13 Закон за енергетиката
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 енергетиката
13
закон
Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите
по производство, внос и износ, пренос, транзитен пренос, разпределение на
електрическа и топлинна енергия и природен газ, пренос на нефт и нефтопродукти по
тръбопроводи, търговия с електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и
правомощията на държавните органи по определянето на енергийната политика,
регулирането и контрола. [чл. 1]

Народно събрание на Република България
Обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г.
13.12.2003 г.
Общ бр. изменения, в т.ч:
през настоящата година (2010):
през изследваната година (2009):
Държавен вестник, брой:
18
18, 95
30, 65, 74
49, 55, 59
36, 43, 98
35, 41, 42, 82, 103
54
Части:
Глави:
14

18
1
5
Година:
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Раздели:

Забележка:

Членове:
225

Министерски съвет
Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Комисия за защита на конкуренцията
Кметове на общини

Административнопроцесуален кодекс
Граждански процесуален кодекс
Закон за административните нарушения и наказания
Правно основание в
Препращащ
Наименование на свързания акт:
изследвания акт:
към чл.:
чл. 13, ал. 6
Административнопроцесуален кодекс
чл. 139а, ал. 9
Административнопроцесуален кодекс
чл. 204
Административнопроцесуален кодекс
чл. 107
чл. 410, ал. 1
Граждански процесуален кодекс
чл. 139а, ал. 8
Граждански процесуален кодекс
чл. 154
чл. 410, ал. 1
Граждански процесуален кодекс
чл. 184
Чл. 410, ал. 1
Граждански процесуален кодекс
чл. 27, ал. 1, т. 3
Търговски закон
1

чл. 27, ал. 2
чл. 40, ал. 1
чл. 46, ал. 4
чл. 152, ал. 5
чл. 177, ал. 1
чл. 178, ал. 1
чл. 179, ал. 1
чл. 5, ал. 2, т. 1
чл. 7, ал. 3
чл. 152, ал. 1

глава първа
чл. 18, ал. 1, т.
1 ‐ 3, 5, 6, 8 и
9

чл. 152, ал. 4
чл. 12, ал. 2
чл. 12, ал. 3, т. 5

чл. 19, ал. 6

чл. 13, ал. 1, т. 2

чл. 14, ал. 1

чл. 18, ал. 1

чл. 21, ал. 2

чл. 22, ал. 1, т. 2

чл. 26, ал. 1

чл. 27, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2

чл. 27, ал. 3, т. 1

чл. 28, ал. 1 и ал. 3

чл. 23, ал. 2
Чл. 71
чл. 35, ал. 2, т. 3

чл. 38, ал. 1, т. 1
чл. 40, ал. 3
чл. 59, ал. 2
чл. 62, ал. 1

чл. 16

чл. 118а, ал. 3
‐6

Търговски закон
Търговски закон
Търговски закон
Търговски закон
Търговски закон
Търговски закон
Търговски закон
Закон за частната охранителна
дейност
Закон за юридическите лица с
нестопанска цел
Закон за юридическите лица с
нестопанска цел

Закон за юридическите лица с
нестопанска цел
Закон за администрацията
Закон за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси
Закона за регулиране на
водоснабдителните и
канализационните услуги
Закона за регулиране на
водоснабдителните и
канализационните услуги
Закона за регулиране на
водоснабдителните и
канализационните услуги
Закона за регулиране на
водоснабдителните и
канализационните услуги
Закона за регулиране на
водоснабдителните и
канализационните услуги
Закона за регулиране на
водоснабдителните и
канализационните услуги
Закона за регулиране на
водоснабдителните и
канализационните услуги
Закона за регулиране на
водоснабдителните и
канализационните услуги
Закона за регулиране на
водоснабдителните и
канализационните услуги
Закон за защита на конкуренцията
Закон за защита на конкуренцията
Закон за възобновяемите и
алтернативните енергийни източници
и биогоривата
Закон за счетоводството
Закон за водите
Закон за безопасно използване на
ядрената енергия
Закон з а държавната собственост
2

