
Законопроект за 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.) 

 

§ 1. В чл. 69а се създават ал. 3, 4 и 5: 

„(3) Приходите от вноски на операторите на инсталации, включени в Националния 

план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г., се събират, отчитат и централизират в 

отделна транзитна сметка „Национален план за инвестиции“, която е част от бюджета 

на Министерството на икономиката и енергетиката.     

(4) Размерът на вноските на операторите на инсталации, включени в Националния план 

за инвестиции за периода 2013 – 2020 г., се определя с наредбата по ал. 2. 

(5) Вноските на операторите на инсталации, включени в Националния план за 

инвестиции за периода 2013 – 2020 г., са публични държавни вземания, които се 

установяват и събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 

органите на Националната агенция за приходите.” 

 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 2. Параграф 1 влиза в сила от 8 април 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ към проекта на Закон за допълнение на Закона за енергетиката: 

 

С оглед гарантиране събираемостта на вноските, извършвани от отделните 

оператори, които са задължени да правят вноски в транзитна сметка „Национален план 

за инвестиции“ към Министерството на икономиката и енергетиката срещу 

разпределянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове, се предвижда 

вноските да са със статут на публични държавни вземания. 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс дефинира в чл. 162, ал. 2, т. 2 като 

публични държавните вземания вноските, установени по основание и размер със закон. 

Правомощията на органите по приходите са подробно уредени в чл. 12 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, като в това число изрично тяхно правомощие по ал. 

4, т. 1 е да налагат мерки за обезпечаване на публични  вземания и да извършват 

действия по събирането им. В тази връзка с дефинирането на вноските по Националния 

план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г. като публични вземания ще се осигури 

тяхното надлежно събиране като необходимо условие при изпълнението на същия 

план. 

Предвижда се законодателното изменение да влезе в сила от 08 април 2014 г. 

така че да се уреди характерът на вземанията за вноски преди падежа на задължението.   

  


