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                                                                                                                                                                          Април 2019 

 

Правен семинар 
 Екипът на Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски“ има 

удоволствието да Ви покани на семинар относно  
 
Нормативната уредба на дейностите по 
разпределение и снабдяване с природен газ и 
свързаните с тях аспекти на защита на лични данни и 
търговия с бели сертификати. 
 
 
 
Дата 23 април 2019 г. 

Начало  10:00ч – 10:30ч регистрация и кафе 

Място хотел Новотел, бул. „Цариградско шосе“ 115Н, гр. София 

Работен език български език 

Такса 130 лв. без ДДС за един участник / 90 лв без ДДС за всеки 
следващ участник от същото дружество или група 

Регистрация Моля, попълнете прикачената форма и ни я изпратете на 
посочения за контакт e-mail, не по-късно от 17 април 2019 г. 
Местата са ограничени. 

За контакти 
 

Цветелина Гергова, e-mail: tsvetelina.gergova@tbk.bg,                     
тел.: 0886 856 814 
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Програма: 
 
 

10:00 – 10:30 Регистрация и кафе 

10:30 – 12:00 
 
Панел 1 
Нормативната уредба на дейностите по разпределение и снабдяване с 
природен газ в законодателството на Европейския съюз и в националното 
законодателство на Република България.  

Лектор: адв. Александър Александров, специалист по енергетика и обществени 
поръчки. 

Основни теми: 

 Право на Европейския съюз 
− Директива 2009/73/ЕО; 
− Регламент (ЕС) 715/2009 
− мрежови кодекси. 

 Закон за енергетиката и подзаконови нормативни актове по прилагането 
му 

− ценово регулиране; 
− лицензионен режим; 
− вещни права; 
− газоснабдяване – търговия с природен газ, присъединяване към 

мрежите, измерване на природния газ, предоставяне на достъп 
до газопроводи на небитови клиенти на природен газ; 

− основни действащи лица на пазара на природен газ. 
 

12:00 – 13:00 Обяд 
 
13:00 – 14:30 

 
Панел 2 
Специфичните задължения на газоразпределителните дружества, 
произтичащи от лицензионната им дейност, но уредени в други закони.  
 
Лектор: адв. Александър Александров, специалист по енергетика и обществени 
поръчки. 
 
Основни теми: 
 
 задължения на ГРД по Закона за обществените поръчки: 

− предпоставки за възлагане на обществена поръчка; 
− разделяне на обществени поръчки; 
− изключения от обхвата на възлагане. 

 задължения на ГРД за реализиране и отчитане на енергийни спестявания 
(по Закона за енергийната ефективност): 
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− задължени лица; 
− индивидуални цели за енергийни спестявания; 
− изпълнение на индивидуалните цели; 
− отчитане изпълнението на целите за енергийни спестявания. 

 задължения на ГРД за разкриване на информация пред КФН: 
− правно основание; 
− изключения; 
− платформа за подаване на информацията; 
− информация, подлежаща на разкриване; 
− срокове. 

 задължения на ГРД по акцизното законодателство: 
− природният газ като акцизна стока; 
− задължителна регистрация по чл. 57а от ЗАДС; 
− възникване на задължение за акциз; 
− начисляване, заплащане и внасяне на акциз; 
− освобождаване от заплащане на акциз; 
− предаване на данни по електронен път към информационната 

система на Агенция „Митници“. 
 задължения на ГРД във връзка с техническия надзор на съоръжения с 

повишена опасност: 
− съоръжения, подлежащи на технически надзор от ДАМТН чрез ГД 

„ИДТН“; 
− съоръжения, подлежащи на технически надзор от лица или 

структурнообособени части на предприятия или организации, 
лицензирани за това. 

 задължения на ГРД във връзка с метрологична проверка на средствата за 
търговско измерване: 

− компетентни организации и лица; 
− първоначална проверка; 
− последващи проверки, периодичност. 

 
14:30 – 14:45 Кафе пауза 
 
14:45 – 16:00 

 
Панел 3 
Задълженията на ГРД като администратори на лични данни по смисъла на 
Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).  
 
Лектор: адв. Милеслава Богданова–Мишева, специалист по правен режим на 
защитата на личните данни и трудово право. 
 
Основни теми: 
 
 задължения на ГРД в качеството им на администратори на лични данни за: 

- прозрачност относно обработването на лични данни; 
- отчетност на обработването на лични данни; 
- осигуряване сигурността на обработваните лични данни.  
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 основания за обработване на личните данни на крайните клиенти на ГРД: 
- сключване и изпълнение на договорите между ГРД и крайните 

им клиенти; 
- изпълнение на законови задължения на ГРД; 
- съгласие на крайните клиенти на ГРД.  

 права на крайните клиенти на ГРД относно защитата на личните им данни и 
практическото им прилагане от ГРД: 

- право на информация; 
- право на достъп и корекция; 
- право на преносимост на данните; 
- право да бъдеш забравен. 

16:00 – 16:15 
 
Кафе пауза 

16:15 – 17:30 
 
Панел 4 
Възможности за търговия с удостоверения за енергийни спестявания („бели 
сертификати“).  
 
Лектори: адв. Александър Александров, специалист по енергетика и обществени 
поръчки и адв. Дамян Лешев, специалист по капиталови пазари и ценни книжа. 
 
Основни теми: 
 
 правен режим на удостоверенията за енергийни спестявания; 
 прилики и разлики между белите сертификати и ценните книжа: 

- удостоверителна функция; 
- какви права се материализират в белите сертификати и 

ценните книжа.  
 необходими законодателни промени за осигуряване на възможност за 

търгуване на белите сертификати на капиталовия пазар: 
- необходими промени в законодателството относно търговията 

на капиталовия пазар; 
- необходими промени в законодателството относно енергийна 

ефективност.  
 права и задължения при търговия на капиталовия пазар: 

- изисквания за прозрачност; 
- изисквания относно защита на правата на инвеститорите 

 
 
 
 
Семинарът е насочен към служители на ръководни позиции в газоразпределителните дружества и 
не изисква юридическа подготовка на участниците. Подходящ е също така за всички други експерти 
с интереси, свързани с дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ. 

 