чл. 63, ал. 2
чл. 63б, ал. 1
чл. 63б, ал. 2, т. 1, буква „б”
чл. 63б, ал. 3
чл. 62, ал. 2
чл. 62, ал. 3
чл. 63а, ал. 1
чл. 63в, ал. 1
чл. 64, ал. 1
чл. 64, ал. 6
чл. 73, ал. 1, т. 5
чл. 139а, ал. 2, т. 10
чл. 225, ал. 4
Свързани
международни
актове извън
правото на ЕС

глава трета
глава трета

чл. 210 и чл.
211
чл. 10, ал. 1

Правно основание в
изследвания акт:

Препращащ
към чл.:

№

Наименование

Правно
основание

1

Договор към Енергийната
харта
Регламент
(ЕО)
№
1228/2003 на Европейския
парламент и на Съвета от
26 юни 2003 година
относно
условията
за
достъп до мрежата за
трансграничен обмен на
електроенергия

чл. 4, ал. 2, т.
18а
чл. 224а, ал. 1

Регламент
(ЕО)
№
1775/2005 на Европейския
парламент и на Съвета от
28 септември 2005 година
относно условия за достъп
до газопреносни мрежи

чл. 224б, ал. 1

Закон за държавната собственост
Закон за държавната собственост
Закон за държавната собственост
Закон за държавната собственост
Закон за общинската собственост
Закон за обществените поръчки
Закон за подземните богатства
Закон за концесиите
Закон за кадастъра и имотния
регистър
Закон за устройство на територията
Закон за опазване на околната среда
Закон за защита на личните данни
Закон за административните
нарушения и наказания
Наименование на свързания акт:

(конвенции,
договори, харти и
др.):

Актове от
правото на ЕС

2

3

Контрол по
прилагане на
акта:
Актове по
прилагането:

Препращащ към
чл.

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

чл. 3, ал. 2, 3 и 6,
чл. 4, чл. 5, чл. 6,
ал. 1, 2, 3, 5 и 6

чл. 4, чл. 5, ал. 2,
3, 4 и 5 и чл. 6,
чл. 7, ал. 6 и чл.
8

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

№

Наименование

1

Устройствен правилник на
Държавната комисия за
енергийно и водно
регулиране и на нейната
администрация (Приет с
ПМС № 122 от 9.06.2004 г.,
обн., ДВ, бр. 52 от
18.06.2004 г., в сила от

Правно
основание
чл. 16, ал. 2

Прилагащ текст
чл.

Задължен орган:
Държавна
комисия за
енергийно и
водно регулиране

3

2

3

4

5

6

7

18.06.2004 г., изм. и доп.,
бр. 49 от 14.06.2005 г.,
изм., бр. 83 от 18.10.2005
г., в сила от 18.10.2005 г.,
изм. и доп., бр. 48 от
13.06.2006 г., в сила от
1.05.2006 г., изм., бр. 55 от
17.06.2008 г., в сила от
1.06.2008 г., бр. 58 от
30.07.2010 г., в сила от
30.07.2010 г.)
Правила за измерване на
количеството електрическа
енергия (Приети с Решение
№ П‐1 от 10.04.2007 г.
Издадени от председателя
на Държавната комисия за
енергийно и водно
регулиране, обн., ДВ, бр.
38 от 11.05.2007 г.)
Правила за управление на
електроенергийната
система (Приложение към
т. 1 на Решение № П‐5 от
18.06.2007 г., обн., ДВ, бр.
68 от 21.08.2007 г.)
Правила за управление на
електроразпределителните
мрежи (Приложение към т.
1 на Решение № П‐6 от
18.06.2007 г., обн., ДВ, бр.
66 от 14.08.2007 г.)
Правила за търговия с
електрическа енергия
(Приети с Решение № П‐3
от 8.06.2009 г. на
Държавната комисия за
енергийно и водно
регулиране, обн., ДВ, бр.
59 от 28.07.2009 г.)
Правила за предоставяне
на достъп до
газопреносната и/или
газоразпределителните
мрежи (Приложение към т.
1 на Решение № П‐2 от
14.05.2007 г. на
Държавната комисия за
енергийно и водно
регулиране, обн., ДВ, бр.
45 от 8.06.2007 г.)
Правила за търговия с
природен газ (Приложение
към т. 1 на Решение № П‐3
от 14.05.2007 г. на
Държавната комисия за
енергийно и водно
регулиране, обн., ДВ, бр.
45 от 8.06.2007 г.)

