Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)

Институция: Министерство на
eнергетиката

За включване в законодателната/
оперативната програма на
Министерския съвет за периода:
……………………….. г.
Контакт за въпроси:
Ния Иванова,
Директор на дирекция „Обща
администрация“, АУЕР

Нормативен акт: ПМС за изменение и
допълнение на Тарифа за таксите,
които се събират от Агенцията за
устойчиво енергийно развитие по
Закона за енергийната ефективност и
Закона за енергията от възобновяеми
източници

Дата: ………….. г.

Телефон: 02 915 4032
Факс: 02/981 5802
Е-mail: NIvanova@seea.government.bg

1. Дефиниране на проблема:
1.1 Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Във връзка с приемането на Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 35
15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) (ЗЕЕ) и решението на Министерски съвет
намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса (т. 30
Протокол №28 от заседанието на МС на 28.06.2017 г.) в АУЕР бе извършен преглед
предоставяните услуги и регулаторни режими.
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В резултат на извършения анализ бяха идентифицирани проблеми в действащата
Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по
Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници
(Тарифата), които се отнасят до следното:
1. По отношение законовото основание на таксите:
 В действащата Тарифа съществува препращане към разпоредби от отменения
ЗЕЕ , които не съответстват на текстовете, които са в сила в момента.


Не е предвидено законово основание за съществуването на такса за издаване
на дубликат на удостоверение за вписване в регистрите на лицата, извършващи
дейности за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и на
лицата, извършващи дейности по обследване за енергийна ефективност на
предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление.
 Не е предвидено законово основание за съществуването на такса за издаване
на дубликат на удостоверение за енергийни спестявания.
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В действаща Тарифа не е предвидена възможност за на потребителите да подават
заявления за:
 издаване/издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергията,
произведена от възобновяеми източници по електронен път.
 вписване в регистрите на лицата, извършващи дейности за обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на сгради и на лицата, извършващи
дейности по обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени
системи и системи за външно изкуствено осветление и за промени във вписаните
обстоятелства по електронен път.
Подаването на цитираните заявления по електронен път представлява, от една
страна, улеснение за гражданите по отношение на спестено време и средства за
размножаване на документи на хартиен носител, а от друга страна е улеснение за
служителите, извършващи административните услуги и водят до реално намаляване
на административните разходи при извършване на услугите.
1.2 Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство
или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство.
Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на
нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко
органа и др.).
С предложения проект на Тарифа се цели привеждане в съответствие на Тарифата със
ЗЕЕ и изпълнение на решение на Министерски съвет за намаляване на
административната тежест върху гражданите и бизнеса (т. 30 от Протокол №28 от
заседанието на МС на 28.06.2017 г.).
1.3 Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на
действащата стратегическа рамка?
Съответствие с действащото законодателство, създаване на по-благоприятна бизнес
среда, за лицата които използват услугите на АУЕР, чрез намаляване и премахване на
определени такси.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
 Агенция за устойчиво енергийно развитие;
 Министерство на финансите;
 Министерство на енергетиката;
 Лицата, извършващи дейности за обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, лица, извършващи дейности по обследване за



енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за
външно изкуствено осветление и за промени във вписаните обстоятелства по
електронен път;
Производителите на енергия от възобновяеми източници, които подават
заявления за издаване на гаранции за произход.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
За решаване на дефинираните проблеми вариантите на действие са ограничени до
вариант "Без действие" и вариант „Приемане на предложените изменения и
допълнения“.
Вариант 1: Без действие
При този вариант не се приема нова Тарифа за таксите, които се събират от
Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната
ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници. В този случай
няма да е налице съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. В
Тарифата са налице такси, за които няма законово основание. Потребителите на
административни услуги, предоставяни от АУЕР няма да имат възможност да
ползват намаление на таксите, в случай на подаване на заявление по електронен
път.
Вариант 2: Приемане на предложената Тарифа за таксите, които се
събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за
енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми
източници
Постига се съответствие със законовите разпоредби по отношение основанието на
таксите, предоставя се възможност на потребителите на административните
услуги, предоставяни от АУЕР да заплащат по-ниска такса, в случай на подаване
на заявление по електронен път.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".
5. Негативни въздействия:
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията.
Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и
кои да са значителни.
Вариант 1: Без действие
Икономически негативни въздействия:
 По-високи разходи за потребителите
предоставяне на определени услуги;
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Социални негативни въздействия:
 Съществуване на такси, за които не е предвидено законово основание;

при

Екологични негативни въздействия:
Не са идентифицирани.
Вариант 2: Приемане на предложеният проект на Тарифа
Икономически негативни въздействия:
Намаляване на приходната част на бюджета на АУЕР.
Социални негативни въздействия:
Не са идентифицирани.
Екологични негативни въздействия:
Не са идентифицирани.
6. Положителни въздействия:
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни
потенциални
икономически,
социални,
екологични
и
други
ползи
за
идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на
предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с
формулираните цели
.Вариант 1: Без действие
Икономически положителни въздействия:
Няма промяна в приходната част на бюджета на АУЕР.
Социални положителни въздействия:
Не са идентифицирани
Екологични положителни въздействия:
Не са идентифицирани
Вариант 2: Приемане на предложения проект на нова Тарифа
Икономически положителни въздействия:
Намаляване на някои такси за потребителите при подаване на заявления по
електронен път.
Социални положителни въздействия:
Съответствие със законовите изисквания, премахване на такси, за които не е налице
правно основание.
Екологични положителни въздействия:
Не са идентифицирани
7. Потенциални рискове: Не са идентифицирани
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
Ще се повиши
 Ще се намали
Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не се създават нови регулаторни режими. Не се засягат съществуващи режими и
услуги.
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те:
Не.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
 Актът засяга пряко МСП, потребителите на административните услуги, предоставяни
от АУЕР, в голямата си част са МСП.
Актът не засяга МСП
Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на
въздействието?
Да
 Не
12. Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от ЗНА по проекта на ПМС за приемане на
Тарифата за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие
по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми
източници ще бъдат проведени обществени консултации като проектът, докладът по
него и частичната предварителна оценка на въздействието ще бъдат публикувани на
Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МЕ.
Проектът на акт ще се подложи и на междуведомствено обсъждане.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
Да
 Не
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност:
Ния Иванова – Директор на дирекция „Обща администрация“, АУЕР
Дата:
Подпис:

