
                         

                                                      

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 за изпълнението на програмните бюджети към 

полугодието  

на 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 2 

Отчетът на Министерство на енергетиката за изпълнението на провежданите политики към 

30.06.2015 г. представя информация за изпълнението на целите и програмите на 

министерството въз основа на проведените дейности в рамките на отчетния период. Отчетът 

съдържа информация за степента на изпълнение на провежданата политика и бюджетни 

програми в областта на енергетиката и извършените разходи за тяхното изпълнение.                     

Настоящият отчет за изпълнението на политиката и програмите е съобразен с програмния 

формат на бюджета на Министерство на енергетиката към 30.06.2015 г. 

Разходната част е декомпозирана на ведомствени и администрирани разходи, като са 

представени разходите за персонал, издръжка и капиталови разходи. Отделено внимание e 

обърнато на външните фактори, влияещи върху предоставяните услуги, разходите и 

приходите на бюджета. 

 

Политика и бюджетни програми провеждани от Министерство на енергетиката 

Министерството на енергетиката идентифицира следната политика и бюджетни програми в 

областта на енергетиката: 

 

2400.00.00 МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
 

2400.01.00 Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно 

развитие 
2400.01.01 Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, 

инфраструктура и пазари“ 

2400.01.02 Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управления на 

РАО и ИЕЯС”“ 

2400.01.03 Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“ 

2400.01.04 Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление 

на подземните богатства и геоложките изследвания“ 

 

2400.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 3 

 

1. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА 

 

а) Таблица, представяща отчет на приходите по бюджета (Приложение 1) с кратко 

описание на приходите 

 

ПРИХОДИ 
Закон Уточнен план Отчет 

(в лева) 

Общо приходи: 130 235 300 130 235 300 117 074 742 

Данъчни приходи 0 0 0 

Неданъчни приходи 130 235 300 130 235 300 117 074 742 

Приходи и доходи от собственост 86 564 300 86 564 300 45 073 384 

Държавни такси 2 642 000 2 642 000 532 285 

Глоби, санкции и наказателни лихви 0 0 1 121 018 

\Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 0 0 -7 875 868 

Приходи от концесии 41 029 000 41 029 000 24 720 297 

Други 0 0 53 503 626 

 

Утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2015 г. приходи на Министерството на 

енергетиката са в размер на 130 235 300 лв. 

Към 30.06.2015 г. са отчетени приходи в размер на 117 074 742 лв. при утвърдени по 

уточнен план – 130 235 300 лв. Отчетеното изпълнение на приходите е в размер на 89.89 

на сто спрямо утвърдените за 2015 г. Разпределението на приходите по парaграфи и 

подпараграфи от ЕБК е, както следва: 

§ 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 45 073 384 лв. 

§§ 24-01 “Вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции“    –

43 651 747 лв. в това число: 

 Приходите от 12 561 639 лв. по фонд “Радиоактивни отпадъци” са вноски от АЕЦ 

”Козлодуй” и от други фирми съгласно Приложение № 2 към § 2, ал.2 от Наредбата за 

реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на 

дължимите вноски във фонд “Радиоактивни отпадъци”. 

 Приходите от 31 090 108 лв. по фонд “Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” 

са вноски от АЕЦ ”Козлодуй” ЕАД, съгласно чл.7, ал.2  и ал. 5 от Наредбата за реда за 

установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите 

вноски във фонд “Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения”. 

§§ 24-10 „Приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина“ – 1 421 637 

лв. лихви по държавен инвестиционен заем „Енергия – 2“ – ЕИБ с краен бенефициент 

търговско дружество, при който паричните потоци не преминават през бюджетните 

сметки на МЕ. 

§ 25-00 “Държавни такси” – отчетени са приходи от такси в размер на 532 285 лв. , в т. ч. 

отчетени от АУЕР – 189 015 лв., които представляват събрани такси за вписване в регистъра 

на основание чл. 23 и чл. 34 от Закона за енергийна ефективност.  
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§ 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви” – 1 121 018 лв., в т. ч. от АУЕР са отчетени 

приходи от глоби в размер на 5 800 лв. 

§ 36-00 “Други приходи” – 53 503 626 лв. Сумата е нето и е формирана от приходи по 

получени застрахователни обезщетения за ДМА, реализирани курсови разлики от валутни 

операции, коректив за касови постъпления и други неданъчни приходи. Най-голям 

относителен дял има §§ 36-19 „Други неданъчни приходи” в размер на 53 511 203 лв. В него 

са посочени постъпилите суми на основание чл.18 от Наредбата за организацията и контрола 

по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013-2020 г. 

По § 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” са отчетени със знак минус 

внесения данък върху приходите от наеми и ДДС, който се начислява върху получените 

концесионни възнаграждения в размер на 7 875 868 лв. 

§ 41-00 „Приходи от концесии” –24 720 297 лв., отчетени от ЦУ на МЕ, като съгласно 

разпоредбата на т. 50 на ДДС № 12/10.12.2009 г. считано от 01.01.2010 г. паричните 

постъпления от концесионни плащания за държавни концесии и от гаранции и обезщетения 

по чл. 81, ал. 1 от Закона за концесиите, без събраните в полза на общините такива суми, 

постъпват и се отчитат като приход по бюджета на съответното министерство и ведомство, с 

което се прекрати тяхното последващо разпределение и превеждане в приход на централния 

бюджет и бюджета на Министерството на финансите.  

 

б) Таблица, представяща отчет на разходите по бюджета на Министерство на 

енергетиката по бюджетни  програми в рамките на изпълняваните политики 

(Приложение № 2а) с описание на разходите 

 

Класификационен 

код* 

РАЗХОДИ  

Закон 
Уточнен 

план 
Отчет 

(в лева) 

  Общо разходи по бюджета на ПРБ       

 2400.00.00 
Политика в областта на устойчивото и 

конкурентоспособно енергийно развитие 
51 265 600 45 795 164 19 550 676 

2400.01.01  

   Бюджетна програма „Ефективно функциониране 

на енергийните предприятия, инфраструктура и 

пазари” 

6 965 500 576 800 1 983 094 

2400.01.02 

   Бюджетна програма „Сигурност при 

енергоснабдяването и при управление на РАО и 

ИЕЯС” 

41 200 200 37 588 900 15 335 340 

2400.01.03 
   Бюджетна програма „Устойчиво енергийно 

развитие” 
1 239 500 1 239 500 629 873 

2400.01.04 

   Бюджетна програма „Подобряване на процесите 

на концесиониране и управление на подземните 

богатства и геоложките изследвания” 

1 360 400 2 427 800 535 526 

2400.02.00 Програма „Администрация” 500 000 3 962 164 1 066 843 

* Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. 
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Анализ на разходната част на бюджета 

 

За периода 01.01.2015-30.06.2015 г. Министерство на енергетиката е изразходвало за дейността си 

19 550 675 лв., при утвърдени по уточнен план  45 795 164 лв. Изпълнението на разходната част на 

бюджета спрямо уточнения план е в размер на 42,69 на сто.  

 

Разпределението на отчетените разходите по параграфи е, както следва: 

§ 01-00 - “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни 

правоотношения” са отчетени 1 711 740 лв. Разходите са извършени в съответствие със 

законовите разпоредби за заплатите в бюджетните организации и дейности, при заета 

численост на персонала 250 души към 30.06.2015 г. 

§02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” – 150 152 лв. По подпараграфи 

отчетенте разходи са, както следва: 

§§ 02-01 „за нещатен персонал нает по трудови правоотношения” – 63 726 лв. за изплатени 

възнаграждения на служителите по ПМС № 66/2006 г., ПМС № 258/2005 г. и ПМС № 

212/1993 г.; 

§§ 02-02 „за персонала по извънтрудови правоотношения” – 28 925 лв. за изплатените суми 

по граждански договори ;  

§§ 02-05 „изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение” – 14 834 лв., представляващи изплатено СБКО на служителите по трудови 

правоотношения в МЕ – ЦУ и на служебно облекло от АУЕР; 

§§ 02-08 „обезщетенията за персонала, с характер на възнаграждение” – 22 137 лв. ; 

§§ 02-09 „други плащания и възнаграждения” – 20 530 лв. за изплатените болнични за сметка 

на работодател. 

 

§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” – 527 815 лв. 

Отчетените разходи са свързани с разходите по § 01-00 и § 02-00 по нормативи, определени 

със ЗБДОО за 2015 г. и КСО за осигурителните вноски за ДОО, ЗОВ и ДЗПО за сметка на 

работодателя. 

§ 10-00 “Издръжка” – са изразходвани средства в размер на 488 213 лв. при утвърдени към 

30.06.2015 г. – 3 586 900 лева. Отчетеното изпълнение на разходите за издръжка е 13,61 на 

сто спрямо утвърдените по уточнен план към 30.06.2015 г. 

Разпределението на отчетените разходи за издръжка  по подпараграфи е, както следва: 

§§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло“ – 700 лв. 

§§ 10-15 “Материали” – 38 885 лв. – изразходени за закупуване на канцеларски материали, 

хигиенни материали, за консумативи за офис техника, оборудване под прага на същественост 

за дълготраен материален актив и др. 

§§ 10-16 “Вода, горива и енергия”- 108 190 лв. , представляващи изразходвани средства за 

консумативни разходи и горива на служебните автомобили, собственост на министерството.  

§§ 10-20 “Разходи за външни услуги” – 134 595 лв. – изразходвани за телекомуникационни и 

пощенски услуги, абонамент и поддръжка на софтуер и хардуер; транспортни разходи; 
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охрана на сграда, разходи за охраняеми паркинги, квалификация и преквалификация на 

персонала, автомивки, публикуване на обяви, превод на документи, разходи за абонаментна 

поддръжка и др. 

§§ 10-30 “Текущ ремонт” – 10 313 лв. – отчетени разходи за текущ ремонт на служебните 

автомобили и текущ ремонт на сградния фонд, за ремонт на компютри и офис техника.  

§§10-51 “Командировки в страната” – 34 126 лв. Разходите са извършени за осъществяване 

на разнородните контролни функции на ЦУ и АУЕР.  

§§ 10-52 “Краткосрочни командировки в чужбина” – 93 385 лв. – по този параграф се 

отчитат разходите на ЦУ и АУЕР по Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина. 

§§ 10-53 “Дългосрочни командировки в чужбина” – 61 568 лв. По този параграф се отчитат 

разходите на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в 

Брюксел, Белгия съгласно Наредбата за задграничен мандат. 

§§ 10-62 “Разходи за застраховки” – 5 969 лв. По параграфа са отчетени платените 

застраховки на моторните превозни средства, движимото и недвижимото имуществото, 

застраховки на служителите при изпълнение на задачи по време на командировките им в 

страни, извън ЕС, застраховки „Живот” на служители в МЕ. 

§§ 10-69 “Други финансови услуги” – 108 лв. Сумите са предимно за обслужване на банкови 

валутни преводи към чужбина, комисионни при обслужване на разплащателните сметки за 

възнагражденията на персонала и др.  

§§ 10-92 “Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски” – 26 

лв.  

§§ 10-98 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ – 348 лв. 

§ 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ – 6 923 лв. 

§ 27-00 „Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции“ – 

1 421 637 лв., разходи за лихви по държавен инвестиционен заем „Енергия – 2“ – ЕИБ с 

краен бенефициент търговско дружество, при който паричните потоци не преминават през 

бюджетните сметки на МЕ. 

§ 43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия” – 15  013 195  лв., представляващи 

финансиране на дейности по управление на РАО, отчетени от ЦУ на МЕ.  

§ 46-00 “Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности” – 66 

695 лв., изплатен членски внос към Международната агенция за възобновяема енергия 

IRENA, към Секретариата на Енергийната харта  и към Български институт за 

стандартизация. 

За отчетените капиталови разходи по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални 

активи“ в размер на 2 467 лв. и по § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни 

активи” в размер на 2 725 лв. за закупени ПП „ Заплати и граждански договори“,                           

ПП „Финансов контрол“ е изготвена и приложена разшифровка. 
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в) Таблица, представяща отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в 

рамките на изпълняваните политики (Приложение № 2б) с описание 

  

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И 

БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ЕНЕРГЕТИКАТА 
(изписва се наименованието на ПРБ) 

Общо 

консолиди

рани 

разходи 

Ведомствени разходи Администрирани разходи 

Класифика     

ционен код 
(в лева) Общо 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 

бюджет
и, 

сметки 

за 
средства 

от ЕС и 

чужди 
средства 

Общо 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 
бюджети, 

сметки за 

средства 
от ЕС и 

чужди 

средства 

  Общо разходи 21 052 073 4 378 367 4 378 367 0 16 673 706 15 172 308 1 501 398 

2400.01.00 
Политика в областта на устойчивото 

конкурентоспособно енергийно развитие 
21 052 073 4 378 367 4 378 367 0 16 673 706 15 172 308 1 501 398 

2400.01.01 
Бюджетна програма „Ефективно 

функциониране на енергийните 

предприятия, инфраструктура и пазари”  
2 149 536 1 983 094 1 983 094   166 442 0 166 442 

2400.01.02 
Бюджетна програма „Сигурност при 

енергоснабдяването и при управление на 

РАО и ИЕЯС”  
15 335 340 163 032 163 032   15 172 308 15 172 308 0 

2400.01.03 
Бюджетна програма „Устойчиво 

енергийно развитие”  
1 964 829 629 873 629 873   1 334 956 0 1 334 956 

2400.01.04  

Бюджетна програма „Подобряване на 

процесите на концесиониране и управление 
на подземните богатства и геоложките 

изследвания ”  

535 526 535 526 535 526   0 0 0 

2400.02.02 Бюджетна програма "Администрация" 1 066 842 1 066 842 1 066 842   0 0 0 

 

г) Таблица, представяща източниците на финансиране на консолидираните разходи     

(Приложение 3) с кратко описание 
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и 

ориентиран към резултатите бюджет 
Закон 

Уточнен 

план 
Отчет 

(в лева) 

Общо разходи: 51 265 600 45 795 164 21 052 073 

Общо финансиране: 51 265 600 45 795 164 21 052 073 

   Собствени приходи 130 235 300 130 235 300 117 074 742 

   Субсидия от държавния бюджет   -10 000 000 -10 000 000 

   Целеви средства от ЦБ   4 529 564 1 663 274 

   Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ        

   Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. 
съфинансирането от ДБ 

      

   Заеми        

   Други безвъзмездни помощи       

   Други европейски фондове, програми и инициативи, по които 
    1 501 398 

Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране 

   Други -78 969 700 -78 969 700 -89 187 341 
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2. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА 

СТРУКТУРА 

 

През периода 01.01. – 30.06.2015 г. не са настъпили промени в организационната 

структура на МЕ:  

 Министерство на енергетиката е заето от 271 щатни бройки, от които по Устройствен 

правилник приет с  ПМС № 447/23.12.2014 г. общата численост на персонала на МЕ е 211 

щатни бройки и на „Агенция за устойчиво енергийно развитие” е 60 щатни бройки. 

  

 

3. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ  

 

а) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни 

цели, допринасящи за нейното постигане 

Стратегическа цел: 

 

„Създаване на условия за сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика.” 

 

Оперативни цели: 

 

1. „Гарантирана сигурност на доставките в конкурентни енергийни пазари” 

2. „Ефективно и екологосъобразно енергийно развитие” 

3. „Ефективно управление на енергийните ресурси” 

 

Българската енергийна политика има за цел установяване на по-чисто и ефективно 

производство на енергия чрез по-ефективно използване на изкопаемите и 

възобновяемитеизточници на енергия, минимизиране влиянието на производството и 

използването на енергията върху околната среда, подобряване управлението на естествените 

ресурси. Тенденцията е да се гарантира сигурно, безопасно и устойчиво снабдяване с 

енергия на достъпни цени. Овладяването на негативните промени в климата може да бъде 

постигнато чрез използване на по-малко и по-чиста енергия, увеличаване дела на 

нискоемисионната енергия и бърз технологичен напредък. Политиката се изгражда около 

целите на ЕС "20-20-20", които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. и които за България са: 

 Принос на страната ни за изпълнение на общностната цел за 20 %-но намаление 

нивата на емисиите на парникови газове спрямо 1990 г. чрез Европейската схема за 

търговия с емисии; 

 16 % от консумираната енергия да е от възобновяеми източници; 

 повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) с 25 %. 

През периода глобалната енергетика, в това число и националната, продължава да е в 

зависимост от внос на ресурси и енергия, от нарастващите цени на вносните енергийни 

ресурси и промените в климата. Това определя и приоритетните области, по които следва да 

се работи: 

 Ограничаване на външната зависимост от енергиен внос чрез диверсификация на 

енергийните доставки, енергоспестяване и насърчаване на използването на местни 

ресурси и енергия от ВИ; 
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 Либерализиране на енергийния пазар с оглед обезпечаване на достъпна и сигурна 

енергия на потребителите. 

Националните цели, механизми, график и срокове за тяхното изпълнение в 

горепосочените направления са определени в Енергийната стратегия на Р България до 2020 

г. Изпълнението на целите и приоритетите се реализира чрез стратегически планове, 

програми и законодателни промени. Работи се за оптимизирано оползотворяване на 

възможностите за финансиране на проекти със средства от европейски фондове и програми, 

включително Международен фонд "Козлодуй", оперативните програми към Структурните и 

Кохезионния фонд на ЕС и други международни финансови инициативи. Подобен е 

подходът и по отношение на съществуващите национални инструменти като Фонд 

"Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници", Националния доверителен 

екофонд и др. 

Българската цел, дефинирана в Енергийната стратегия, е за спестяване на 25% 

първична енергия спрямо тази, която би била необходима при досегашната политика. Или, 

казано по друг начин, количеството енергия за производство на единица БВП през 2020 г. се 

предвижда да бъде два пъти по-малко, отколкото през 2005 г. Изпълнението на политиката 

по ЕЕ е ключов елемент за устойчивото развитие. ЕЕ е основна цел и е особено важна за 

постигане на дългосрочната ни енергийна стратегия и цели за климата. 

Предстои развитие на пазара на електрически екоавтомобили и на системите за 

съхранение на енергия което, е още една стъпка към изграждане на българските "зелени" 

градове на бъдещето и на необходимата за това инфраструктура. Усилията ще бъдат 

насочени и към изграждане на най-новите системи за управление - т.нар. "умни" енергийни 

мрежи. 

Диверсификацията на газовите доставки и трасета и предотвратяването на 

последствията от нови газови кризи обуславят ускоряване изграждането на 

междусистемните газови връзки със съседните държави. Тези проекти се изпълняват или ще 

бъдат изпълнени със собствени средства на енергийните компании, със средства от 

европейския план за икономическо възстановяване, от Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика", както и с използване на възможностите 

за привличане на средства от ЕБВР, ЕИБ и стандартни търговски кредити.                                              

Финансовата подкрепа за въвеждането на чисти енергийни технологии, подобряването на ЕЕ 

и развитието на енергията от ВИ, следва да се разглеждат като част от мерките, заложении в 

Националната програма за реформи на Р България за изпълнение на приетата през 2010 год. 

"ЕВРОПА 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж", както и с 

Националната програма за развитие "България 2020". 

 

б) Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от 

постигането на стратегическата цел за съответната област на политика 

 

1. Изпълнение на ангажиментите на България като държава - членка на ЕС и принос 

към постигане на целите на ЕС в областта на енергетиката и опазването на околната среда; 

2. Изграждане на конкурентен енергиен пазар, като път за постигане на приоритетите 

за конкурентоспособност, енергийна сигурност и устойчиво развитие; 

3. Постигане на европейските стандарти за сигурност на снабдяването с енергия; 

4. Разширяване на физическата инфраструктура и подобрено функциониране на 

регионалния енергиен пазар; 
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5. Намаляване на енергийната интензивност на БВП, което ще доведе до намаляване 

на външната зависимост от внос на енергия и енергийни ресурси, повишаване на 

конкурентоспособността на националната икономика и разкриване на нови работни места, 

намаляване на разходите за енергия, опазване на околната среда; 

6. Увеличаването дела на енергията от ВИ в общото крайно потребление на енергия,  

ще осигури намаляване на външната зависимост от внос на енергия и енергийни ресурси, 

разкриване на нови работни места, опазване на околната среда; 

7. Оптимизиране на използването на местните енергийни ресурси; 

8. Оптимизирано оползотворяване на съществуващите възможности за финансиране 

на проекти в горепосочените направления със средства от европейски фондове и програми, 

включително Международен фонд "Козлодуй", оперативните програми към Структурните и 

Кохезионния фонд на ЕС, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, 

Рамковата програма за научни изследвания и демонстрации в част "Енергетика." 

 

 Отчет на показателите за полза/ефект (Приложение №4) 

2400.00.00 Политика в областта на устойчивото и 

конкурентоспособно енергийно развитие Мерна 

единица  

Целева 

стойност 
Отчет 

Показатели за полза/ефект 

1. Дял на свободно договорените количества 

електрическа енергия, вкл. Износ 

% 37 59.3* 

2. Дял на енергията от ВИ в брутното крайно енергийно 

потребление 

% 12,37   

3. Национална индикативна цел за енергийни 

спестявания** 

% 8   

4. Първична енергийна интензивност 
toe/ €05 0.563   

5. Крайно енергийно потребление*** 
Ktoe 9 500   

 

 Кратко описание на показателите за полза/ефект 

* Стойността на показателя е за I-во тримесечие на 2015 г. 

** Показателят се изразява с размерност за– ktoe/000€05p. (крайно енергийно потребление в 

килотона нефтен еквивалент към БВП, изчислен в 1000 евро по постоянни цени от 2005 г., 

изчислено отчитайки паритета на покупателната способност). Заложените в прогнозата 

цифри се отнасят до използваната мерна единица, т.е. са изчислени спрямо 2000 г. Във 

връзка с разширяване обхвата на ЗЕЕ предлагаме в прогнозата за 2015 г. и след това да се 

замени този показател с показателя първична енергийна интензивност, с размерност 

toe/€05 (крайно енергийно потребление в тона нефтен еквивалент към БВП, изчислен в евро 
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спрямо 2005 г.), който е по-обхватен, кореспондира с Енергийната стратегия и сравним с 

данните, публикувани от НСИ. 

*** Стойностите на крайното енергийно потребление са след реализирани мерки от плана 

за действие по енергийна ефективност. 

 

 Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта 

-   Изпълнението на политиката се осъществява във взаимоотношение с  

-   Министерство на финансите,  

-   Министерство на околната среда и водите  

-   Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

-   Министерство на труда и социалната политика 

-   Министерство на образованиено 

-   Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

-   Национален статистически институт 

-   Агенция за устойчево енергийно развитие и др. 

 

 Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект 

 

Налични данни в Министерство на енергетиката , Национален статистически институт, 

енергийните дружества и други български и чуждестранни източници на информация. 

 

в)  Отговорност за изпълнение на целите на политика в областта на устойчивото и 

конкурентоспособно енергийно развитие 

 
     Министърът на енергетиката е централен едноличен орган на изпълнителната власт, 

който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната 

политика в областта на енергетиката. 

     Отговорност за изпълнение на целите на политика в областта на устойчивото и 

конкурентоспособно енергийно развитие, носи специализираната администрация, която е 

организирана в 7 дирекции:  

1. дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие";  

2. дирекция „Управление на проекти в енергетиката";  

3. дирекция „Енергийно сътрудничество";  

4. дирекция „Природни ресурси и концесии";  

5. дирекция „Управление при кризисни ситуации и защита на информацията";  

6. дирекция „Сигурност на енергоснабдяването";  

7. дирекция „Корпоративно управление в енергетиката". 

 
Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие":  

1. подпомага министъра при провеждането на националната енергийна политика;  

2. организира, координира и участва в разработването и актуализирането на Енергийната 

стратегия на Република България в контекста на Европейската енергийна политика;  
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3. анализира и оценява изпълнението на целите и приоритетите на Енергийната стратегия на 

Република България, подготвя информация за постигнатия напредък и предложения за 

необходимите мерки;  

4. организира и координира дейността по разработване и актуализиране на Национална 

стратегия по енергийна ефективност на Република България;  

5. координира дейността по разработване на програмни документи и разработва секторни 

политики за реализиране на националните цели от Енергийната стратегия на Република 

България;  

6. организира, координира и участва в дейностите по провеждане на политиката за енергийна 

ефективност, като:  

а) разработване и актуализиране на националните планове за енергийна ефективност на 

Република България и програми и мерки за внедряване на енергоспестяващи решения в 

националната икономика;  

б) разработване на националната индикативна цел за енергийна ефективност до 2020 г.;  

в) разработване на схеми за задължения за енергийна ефективност на търговците с енергия; 

г) разработване и актуализиране на Националния план за увеличаване на броя на сградите с 

близко до нулево потребление на енергия;  

7. организира и координира дейността по разработване, мониторинг, докладване и 

актуализиране на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници и 

националните индикативни цели за насърчаване потреблението на енергия, произведена от 

възобновяеми източници (ВИ) и биогорива;  

8. координира изготвянето на програми за повишаване ефективността на енергийното 

потребление и насърчаване използването на енергия от ВИ на национално, областно и 

отраслово равнище;  

9. събира, обработва и анализира информацията, необходима за разработването на 

констативни общи енергийни баланси, необходими за вземане на управленски решения при 

реализиране на енергийната политика;  

10. организира, координира и участва в разработването на прогнозни краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни общи енергийни баланси и анализи за нуждите на енергийната 

политика;  

11. събира, обработва и анализира информация за производството и потреблението на ВЕИ и 

биогорива и организира и поддържа база данни за тях;  

12. осъществява обмен на статистически данни с български и международни институции, 

включително и в изпълнение на разпоредбите на правото на ЕС в областта на енергетиката и 

свързаните с тях задължения за предоставяне на информация на ГД „Енергетика и 

транспорт" към Европейската комисия, за суровия петрол и неговите деривати;  

13. осъществява мониторинг на насоките за енергийно развитие, като изготвя бюлетин за 

състоянието и развитието на енергетиката по чл. 4, ал. 2, т. 17 от Закона за енергетиката;  

14. координира дейностите в областта на опазването на околната среда, свързани с 

енергетиката;  

15. участва в разработването и осъществяването на политики за развитие на конкурентен 

енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари и в общия енергиен 

пазар на ЕС;  

16. осъществява координация за постигане на по-голяма сигурност на енергийните доставки 

и устойчивост на енергийното производство и потребление на вътрешния енергиен пазар на 

ЕС;  
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17. осъществява мониторинг на пазара на електрическа енергия и природен газ и анализира 

информацията, свързана с пазарните отношения, и в частност:  

а) на балансиращия пазар като основен механизъм за развитието на свободния пазар на 

енергия;  

б) създаване на условия за развитие на борсовата търговия с енергия;  

18. провежда политика за създаване на условия за пазарно развитие на производството на 

енергия, търгувана при преференциални цени и дългосрочни договори;  

19. подпомага министъра при решаването на въпроси, свързани със свободната конкуренция, 

злоупотребата с господстващо положение, предоставянето на държавни помощи в сферата на 

енергетиката и други форми на непозволено въздействие върху пазарните отношения с 

електроенергия и природен газ;  

20. участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и други актове в 

областите енергетика, енергийна ефективност и енергия от ВИ;  

21. осъществява взаимодействие с министерства, държавни и изпълнителни агенции, с 

фондове и други институции по отношение на дейностите по енергийна ефективност, 

използване на ВЕИ и опазване на околната среда в рамките на своята компетентност;                     

22. координира дейностите по определяне на енергийните политики за целите на програмния 

бюджет и участва в разработването на проектобюджета на Министерството, както и в 

изпълнението  на програмите от програмния бюдет на Министерството с оглед на 

функционалната си компетентност. 

 
Дирекция „Управление на проекти в енергетиката":  

1. програмира, координира и осъществява мониторинг и оценка на напредъка при 

изпълнението на значими проекти в областта на енергетиката, свързани с изпълнението на 

европейски и национални приоритети, включително финансираните с държавногарантирани 

и държавни кредити от международни финансови институции;  

2. участва в подготовката и структурирането и оказва методическа помощ и подкрепа на 

инвестиционни проекти в енергийните дружества;  

3. поддържа и актуализира информационна база данни за проектите в енергетиката;  

4. организира, координира и осъществява мониторинг и оценка на напредъка при 

изпълнението на проекти в областта на енергетиката, изпълнявани по линия на 

международни финансови институции, международни фондове и програми за помощ в 

енергетиката;  

5. съдейства за извършване на анализ на постигнатите резултати при реализирането на 

проектите в областта на енергетиката, изпълнявани по линия на международни финансови 

институции, международни фондове и програми за помощ в енергетиката. 

 
Дирекция „Енергийно сътрудничество":  

1. участва в координацията и изпълнението на ангажиментите в областта на енергетиката, 

произтичащи от членството на Република България в ЕС, анализира политиките и проследява 

промените в законодателството на ЕС и подготвя предложения за необходимите мерки;  

2. координира и участва в подготовката на становища, позиции, анализи, предложения и 

информации във връзка с участието на Република България в работата на институциите на 

ЕС по въпроси на енергийната политика;  
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3. координира и участва в подготовката по позицията и участието от българска страна в 

редовните и неформалните заседания на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и 

енергетика", част „Енергетика";  

4. организира и ръководи дейността на Работна група 14 „Енергетика" съгласно 

Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на 

Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 

и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 

2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г. и бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г.);  

5. координира дейността по изготвяне на становища, позиции, анализи, предложения и 

информации във връзка с Договора към Енергийната харта, Договора на Енергийната 

общност и по други двустранни, многостранни или международни актове или инициативи в 

областта на енергетиката с участието на ЕС и/или на държави - членки на ЕС;  

6. участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и други актове, 

въвеждащи в националното законодателство изискванията на правото на ЕС в областта на 

енергетиката;  

7. координира и участва в подготовката и предоставя необходимата информация при 

започнала процедура по нарушение на правото на ЕС и при получени запитвания от 

Европейската комисия по въпроси в областта на енергетиката; 

8. осъществява координация в областта на международното енергийно сътрудничество;  

9. участва в работни групи към Съвета и в работни групи и комитети към Европейската 

комисия, включително чрез представителите на Министерството по въпросите на 

енергетиката в Постоянното представителство на Република България към ЕС;  

10. разработва предложения и участва в провеждането на държавната политика в областта на 

енергийното сътрудничество с други страни;  

11. подготвя предложения за провеждането на двустранни посещения и срещи на държавно и 

правителствено равнище и координира подготовката на позиции по въпросите на 

енергийното сътрудничество;  

12. извършва анализи на политиките на страните от региона, ЕС и регионите - източници на 

енергийни ресурси за България;  

13. участва в разработването на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението 

на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си 

компетентност. 

 
Дирекция „Природни ресурси и концесии":  

1. участва в разработването и провеждането на държавната политика и стратегия по 

управление на подземните богатства и развитие на минната индустрия с цел устойчивото 

развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори на 

територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната 

икономическа зона в Черно море;  

2. подпомага министъра при осъществяване на неговите правомощия за опазването на 

земните недра чрез рационално използване на подземните богатства при търсенето, 

проучването, добива и първичната им преработка и управление на минните отпадъци от тези 

дейности, включително чрез съгласуване на цялостни и/или годишни работни проекти;  

3. контролира:  

а) спазването на издадените разрешения за извършване на дейности по управление на минни 

отпадъци;  
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б) воденето на необходимата геолого-маркшайдерска и статистическа документация за 

установяване движението на запасите и ресурсите на подземни богатства;  

в) цялостното изпълнение на договорите за търсене и проучване и за проучване и на 

договорите за предоставяне на концесии за добив чрез планирани проверки по график и 

извънредни проверки;  

г) спазването на цялостните и годишните работни проекти за търсене, проучване, добив и 

първична преработка на подземни богатства, за техническа ликвидация и/или консервация на 

геологопроучвателни и миннодобивни обекти и за рекултивация на нарушени и замърсени 

терени;  

д) спазването на цялостните и годишните проекти за изграждане, експлоатация и закриване 

на съоръжения на минни отпадъци и на плановете за управление на минните отпадъци;  

4. координира и провежда обществени поръчки за определяне на изпълнител и за възлагане 

изпълнението на инвестиционни и други проекти за геоложко и геоеколожко изучаване на 

територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната 

икономическа зона в Черно море;  

5. подпомага министъра при управлението на Националния геоложки фонд, Националното 

скално фондово хранилище и на специализираните информационни системи за данните от 

геоложките изследвания, търсенето, проучването и добива на подземни богатства; 

6. организира набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данните 

по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, както и създаването и 

поддържането на специализирани карта, регистри и информационна система въз основа на 

тези данни и въз основа на данни от кадастъра за:  

а) разрешенията за търсене и проучване и за проучване, и  

б) предоставените концесии за добив на подземни богатства;  

в) откритията и находищата на подземни богатства;  

7. поддържа публичен регистър на операторите и на издадените разрешителни по чл. 22е, ал. 

4 ЗПБ;  

8. организира съставянето и воденето на Национален баланс на запасите и ресурсите на 

подземни богатства за всички видове подземни богатства по ЗПБ;  

9. организира и подготвя издаването на удостоверения за регистрирани открития на 

находища;  

10. организира създаването на метаданни за масивите от пространствени данни и услугите за 

тях в областта на геологията, въглеводородите като енергийни източници и минералните 

ресурси в съответствие със Закона за достъп до пространствените данни;  

11. извършва предвидените в ЗПБ действия, включително като организира и провежда 

конкурси и търгове, води преговори и подготвя документи за предоставяне на разрешения за 

търсене и проучване и за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 4 - 7 ЗПБ 

след одобрение от Министерския съвет и подготвя проекти на договори в случаите, 

определени със закона;  

12. създава необходимата организация и подготвя проекти на предложенията пред 

Министерския съвет за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване 

на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 ЗПБ в континенталния шелф и в изключителната 

икономическа зона в Черно море за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за 

проучване на нефт и природен газ на територията на Република България, в континенталния 

шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море, както и за предоставяне на 

концесии за добив на подземни богатства по чл. 2 ЗПБ;  
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13. създава организация и участва при подготовката и провеждането на конкурси и търгове и 

воденето на преговори по реда на действащото законодателство;  

14. подготвя необходимите документи за предоставяне на права за управление на минни 

отпадъци по реда на ЗПБ;  

15. организира дейността по предоставяне на концесии за изграждане на хидроенергийни 

обекти съгласно Закона за концесиите;  

16. подпомага министъра в качеството му на компетентен орган по прилагането на 

Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно 

управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 

2004/35/ЕО, като подготвя от името на министъра предвидените в директивата доклади за 

предоставяне на Европейската комисия;  

17. организира и участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и други 

актове в областта на подземните богатства и концесиите;  

18. осъществява подготовката и контрола върху геоложките и геоеколожките изследвания, 

финансирани с държавни средства; разработване и координиране изпълнението на 

международни проекти и програми в областите геоинформатика, търсене, проучване и добив 

на подземни богатства и опазване на земните недра;  

19. планира и следи аналитично приходите и разходите по:  

а) концесионната дейност;  

б) предоставените разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни 

богатства;  

20. участва в подготовката на информация и анализи за добива на подземни богатства в 

регионален и в международен план; 

21. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в 

изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на 

функционалната си компетентност;  

22. представлява страната и Министерството в областта на геологията и опазването на 

земните недра пред Асоциацията на европейските геоложки служби (EuroGeoSurveys), както 

и пред други сродни структури в Европа и в света;  

23. участва в работата на работна група № 14 „Енергетика", както и излъчва свои 

представители в работни групи към Европейската комисия в областта на устойчивото 

развитие на минералните ресурси (Raw Materials Supply Group, DG Enterprises и Supply DG 

Environment) и в работата на международни организации;  

24. представлява страната и Министерството в „Интерокеанметал";  

25. участва чрез свои представители в експертната група към Икономическата комисия на 

ООН за Европа по ревизиране и актуализиране на рамковата Класификация на запасите и 

ресурсите на подземни богатства;  

26. участва в подготовката на програмите за геоложки изследвания в Антарктида в района на 

Българската антарктическа база „Св. Климент Охридски";  

27. създава необходимата организация и подготвя проекти на предложения пред 

Министерския съвет за одобряване на разрешения за проучване и на разрешения за 

съхранение на въглероден диоксид в геоложки формации и подготвя издаването на 

разрешенията след одобрението им от Министерския съвет;  

28. организира създаването и воденето на специализирани карти и регистри по Закона за 

съхранение на въглероден диоксид в земните недра, както следва:  

а) специализирана карта и регистър на издадените разрешения за проучване;  
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б) специализирана карта и регистър на издадените разрешения за съхранение, включително 

специализирана карта на местата за съхранение и на заобикалящите ги комплекси за 

съхранение, включително карти и профили на тяхното пространствено положение и 

наличната за тях информация;  

в) специализирана карта и регистър на всички затворени места за съхранение и на 

заобикалящите ги комплекси за съхранение, включително карти и профили на тяхното 

пространствено положение и наличната информация;  

29. участва в изготвянето и предоставянето на Европейската комисия на доклади за 

изпълнението на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. 

 
Дирекция „Управление при кризисни ситуации и защита на информацията":  

1. участва в дейностите, свързани с формирането на държавната политика в областта на 

защитата при бедствия, както и във връзка с разработване, актуализиране, съгласуване и 

прилагане на националните документи и нормативна уредба по защитата при бедствия;  

2. организира защитата при бедствия в съответствие с нормативно делегираните правомощия 

на министъра;  

3. разработва и поддържа Плана за защита при бедствия на Министерството, осъществява 

координацията и изпълнението му и подпомага дружествата от системата на енергетиката 

при разработване и поддържане на аварийните им планове и/или на плановете за защита на 

пребиваващите;  

4. организира установяването на критичните инфраструктури и обектите им в секторите от 

компетентността на министъра и осъществява дейностите по контрола на тяхната защита;  

5. установява и означава европейските критични инфраструктури в сектор Енергетика и 

подсекторите му и осъществява дейностите по контрола на тяхната защита;  

6. събира, анализира и обобщава информацията за опасностите, уязвимостите и рисковете на 

критичните инфраструктури и обектите им в сектор Енергетика, извършва оценката и 

контрола на опасностите в подсекторите от сектор Енергетика с означена европейска 

критична инфраструктура и подготвя докладите до Европейската комисия относно видовете 

уязвими места, опасностите и рисковете за сектора;  

7. предлага за определяне стратегическите обекти и дейности от значение за националната 

сигурност и от национално значение в секторите от компетентността на министъра;  

8. осъществява дейностите по защита на националната сигурност от компетентността на 

министъра, като изисква необходимата информация и изготвя доклади, становища, анализи и 

предложения;  

9. разработва план за привеждане от мирно във военно положение на Министерството и 

организира изпълнението на мероприятията по подготовката за работа във военно време в 

съответствие с Директивата за привеждане на страната в готовност за работа във военно 

време;  

10. организира, разработва и поддържа Военновременния план на Министерството към 

Държавния военновременен план за гарантиране производството, ремонта и доставката на 

основна военна продукция и на стоки и услуги от стратегическо значение за населението и 

отбраната на страната, като подпомага ръководството на Министерството при въвеждането 

му;  

11. организира непрекъснато денонощно дежурство за оповестяване, наблюдение, анализ, 

оценка на обстановката и обмен на информация при привеждане от мирно във военно 

положение, бедствия, аварии, кризи и извънредни ситуации в системата на Министерството;  
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12. осъществява дейности, произтичащи от компетентността на министъра, свързана с 

контрола по състоянието на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения, като 

набира, обобщава и анализира необходимата информация;  

13. поддържа бази данни за обектите от критичната инфраструктура и на останалите 

потенциално опасни обекти от системата на Министерството;  

14. поддържа регистри и база данни за юридически лица и еднолични търговци - 

потенциални производители/доставчици на основна гражданска продукция и услуги от 

национално и отраслово значение за военно време, и предлага създаването на 

военновременни запаси в търговските дружества от системата на енергетиката;  

15. проектира, изгражда, поддържа и експлоатира комуникационно-информационна система 

(КИС) за връзка между пунктовете за управление и обектите от системата на енергетиката 

при извънредни ситуации, военно положение и/или положение на война и участва в 

поддържането и експлоатацията на пунктовете за управление на Министерството;  

16. контролира дейностите по създаване, съхраняване, обновяване и възстановяване на 

запаси от нефтопродукти съгласно Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН), 

които сe поддържат от енергийните предприятия по реда на чл. 85, ал. 1 и чл. 128 от Закона 

за енергетиката;  

17. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне и 

пренасяне на класифицираната информация;  

18. участва при провеждането на всички мероприятия по защитата на класифицираната 

информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете по прилагането му;  

19. регистрира и води на отчет движението на класифицирана информация;  

20. осигурява дейността на регистратурите за класифицирана информация; осигурява 

съхранението и обмена на информация от НАТО, ЕС и друга чуждестранна класифицирана 

информация в областта на международните отношения;  

21. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в 

изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на 

функционалната си компетентност. 

Дирекция „Управление при кризисни ситуации и защита на информацията" се ръководи от 

служителя по сигурността на информацията, който е на пряко подчинение на министъра. 
 

Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването":  

1. подпомага министъра при провеждането на държавната политика по отношение на 

сигурността на снабдяването с енергия;  

2. при необходимост предлага на министъра изграждане на нови мощности за производство 

на електрическа енергия по Закона за енергетиката и Закона за безопасно използване на 

ядрената енергия (ЗБИЯЕ);  

3. осъществява изпълнението на контролните функции на министъра във връзка с 

техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти и предлага адекватни 

коригиращи мерки за подобряване на техническата експлоатация и безопасност при работа в 

електрическите/неелектрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и 

мрежи;  

4. участва при изготвянето на технически правила и нормативи за устройството и 

безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на 

съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, на нефтопроводите и 

нефтопродуктопроводите на територията на Република България;  
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5. контролира изпълнението на програмите за есенно-зимната подготовка на енергийните 

дружества;  

6. участва в разработването на нормативи за резервите на горива, необходими за сигурно 

енергоснабдяване, които се набират и поддържат от енергийните производители;  

7. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на задължителни показатели за 

степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия;  

8. подпомага министъра при въвеждане на ограничителен режим и временно прекъсване на 

снабдяването с енергия;  

9. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на алгоритми за определяне на 

количествата електрическа енергия от комбинирано производство;  

10. подпомага министъра при провеждане на държавната политика в областта на развитие на 

ядрената инфраструктура, управление на радиоактивните отпадъци, управление на 

отработеното ядрено гориво и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;  

11. организира и координира дейностите при подготовка на предложение за изграждане на 

национално хранилище за съхраняване и/или погребване на радиоактивни отпадъци по 

ЗБИЯЕ и осъществява мониторинг на дейностите по неговото изграждане и експлоатация;  

12. изготвя, координира и осъществява мониторинг на изпълнението на стратегически 

планове и програми в областта на извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;  

13. осъществява мониторинг на изпълнението и координира мерките, произтичащи от 

задължения по международни договори и инициативи в областта на ядрената енергетика и 

управлението на радиоактивните отпадъци, включително дейности по проекти, финансирани 

от Международен фонд „Козлодуй";  

14. осъществява мониторинг и координира мерките по изпълнението на програми за 

повишаване на безопасността и надеждността, удължаване срока на експлоатация, 

изграждането и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения;  

15. осъществява изпълнението на контролните функции на министъра във връзка с реда и 

техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на топлоподаването и прилагане на 

дяловото разпределение на топлинната енергия;  

16. поддържа публичен регистър на лицата, извършващи услугата дялово разпределение; 

17. подпомага министъра при разработване и предлагане на обща годишна квота за 

задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни 

първични източници (на гориво), до 15 на сто от цялата първична енергия, необходима за 

производството на електрическа енергия, консумирана в страната, за всяка календарна 

година по съображения за сигурност на снабдяването;  

18. предлага на министъра за утвърждаване нова референтна пазарна цена за следващата 

календарна година на емисиите от въглероден диоксид в срок до 1 юли на текущата година в 

изпълнение на Националния план за инвестиции на Република България за периода 2013 - 

2020 г.;  

19. организира и координира периодичен преглед и актуализация на Националната стратегия 

за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци и осъществява 

мониторинг на изпълнението на стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и 

на радиоактивните отпадъци;  

20. участва в дейностите на работни групи, консултативни комитети и съвети към ЕК и 

Съвета на ЕС от компетентността на дирекцията, произтичащи от членството на Република 

България в ЕС, и в разработването на документи за изпълнение на директиви на ЕС в част 

„Енергетика";  
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21. участва в работни групи по обследване на причините за крупни аварии и груби 

технологични нарушения при експлоатацията на енергийни обекти;  

22. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в 

изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на 

функционалната си компетентност;  

23. организира и контролира изпълнението на Националния план за инвестиции на 

Република България за периода 2013 - 2020 г. и подготвя за ЕК, считано от 2014 г. ежегодно, 

обобщен доклад за неговото изпълнение въз основа на докладите на енергийните 

предприятия, за които възникват задължения съгласно този план;  

24. въз основа на приети критерии изготвя анализ на националния потенциал за 

високоефективно комбинирано производство и оценява постигнатия напредък от 

увеличаване дела на високоефективното комбинирано производство в брутното потребление 

на електрическа енергия на всеки 4 години и го публикува на интернет страницата на 

Министерството;  

25. утвърждава техническите задания на инвестиционните проекти, включени в Националния 

план за инвестиции на Република България за периода 2013 - 2020 г.;  

26. подпомага министъра при провеждането на енергийната политика, насочена към 

задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия, природен 

газ, нефтопродукти и твърди горива въз основа на общите прогнозни енергийни баланси и в 

съответствие с приетата от Народното събрание Енергийна стратегия на Република България;  

27. подпомага министъра при провеждането на държавната политика, свързана с дейностите 

по пренос на нефт и нефтопродукти чрез тръбопроводи за пренос на и през територията на 

страната. 

 

Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката":  

1. изготвя проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на 

държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала - протоколни решения, 

пълномощни за участие в общи събрания на акционерите или съдружниците, договори за 

възлагане на управлението и на контрола;  

2. анализира финансово-икономическото състояние на търговски дружества с повече от 50 на 

сто държавно участие в капитала и подготвя цялата документация, свързана с одобряването 

на годишните им финансови отчети;  

3. дава становища по предложенията на едноличните търговски дружества за разпоредителни 

сделки с дълготрайни активи; за отдаване под наем на недвижими имоти; за придобиване или 

разпореждане с дялове и акции; за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност и 

за поемане на менителнични задължения; предоставяне на разрешения за учредяване на залог 

и/или ипотека върху дълготрайни материални активи, както и становища и предложения 

относно одобряване избора на застраховател преди сключването на договор за задължително 

застраховане на имущество;  

4. подготвя методически и организира разработването и актуализирането на бизнес 

програмите на едноличните търговски дружества, анализира тяхното изпълнение и 

контролира изпълнението на заложените в тях икономически показатели;  

5. упражнява мониторинг върху корпоративното управление на търговските дружества с 

повече от 50 на сто държавно участие в капитала, организира осъществяването и оказва 

съдействие при контактите с органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, 
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Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Изпълнителна агенция 

„Главна инспекция по труда" и с други държавни органи;  

6. води регистъра по чл. 35 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в 

търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с 

Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и 

доп., бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 79 

от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от 

2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от 2011 г. и бр. 49 от 2013 г.);  

7. наблюдава и предприема действия по запазване на държавните интереси в търговските 

дружества с миноритарно държавно участие в капитала им;  

8. участва в разработването или дава становища по проекти за усъвършенстване на 

нормативната база, регламентираща търговските и индустриалните отношения, управлението 

на държавното участие, приватизацията и други, с оглед отрасловата компетентност на 

министъра;  

9. изготвя цялостната документация по преструктуриране на държавното участие в капитала 

на търговски дружества с държавно участие чрез преобразувания, увеличаване/намаляване 

на капитала и др.;  

10. организира и подготвя дейността на министъра по прекратяване чрез ликвидация на 

дружества, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала, 

при вземането на решения за прекратяване на процедура по ликвидация и продължаване 

дейността на търговските дружества или тяхното преобразуване;  

11. осъществява мониторинг на процедурите по ликвидация на търговските дружества с над 

50 на сто държавно участие, в които министърът упражнява правата на собственост на 

държавата в капитала, от прекратяването им до заличаването им от търговския регистър;  

12. организира и координира дейността по тристранното партньорство с работодателските и 

синдикалните организации;  

13. съхранява договорите и документите по сключени с министъра в качеството му на 

приватизиращ орган сделки за търговски дружества от сектор Енергетика; извършва анализи 

и оценки и предоставя информация и преписи от документи по сделки в отговор на 

заявления и сигнали от заинтересовани лица. 

 
г) Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период 

 

През отчетния период няма публикувани в Държавен вестник нормативни актове. 
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4.ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ  

 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА –  2400.01.01"ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА 

ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ПАЗАРИ" 

 

а) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели: 

 Ускорена реализация на приоритетните енергийни инфраструктурни проекти – 

изпълнява се; 

 Развитие на напълно конкурентен вътрешен пазар на електрическа енергия и природен 

газ – изпълнява се; 

 Създаване на ефективно функциониращ енергиен сектор чрез преструктуриране и 

създаване на адекватни корпоративни структури, в съответствие с изискванията на ЕС и 

добрите практики – изпълнява се; 

 Ефективна защита на националните интереси в процеса на развитие на енергийната 

политика и законодателството на ЕС – изпълнява се; 

 Навременно изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, произтичащи от 

членството в ЕС – изпълнява се; 

 Подготовка за предстоящото през 2018 г. ротационно българско Председателство на 

Съвета на Европейския съюз по въпросите на енергетиката – изпълнява се;  

 Активно участие в международното енергийно сътрудничество, както в рамките на ЕС, 

така и на двустранна и многостранна основа, за гарантиране на енергийната сигурност. – 

изпълнява се; 

 Изготвяне на проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост 

на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала – текущо изпълнение;  

 Мониторинг върху корпоративното управление на търговските дружества с повече от 

50 на сто държавно участие в капитала - текущо изпълнение; 

 Мониторинг на процедурите по ликвидация на търговските дружества със 100 на сто , в 

които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала, от 

прекратяването им до заличаването им от търговския регистър – текущо изпълнение; 

 Систематично събиране, обработване, класифициране и анализ на информацията за 

законосъобразното развитие и приключване на производствата по несъстоятелност – текущо 

изпълнение; 

 Водене на регистъра по чл. 35 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в 

търговските дружества с държавно участие в капитала – текущо изпълнение; 

 Участие в изготвяне на становища по проекти за усъвършенстване на нормативната уредба в 

енергетиката и вътрешно-ведомствени актове – текущо изпълнение; 

 Анализ и произнасяне по приемането на годишните финансови отчети на търговските 

дружества с държавно участие в капитала – изпълнено; 

 Мониторинг на финансовото състояние на търговски дружества, определени съгласно 

ПМС № 114 от 2010г. – текущо изпълнение по тримесечия. 
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б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати 

и изпълнените дейности за тяхното предоставяне: 

1. Управление и мониторинг на енергийни фондове, програми и проекти. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Големи инвестиционни проекти 

- Координация и мониторинг на подготовката и изпълнението на приоритетните големи 

инвестиционни проекти в сектор Енергетика – изпълнява се. 

- Изготвени доклади, становища, позиции и писма,  както и участие в работни групи, 

свързани с реализацията на големи инвестиционни проекти в енергетиката. Оказана 

институционална подкрепа и съдействие по конкретни ангажименти при изпълнението на 

големи енергийни инфраструктурни проекти. 

2. Разработване на политика и изпълнение на заложените цели в Енергийната 

стратегия на Република България 2020: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Анализи на политиките на страните от региона, ЕС и регионите - източници на 

енергийни ресурси за България - изпълнява се. 

Дирекция „ЕС“ участва в подготовката на проекти на позиции, анализи и информации във 

връзка с участието на Република България в процеса на взимане на решения в ЕС по 

отношение на електроенергийните и газови пазари – изпълнява се. 

Специално внимание дирекция „ЕС“ отделя на участието в междуправителствени 

двустранни комисии и информации за двустранните отношения в областта на енергетиката. 

В периода са подготвени материали за  междуправителствените комисиите за двустранно 

сътрудничество с Албания, Казахстан, Корея, Сърбия, Пакистан, Азербайджан, Молдова, 

Беларус, както и за постоянните междуправителствени комисии с Бавария и с Баден-

Вюртемберг. Подготвени са своевременно информации и анализи за двустранното и 

многостранното сътрудничество в областта на енергетиката, както и предложения за 

неговото разширяване. 

Изготвени са материали във връзка с официални посещения на, президента, министър-

председателя, министъра на икономиката, министъра на енергетиката, в Египет, Австрия, 

Корея, Грузия, Швейцария, Кралство Нидерландия, САЩ, Великобритания Румъния, 

Украйна, Молдова, Германия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Словакия, Чешка република, 

Франция, Държавата Катар, Черна гора, Полша, Руска федерация и др. 

В периода са подготвени  и материали за срещи с представители на различни компании, 

неправителствени организации и консултатнти (Копелузос Груп , SAP, ААCEIA, BSTDB, 

EBIOSS, EDISON, CIGA-Румъния, Sorane, Eustream, China General Nuclear Power Corporation, 

SDN, EU Sunday, PGNIG, Cameron McKenna),  както и със Световната банка,  ЕBRD и 

Международния валутен фонд. 

 

 Формиране на предложения за определяне на държавната стратегия за развитие 

на енергийния отрасъл и участие на страната във формирането и провеждането на 

общата регионална енергийна политика и заемане на ключова роля при бъдещото 

разширяване на Енергийната общност. 
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Дирекция „ЕС“ направи анализ и подготви позиция по предложението на Полша за създаване 

на европейски „Енергиен съюз“ и на представената от ЕК Стратегия за енергийна сигурност. 

 Изготвяне на информация за дискусия с г-н Томас – Заместник генерален директор на 

ГД "Енергетика" на ЕК по тема: „Енергиен пазар и регулатор в България“. 

 Сътрудничество при развитието на междусистемни връзки между държавите членки на 

ОЧИС – Участие на експерт в работна среща на РГ „Енергетика“ към ОЧИС, 12-13 май 2015 

г., гр. Истанбулс цел разработване на един по-съгласуван набор от мерки в различните 

области на политиката, в рамките на ЕС и на национално равнище, в които се изисква по-

висока степен на интегриране и съгласуване, като отговор на предизвикателствата пред 

развитието на общ черноморски енергиен пазар. Разнообразяването на енергийните 

източници и доставчици е ключово средство за подобряване на енергийната ни сигурност. 

Проучването на нови райони за снабдяване с горива, на нови технологии и подобряването на 

инфраструктурата за достъп до нови източници на снабдяване допринася за 

разнообразяването и повишаването на енергийната сигурност. Електроенергийните 

междусистемни връзки между държавите членки са от възлово значение за обмена на 

електроенергия през граница. Необходимост от изгражданена надеждна и прозрачна система 

за управление за постигане на набелязаните цели– необходимо е да бъде обърнато особено 

внимание на изграждането на вътрешния енергиен пазар и изпълнението на целите до 2030 

г.Създаването на регионална пътна карта на приоритетната газова инфраструктура и 

ускоряване на нейното прилагане, приемането на план за действие с конкретни цели за 

ускорено реализиране на важни проекти от общ интерес (ПОИ), са стъпки към реализирането 

на целта за функциониращ интегриран енергиен пазар. 

 Участие в дейностите по изготвянето на проект на Регламент на Европейската комисия 

за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението 

на претоварването, УИД НОМЕР НА ДОКУМЕНТА: 7745/15, Процедура по регулиране с 

контрол. 

 Съвместно заседание на двете правителства българското и румънското, по отношение 

обединение на енергийните пазари. 

 Участие в среща в гр. Белград, Република Сърбия и преговори относно изграждането на 

газовата връзка „България – Сърбия“. 

 Участие в среща с експерти от мисията на  МВФ. 

 

 Институционална подкрепа на проекти със стратегическо значение за 

енергийната сигурност – изпълнява се. 

Представител на отдел „МСОЕ“ участва в екипа по управление на Проекта за изграждане на 

газовата междусистемна връзка България – Сърбия (експерт международни комуникации); 

Отдел „МСОЕ“ координира в подготовката и съгласувателната процедура на  Меморандуми 

за сътрудничество в областта на енергетиката с Кипър, Държавата Катар, Сърбия и 

Македония, както и на заключителната декларация на Международната Енергийна харта. 
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3. Енергийно сътрудничество: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Участие в определяне на националните приоритети в областта на външната 

енергийна политика на ЕС, с цел защита на националните интереси и гарантиране на 

енергийната сигурност на страната – изпълнява се. 

В периода 1 януари - 30 юни 2015 г. отдел „MСОЕ“ участва в дейността на специализираните 

групи към ЕК: Стратегическа група за международно енергийно сътрудничество, 

специализирана електроенергийна група Север–Юг, Координационен комитет на МСЕ, 

сектор Енергетика и група на високо равнище на генералните директори по енергетика. 

Продължи участието на експерти от отдела в дейността на РГ „Енергетика“ в рамките на 

ОЧИС. 

В отчетния период са подготвени материали за глобалните енергийни предизвикателства 

(МВнР), за енергийните политики на Словения, Япония, Китай, Босна и Херцеговина, 

Мароко, Кипър, Австрия, Франция, Германия, Великобритания, Русия, Алжир, Армения, 

Казахстан, Индонезия, Туркменистан, Хърватия Македония, Гърция, Иран, Ирак, Сърбия, 

Черна Гора, Южна Корея, Белгия, Молдова, Дубай, Чешка република, Хърватия, Монголия, 

Грузия, Беларус, както и преглед на изпълнение на препоръките за реформи в енергийния 

сектор на Световната банка,  регионалното сътрудничество в рамките на Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа, Организацията за Черноморско икономическо 

сътрудничество,  Международната енергийна агенция и др. 

Експерти от отдел „МСОЕ“ взеха участие на 22 април 2015 г., в среща в гр. София за 

„Вертикалния газов коридор“, по време на която правителствата на България и Гърция и 

акционерите в проектната компания приеха Пътна карта на Междусистемна връзка Гърция - 

България (IGB) с ясно разписани срокове за реализация на проекта. 

Експерти от отдел „МСОЕ“ взеха участие в организацията и провеждането на 

организираната от Министерството на енергетиката, в сътрудничество с Центъра за 

европейски политически изследвания (CEPS) и администрацията на Президента на 

Република България и заместник министър-председателя по европейските фондове и 

икономическата политика конференция на тема „Отключване на южноевропейския енергиен 

потенциал, чрез сътрудничество в сферата на регионалната енергийна политика“, 3-4 юни, 

2015 в гр. София. 

На 23 юни 2015 г. експерт от отдел „МСОЕ“ взе участие в срещата на висши служители към 

Групата на високо ниво за газовата междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна 

Европа (CESEC), по време на която беше дискутирано развитието на проекта 

Междусистемна газова връзка България – Сърбия. 

 

 Поддържане на активно сътрудничество със страните-производителки на 

енергийни ресурси и с транзитните страни за гарантиране сигурността на доставки - 

изпълнява се. 

Отдел „МСОЕ“ подготви информации за официални посещения и срещи на правителствено 

ниво, включително на ръководството на МЕ. 
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Експерти от отдел „МСОЕ“ координираха и подготвяха участието на министъра на 

енергетиката в официалната церемония по откриването на Трансанадолския газопровод 

(ТАНАП), на 17 март 2015 г. в гр. Карс, Турция. 

През периода експертите от отдел „МСОЕ“ координираха и подготвяха участието на 

българската делегация в първата среща на Консултативния съвет за изпълнението на Южния 

газов коридор през месец февруари 2015 г. в гр. Баку, Република Азербайджан. 

 

 Активно участие в международните енергийни форуми за постигане целите за 

енергийна сигурност, намаляване на емисиите на парникови газове и премахване на 

енергийната бедност - изпълнява се. 

Дирекция „ЕС“ подготвя участието на ръководството на МЕ в международни форуми и 

двустранни срещи. Експерти на дирекция участват в международни форуми, като срещи на 

International Energy Forum, Energy Charter и др. 

През периода служители на отдел „МСОЕ“ участваха в дейностите по заплащане на членския 

внос към Международния енергиен форум и Секретариата на енергийната харта за 2015 г. 