чл. 21, ал. 1, т.
7 във връзка с
чл. 83, ал. 1, т.
6

Държавна
комисия за
енергийно и
водно регулиране

чл. 83, ал. 1, т.
4

Държавна
комисия за
енергийно и
водно регулиране

чл. 83, ал. 1, т.
5

Държавна
комисия за
енергийно и
водно регулиране

чл. 91, ал. 2

Държавна
комисия за
енергийно и
водно регулиране

чл. 172, ал. 1
във вр. с чл.
21, т. 9

Държавна
комисия за
енергийно и
водно регулиране

чл. 173, ал. 1
във вр. с чл.
21, т . 7

Държавна
комисия за
енергийно и
водно регулиране

4

8

Наредба № РД‐16‐996 от
31.10.2007
г.
за
съдържанието,
структурата, условията и
реда за представяне на
информация
от
предприятията,
които
осъществяват дейности по
добив
на
енергийни
ресурси, преработка и
търговия
с
горива,
преобразуване,
пренос,
разпределение и търговия
с енергия и природен газ,
за целите на енергийното
прогнозиране и планиране
(Издадена от министъра на
икономиката
и
енергетиката, обн., ДВ, бр.
98 от 27.11.2007 г.)

чл. 9, ал. 3

Министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма

9

Наредба
относно
съдържанието,
структурата, условията и
реда за предоставяне на
информацията,
предвидена в правото на
Европейските общности в
областта на енергетиката,
на
институции
на
Европейските
общности
(Приета с ПМС № 332 от
11.12.2006 г., обн., ДВ, бр.
106 от 27.12.2006 г., в сила
от датата на влизане в сила
на
Договора
за
присъединяване
на
Република България към
Европейския
съюз
‐
1.01.2007 г., доп., бр. 57 от
13.07.2007 г., изм. и доп.,
бр. 20 от 26.02.2008 г.,
изм., бр. 93 от 24.11.2009
г., в сила от 24.11.2009 г.)

чл. 9, ал. 4

Министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма

Наредба за регулиране на
цените на електрическата
енергия (Приета с ПМС №
35 от 20.02.2004 г., обн.,
ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.,
изм. и доп., бр. 62 от
31.07.2007 г.)
Наредба за регулиране на
цените на природния газ
(Приета с ПМС № 131 от
15.06.2004 г., обн., ДВ, бр.
55 от 25.06.2004 г., изм. и
доп., бр. 64 от 7.08.2007 г.,
бр. 2 от 8.01.2010 г., в сила

чл. 36, ал. 3

Държавна
комисия за
енергийно и
водно регулиране

чл. 36, ал. 3

Държавна
комисия за
енергийно и
водно регулиране

10

11

Държавна
комисия за
енергийно и
водно регулиране

5

12

13

14

15

от 30.12.2009 г.)
Наредба за регулиране на
цените на топлинната
енергия (Приета с ПМС №
131 от 15.06.2004 г., обн.,
ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г.,
изм. и доп., бр. 61 от
27.07.2007 г., бр. 105 от
9.12.2008 г.)
Наредба за лицензиране
на
дейностите
в
енергетиката (Приета с
ПМС № 124 от 11.06.2004
г., обн., ДВ, бр. 53 от
22.06.2004 г., изм., бр. 78
от 30.09.2005 г., в сила от
1.10.2005 г., изм. и доп.,
бр. 11 от 5.02.2008 г., изм.,
бр. 93 от 24.11.2009 г., в
сила от 24.11.2009 г., изм. и
доп., бр. 58 от 30.07.2010
г., в сила от 30.07.2010 г.)
Наредба № 16 от 9.06.2004
г. за сервитутите на
енергийните
обекти
(Издадена от министъра на
енергетиката
и
енергийните
ресурси,
министъра на земеделието
и горите и министъра на
регионалното развитие и
благоустройството,
обн.,
ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г.,
изм. и доп., бр. 77 от
2.09.2008 г.)
Наредба № 10 от 9.06.2004
г. за реда за въвеждане на
ограничителен
режим,
временно прекъсване или
ограничаване
на
производството
или
снабдяването
с
електрическа
енергия,
топлинна
енергия
и
природен газ (Издадена от
министъра на енергетиката
и енергийните ресурси,
обн., ДВ, бр. 63 от
20.07.2004 г., в сила от
20.07.2004 г.)
Наредба № 3 от 9.06.2004
г. за устройството на
електрическите уредби и
електропроводните линии
(Издадена от министъра на
енергетиката
и
енергийните ресурси, oбн.,
ДВ, бр. 90 от 13.10.2004 г. и

чл. 36, ал. 3

Държавна
комисия за
енергийно и
водно регулиране

чл. 60

Държавна
комисия за
енергийно и
водно регулиране

чл. 64, ал. 9

Министерски
съвет
Председател на
Държавна
агенция по горите

чл. 74, ал. 1

Министър на
енергетиката и
енергийните
ресурси
(понастоящем
Министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма)
Кмет на община

чл. 83, ал. 2
във връзка с
чл. 83, ал. 1, т.
1 от Закона за
енергетиката

Министър на
енергетиката и
енергийните
ресурси
(понастоящем
Министър на
икономиката,
енергетиката и
6

16

17

18

19

20

бр. 91 от 14.10.2004 г., в
сила от 15.01.2005 г., изм. и
доп., бр. 108 от 19.12.2007
г.)
Наредба № 9 от 9.06.2004
г.
за
техническата
експлоатация
на
електрически централи и
мрежи
(Издадена
от
министъра на енергетиката
и енергийните ресурси,
обн., ДВ, бр. 72 от
17.08.2004 г., в сила от
18.12.2004 г., изм. и доп.,
бр. 26 от 7.03.2008 г)
Наредба № 16‐116 от
8.02.2008 г. за техническа
експлоатация
на
енергообзавеждането
(Издадена от министъра на
икономиката
и
енергетиката, обн., ДВ, бр.
26 от 7.03.2008 г., в сила от
11.03.2008 г.

Наредба
№
14
от
15.06.2005 г. за технически
правила и нормативи за
проектиране, изграждане и
ползване на обектите и
съоръженията
за
производство,
преобразуване, пренос и
разпределение
на
електрическа
енергия
(Издадена от министъра на
регионалното развитие и
благоустройството
и
министъра на енергетиката
и енергийните ресурси,
обн., ДВ, бр. 53 от
28.06.2005 г., в сила от
29.09.2005 г., изм. и доп.,
бр. 73 от 5.09.2006 г.)
Наредба
№
11
от
10.06.2004 г. за резерви от
горива
(Издадена
от
министъра на енергетиката
и енергийните ресурси,
обн., ДВ, бр. 75 от
27.08.2004 г., в сила от
27.08.2004 г.)
Наредба № 8 от 9.06.2004
г. за условията и реда, при
които
се
осъществява
дейността на операторите
на
електроенергийната

туризма)

чл. 83, ал. 2
във връзка с
чл. 83, ал. 1, т.
2

Министър на
икономиката и
енергетиката
(понастоящем
Министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма)

чл. 83, ал. 2
във връзка с
чл. 83, ал. 1, т.
3

Министър на
икономиката и
енергетиката
(понастоящем
Министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма)

чл. 83, ал. 3
във вр. с § 18,
ал. 1 от ЗР на
Закона за
устройство на
територията

Министър на
регионалното
развитие и
благоустройството

чл. 85, ал. 2 и
чл. 128

Министър на
енергетиката и
енергийните
ресурси
(понастоящем
Министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма)
Министър на
енергетиката и
енергийните
ресурси
(понастоящем

чл. 115

Министър на
енергетиката и
енергийните
ресурси
(понастоящем
Министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма)

