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З А П О В Е Д  

№ РД-16-489/03.04.2013 г. 

 

На основание чл. 7а от Закона за енергетиката,  

 

Н А Р Е Ж Д А М :  

І. Създавам Обществен съвет като консултативно звено за решаване на 

проблеми от специалната компетентност на министъра на икономиката, енергетиката 

и туризма, определена в Закона за енергетиката 

ІІ.  Съставът на съвета е основен и разширен: 

1. Основен състав, който включва двама секретари и членове. Единият 

секретар се определя от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, другият 

е представител на гражданската квота по т. 1.9, както следва: 

1.1. един представител на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране; 

1.2. един представител на организации, представляващи производители на 

енергия от възобновяеми източници; 

1.3. двама представители на организации, представляващи потребителите; 

1.4. двама представители на синдикални организации на национално 

равнище; 

1.5. един представител от Български енергиен холдинг ЕАД; 

1.6. един представител на електроразпределителни дружества; 

1.7. един представител на частни топлоелектрически централи; 

1.8. един представител на организация, представляваща големите 

консуматори на ток; 
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1.9. шест представители на гражданите  от регионите на страната; 

1.10. един представител на Техническия университет 

2. Разширен състав, който включва основния състав и независими 

организации и експерти, които по решение на Съвета се канят за заседания за 

предоставяне на експертиза по темите, предвидени за обсъждане. От страна на 

министъра на икономиката, енергетиката и туризма в заседанията на Съвета в 

зависимост от разглежданите теми участват съответните ръководители на 

административни звена в МИЕТ и/или ръководителите на второстепенни 

разпоредители с бюджетни кредити към него. 

ІІІ. Определям въпросите, които Общественият съвет разглежда, както и 

условията и редът за осъществяване на неговата дейност съгласно Правила за 

работата на Обществен съвет към министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма, приложение към настоящата заповед. 

 

Настоящата заповед и Правилата за работата на Обществения съвет към 

министъра на икономиката, енергетиката и туризма, приложение към нея да се 

публикуват на официалната интернет страница на Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма и да се доведат до знанието на номинираните членове на 

Съвета за сведение и изпълнение. 

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-министъра по 

енергийна политика. 

 

 

 

 

 

АСЕН ВАСИЛЕВ 

Министър на икономиката,  

енергетиката и туризма 


