл. 18.
чл. 21. ал.2
чл. 29. ал.2
чл. 24.ал.1
чл. 25.
чл. 24. ал.5
чл. 26.
чл. 27.
чл. 40. ал.1
§ 1.т. 18.
§ 1. т.19.
§ 1. т. 20.
чл. 40. ал.5

раздел VII
чл. 36, ал. 3.
чл. 36, ал. 3.
чл. 162, ал. 3

чл. 18а, ал. 2 от
чл. 18б, ал. 1, т. 2
чл. 8, ал. 1
чл. 43а, ал. 2
§ 1, т. 17
§ 1, т. 20
§ 1, т. 23

чл. 12.
чл.32, ал. 3 и 4
Свързани
международни
актове извън
правото на ЕС

Закон за акцизите и данъчните
складове
Закон за чистотата на
атмосферния въздух

Правно основание в
изследвания акт:

Препращащ към
чл.:

№

Наименование

Правно
основание

1

ДИРЕКТИВА
2001/77/ЕО НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА
от 27 септември 2001
година
относно насърчаване
на производството и
потреблението на
електроенергия от
възобновяеми
енергийни източници
на вътрешния
електроенергиен
пазар

§ 2 от
Допълнителните
разпоредби

2

ДИРЕКТИВА
2003/30/ЕО НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА
от 8 май 2003 година
относно

§ 2 от
Допълнителните
разпоредби

Закон за административните
нарушения и наказания.
Закон за насърчаване на
инвестициите
Административнопроцесуален
кодекс
Наименование на свързания акт:

(конвенции,
договори, харти и
др.):

Актове от
правото на ЕС

Препращащ
към чл.

Степен на
транспониране
(въвеждане) на
актове на правото
на ЕС (да/не)
да

да

2

Контрол по
прилагане на
акта:
Актове по
прилагането:

насърчаването на
използването на
биогорива и други
възобновяеми горива
за транспорт
Министерски съвет на Република България

№
1.

Абревиатури:

Наименование

НАРЕДБА № 16 ‐ 27 от
22.01.2008 г. за
условията и реда за
извършване на
оценка за наличния и
прогнозния
потенциал на ресурса
за производство на
енергия от
възобновяеми и/или
алтернативни
енергийни източници
(обн., ДВ, бр. 11 от
5.02.2008 г)
2.
НАРЕДБА за издаване
на сертификати за
произход на
електрическа
енергия, произведена
от възобновяеми
енергийни източници
3.
НАРЕДБА № 16 ‐ 28 от
22.01.2008 г. за
съдържанието,
условията, реда и
начина за
предоставяне на
информация за
произведените,
изкупените и
продадени
количества енергия от
възобновяеми и
алтернативни
енергийни източници
и произведените,
изкупените и
продадени
количества биогорива
(обн., ДВ, бр. 11 от
5.02.2008 г.) (ЕС)
КБКСС

Правно
основание
Чл. 8. ал.2

Прилагащ текст
чл.

Задължен
орган:
министъра на
икономиката,
енергетиката и
туризма

чл. 19 ал.3

ДАКЕР

чл. 28. ал.2

министъра на
икономиката,
енергетиката и
туризма

бензинов компонент, наречен компонент за
блендиране с кислородсъдържащи съединения

Бележки и общи
коментари по Закон:
Препоръки от общ
характер:

3