7

21

22

23

24

система
и
на
разпределителните мрежи,
както и на оперативния
дежурен
персонал
от
електроенергийните
обекти и електрическите
уредби на потребителите
(Издадена от министъра на
енергетиката
и
енергийните ресурси, обн.,
ДВ, бр. 66 от 30.07.2004 г.)
Наредба № 6 от 9.06.2004
г. за присъединяване на
производители
и
потребители
на
електрическа енергия към
преносната
и
разпределителните
електрически
мрежи
(Издадена от министъра на
енергетиката
и
енергийните ресурси, обн.,
ДВ, бр. 74 от 24.08.2004 г.;
изм. с Решение № 2535 от
21.03.2005 г. на ВАС на РБ ‐
бр. 27 от 29.03.2005 г., в
сила от 29.03.2005 г.; изм.
и доп., бр. 25 от 5.03.2008
г.)
Наредба № 16‐334 от
6.04.2007
г.
за
топлоснабдяването
(Издадена от министъра на
икономиката
и
енергетиката, обн., ДВ, бр.
34 от 24.04.2007 г., попр.,
бр. 39 от 15.05.2007 г., изм.
и доп., бр. 58 от 17.07.2007
г., бр. 45 от 16.06.2009 г.)
Наредба
№
15
от
28.07.2005 г. за технически
правила и нормативи за
проектиране, изграждане и
експлоатация на обектите
и
съоръженията
за
производство, пренос и
разпределение
на
топлинна
енергия
(Издадена от министъра на
регионалното развитие и
благоустройството
и
министъра на енергетиката
и енергийните ресурси,
обн., ДВ, бр. 68 от
19.08.2005 г., попр., бр. 78
от 30.09.2005 г., изм., бр.
20 от 7.03.2006 г.)
Наредба № РД‐16‐267 от
19.03.2008
г.
за

Министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма)

чл. 116, ал. 7

Държавна
комисия за
енергийно и
водно регулиране

чл. 125, ал. 3

Министър на
икономиката и
енергетиката
(понастоящем
Министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма)

чл. 125, ал. 4
ЗЕ и чл. 169,
ал. 3 във
връзка с чл.
169, ал. 1, т. 7
от Закона за
устройство на
територията

Министър на
регионалното
развитие и
благоустройството

чл. 162, ал. 3

Министър на
икономиката,

Министър на
икономиката и
енергетиката
(понастоящем
Министър на
икономиката,
енергетикта и
туризма)
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25

26

27

28

определяне
на
количеството електрическа
енергия, произведена от
комбинирано
производство на топлинна
и електрическа енергия
(Издадена от министъра на
икономиката
и
енергетиката, обн., ДВ, бр.
37 от 8.04.2008 г., изм. и
доп., бр. 77 от 1.10.2010 г.,
в сила от 1.10.2010 г.)
Наредба за издаване на
сертификати за произход
на електрическа енергия,
произведена
по
комбиниран начин (Приета
с ПМС № 110 от 14.05.2007
г., обн., ДВ, бр. 41 от
22.05.2007 г., изм. и доп.,
бр. 10 от 6.02.2009 г., изм.,
бр. 93 от 24.11.2009 г., в
сила от 24.11.2009 г.)
Наредба
№
12
от
10.06.2004 г. за дейността
на
операторите
на
газопреносната
и
газоразпределителните
мрежи
(Издадена
от
министъра на енергетиката
и енергийните ресурси,
обн., ДВ, бр. 79 от
10.09.2004 г.)
Наредба № 7 от 9.06.2004
г. за присъединяване към
газопреносната
и
газоразпределителните
мрежи
(Издадена
от
министъра на енергетиката
и енергийните ресурси,
обн., ДВ, бр. 63 от
20.07.2004 г.)

Наредба за устройството и
безопасната експлоатация
на
преносните
и
разпределителните
газопроводи
и
на
съоръженията,

енергетиката и
туризма

чл. 162, ал. 4

Държавна
комисия за
енергийно и
водно регулиране

чл. 192

Министър на
енергетиката и
енергийните
ресурси
(понастоящем
Министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма)

чл. 196, ал. 1

Министър на
енергетиката и
енергийните
ресурси
(понастоящем
Министър на
икономиката,
енерегетиката и
туризма)

чл. 200, ал. 1
от ЗЕ и чл. 31,
ал. 1 от
Закона за
техническите
изисквания

Държавна
комисия за
енергийно
регулиране
(понастоящем
Държавна
комисия за
енергийно и
водно
регулиране)
Министър на
икономиката и
енергетиката
(понастоящем
Министър на
икономиката,
9

29

30

Абревиатури:
Бележки и общи

инсталациите и уредите за
природен газ (Приета с
ПМС № 171 от 16.07.2004
г., обн., ДВ, бр. 67 от
2.08.2004 г., в сила от
3.09.2004 г., изм., бр. 78 от
30.09.2005 г., в сила от
1.10.2005 г., изм. и доп.,
бр. 32 от 18.04.2006 г., в
сила от 1.01.2007 г., изм.,
бр. 40 от 16.05.2006 г., в
сила от 5.05.2006 г., бр. 93
от 17.11.2006 г., бр. 46 от
12.06.2007 г., в сила от
12.06.2007 г., бр. 79 от
9.09.2008 г., в сила от
9.09.2008 г., изм. и доп.,
бр. 32 от 28.04.2009 г.,
изм., бр. 5 от 19.01.2010 г.)
Наредба № 6 от 25.11.2004
г. за технически правила и
нормативи за проектиране,
изграждане и ползване на
обектите и съоръженията
за пренос, съхранение,
разпределение и доставка
на природен газ (Издадена
от
министъра
на
регионалното развитие и
благоустройството
и
министъра на енергетиката
и енергийните ресурси,
обн., ДВ, бр. 107 от
7.12.2004 г., в сила от
7.12.2004 г.)
Наредба за устройството и
безопасната експлоатация
на
нефтопроводи
и
нефтопродуктопроводи
(Приета с ПМС № 312 от
17.11.2004 г., обн., ДВ, бр.
104 от 26.11.2004 г., в сила
от 27.05.2005 г., изм., бр.
78 от 30.09.2005 г., в сила
от 1.10.2005 г., бр. 40 от
16.05.2006 г., в сила от
5.05.2006 г., бр. 93 от
17.11.2006 г., бр. 46 от
12.06.2007 г., в сила от
12.06.2007 г., бр. 79 от
9.09.2008 г., в сила от
9.09.2008 г., изм. и доп.,
бр. 32 от 28.04.2009 г.,
изм., бр. 45 от 16.06.2009
г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в
сила от 24.11.2009 г., бр. 5
от 19.01.2010 г.)

енергетиката и
туризма)
Председател на
Държавната
агенция за
метрологичен и
технически
надзор

чл. 200, ал. 2

Министър на
регионалното
развитие и
благоустройството
Министър на
енергетиката и
енергийните
ресурси
(понастоящем
Министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма)

чл. 200, ал. 3
от ЗЕ и чл. 31,
ал. 1 от
Закона за
техническите
изисквания
към
продуктите

Министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма
Председател на
Държавната
агенция за
метрологичен и
технически
надзор

Без да са посочени изрично в разпоредбите на ЗЕ, като свързани актове от правото на ЕС
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коментари по
закона:

са идентифицирани още:
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 електронерегиен пазар
Директива 2003/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година
относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива
96/92/ЕО (Електрическа директива)
Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година
относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отменяне на
Директива 98/30/ЕО (Газова директива)
Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година
относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на
търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на
Директива 92/42/ЕИО
Директива на 2004/67/ЕО на Съвета от 26 април 2004 година относно мерки за
гарантиране сигурността на снабдяването с природен газ
Директива 2005/89/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 година
относно мерки за обезпечаване сигурността на снабдяването с електроенергия и
развитие на инфраструктурата
Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година
относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на
Директива 2003/54/ЕО
Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година
относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива
2003/55/ЕО
Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година
относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на
енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета
Регламент на Съвета ЕО № 736/96 от 22 април 1996 г. относно уведомяване на Комисията
за инвестиционни проекти в секторите петрол, природен газ и електроенергия в интерес
на Общността
Регламент (ЕО) № 2386/96 на Комисията от 16 декември 1996 година за прилагане на
Регламент (ЕО) № 736/96 на Съвета от 22 април 1996 година относно нотифицирането на
Комисията за инвестиционни проекти в секторите на петрол, природен газ и в
електроенергийния сектор от интерес за Общността

Препоръки от
общ характер:

11