Експерти от отдел „МСОЕ“ координираха подготовката и участваха в делегацията водена от 

министъра на енергетиката за подписването на новата Международна енергийна харта, през 

месец май 2015 г. в Хага. 

Експерти от отдел „МСОЕ“ участваха активно в координацията и подготовката на участието 

на министъра на енергетиката в 19-тия Петербургски международен икономически форум 

през месец юни в Санкт Петербург, Руска Федерация. 

 

 Насърчаване на двустранното и многостранно енергийно сътрудничество, 

включително чрез участие на представители на МЕ в различни форуми и инициативи, 

за разширяване на авторитета на България и защита на националните интереси - 

изпълнява се. 

Експерти от дирекция „ЕС“ взимат активно участие в работни групи в ЕК, 

междуправителствени комисии с други държави, конференции, форуми, кръгли маси, срещи 

и др. 

През периода експерти от отдел „МСОЕ“ изготвиха доклади, касаещи постъпили в МЕ 

покани за участие в: 

- Международна конференция Атински енергиен форум; 

- Министерска среща посветена на ЕС; 

- VII-ми Европейски икономически конгрес - Катовице 2015 г.; 

- Конференция на тема „Диалог за енергийния преход - към глобален енергиен преход“; 

- Междуконтинентален конгрес за вятърна енергия (IWPC 2015); 

- 14-та Международна конференция и изложба за петрол и газ; 

- Работна група по енергетика в рамките на организацията за ЧИС; 

- „Azerbaijan Investment Summit”; 

- Международна конференция, която ще разгледа отношенията между Европа, Близкия 

Изток и Северна Африка; 

- Осма международна научна конференция „Енергетика и изменение на климата“; 

- „Енергиен форум“ в гр. Букурещ; покана за участие в честването на десетата 

годишнина от подписването на Договора за създаване на Енергийната общност; 
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- Среща на висши служители към Групата на високо ниво за газовата междусистемна 

свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC) и др. 

- Изготвяне на информация и разработване на презентация на тема„Либерализацията на 

енергийния пазар в условията на финансов дефицит“ за участие в международния 

регулаторен енергиен форум „Енергия 2020“ в гр. Прага, Чехия; 

- Среща по въпросите на енергийната сигурност с представители на Американския 

департамент 

 

4. Координация и участие в провеждането на съгласувана политика по въпросите на 

Европейския съюз в областта на енергетиката 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Осигуряване на българското участие в работата на институциите на ЕС с 

подготовка на позиции, информации и документи по теми от областта на 

енергетиката – изпълнява се: 

 Подготвени и съгласувани позиции и информации, одобрени от СЕВ, както и пакети от 

документи за одобрение на позициите от Министерския съвет и резултатите от участие, за 

редовните заседания на Съвета на ЕС "Транспорт, телекомуникации и енергетика", част 

"Енергетика": 

 - 5 март 2015 г., гр. Брюксел. Основни теми: стратегия за изграждане на общоевропейски 

Енергиен съюз; постигане на минимална цел от 10 % съществуваща електроенергийна 

междусистемна свързаност; 

 - 8 юни 2015 г., гр. Люксембург. Основни теми: изпълнение на Стратегията за енергийната 

сигурност; заключения на Съвета относно изпълнението на Рамковата стратегия за Енергиен 

съюз; външни енергийни отношения на ЕС. 

 Подготвени и съгласувани позиции и информации, одобрени от СЕВ, както и пакети от 

документи за одобрение на позициите от Министерския съвет и резултатите от участие, за 

Неформалното заседание на енергийните министри на ЕС: 

- 15 - 16 април 2015 г., Рига, Латвия. Основни теми: енергийна ефективност: отопление и 

охлаждане; регионално сътрудничество в енергийния сектор. 

 

 Подготвен е принос по енергийните теми от дневния ред на заседания на Съвет Общи 

въпроси, 17 март 2015 г.; Европейски съвет 19-20 март 2015 г. относно изграждането на 

Енергиен съюз и 25-26 юни 2015 г. относно въведените ограничителни мерки от ЕС спрямо 

Русия касаещи енергийния сектор. 

 Обобщени информации и указания по точки от дневния ред на заседанията на РГ 

"Енергетика" и РГ "Атомни въпроси" към Съвета на ЕС, Корепер по темите от дневния ред, в 

т.ч.: стратегията за Енергийния съюз; енергийни аспекти в ядрената енергетика по пакета за 

Енергийния съюз; подготовката на Съвета "ТТЕ", част "Енергетика" и др. Съгласувана 

позиция за заседание на Координационната група за нефта и нефтопродуктите, 15.06.2015 г.  

 Подготвени приноси по енергийните теми за: Конференция на високо равнище, 6 

февруари 2015 г., гр. Рига, Латвия; подготовката на работно посещение на президента на 

Република България в Брюксел /26-27 февруари 2015 г./; подготовката на двустранни 
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консултации между министерствата на външните работи на Република България и Република 

Полша /24 април 2015 г./; среща със заместник-генералния директор на ГД „Енергетика" на 

ЕК, 12 май 2015 г., гр. София; подготовката на LIII-та Конференция на комисиите по 

европейски въпроси на парламентите на държавите членки на ЕС, 31 май–2 юни 2015, Рига, 

Латвия. 

 Осигурено е редовното участие в ежеседмичните заседания на Работната група по 

енергетика към Съвета на ЕС и на Групата по атомните въпроси към Съвета на ЕС и други 

срещи в Брюксел. Подготвени са позиции и указания по темите от дневния ред на 

заседанията. 

 Участие в 28-мо – 31-о заседания на Електроенергийния трансграничен комитет към 

ЕК, гр. Брюксел, Белгия,  за предложения, обсъждане и приемане на Регламенти за 

„Мрежови кодекси“ 

 

 Координация и участие в дейностите за изпълнението на задълженията, 

произтичащи от членството в ЕС – изпълнява се: 

 Подготвени са информации за Шестмесечната програма на СЕВ за юли - декември 2015 

г. с приоритетни за България теми и досиета, разглеждани в ЕС, по време на Люксембургско 

председателство на Съвета на ЕС, и представяне хода на дискусиите за периода януари - юни 

2015 г., в рамките на Латвийско председателство на Съвета на ЕС.  

 Ежемесечно са представяни отчети по Плана за действие за 2015 г. с мерките 

произтичащи от членството на България в ЕС /приет с Решение на МС от 14.01.2015 г./ в част 

"Енергетика".  

 Съгласуване и изготвяне на позиции по:  

 проект на Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от ..... 2015 г., изменящ Регламент № 

794/2004 на Комисията за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно 

определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора (Прилагащия 

регламент); 

 проект на Регламент за установяване на насоки относно разпределянето на преносната 

способност и управлението на претоварването; 

 проект на Заключения на Съвета относно Рамковата стратегия за устойчив Енергиен 

съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата; 

 позиция по препоръките за България относно завършване на вътрешния енергиен пазар 

за заседание на КИП (на български и английски език); 

 материал по точка от дневния ред на Съвет „Общи въпроси”; 

 изготвена позиция относно заключения на Европейския съвет  за заседание на 

„КОРЕПЕР“ – 2 бр.; 

 бележки по Единния аналитичен документ на ЕК за Европейския семестър за 2015 г., 

отнасящ се до техническа оценка на напредъка по изпълнението на препоръките и 

резултатите от провежданите за 4-та поредна година задълбочени прегледи, за установяване 

наличие на дисбаланси или на прекомерни дисбаланси в държавите членки 

 съгласуване на проспекта на облигациите на Република България на международните 

капиталови пазари; 

 проект на национален фиш за Р България, изготвен от ЕК в контекста на изграждането 

на бъдещия Европейски енергиен съюз; 
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 проект на документ за системата за управление на Европейския енергиен съюз; 

 участие в изготвяне на рамкова позиция по преговорна глава 15 "Енергетика" от 

преговорите ЕС – Сърбия; 

 предложение за разглеждане и приемане на проекта на постановление за създаване на 

Консултативен съвет по енергийна сигурност; 

 отчет пред Съвета по европейските въпроси, на Плана за действие за 2015 г., с мерките 

произтичащи от членството на България в ЕС /приет с Решение на МС от 14.01.2015 г. 

 

 Участие в подготовката, съгласуване и предоставяне на документи и информации 

на институциите на ЕС, произтичащи от законодателство на ЕС – изпълнява се: 

 Участие в дейността на Работни групи по ПМС № 85/2007 г. по въпроси с отношение 

към сектора на енергетиката. 

 

 Участие в разработването и нотифициране на актовете от българското 

законодателство, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за 

изпълнение и прилагане на актове на ЕС в областта на енергетиката: 

  Извършени са нотификации на национални мерки, за изпълнение и прилагане на 

европейски законодателни актове в областта на енергетиката към Директиви със CELEX No: 

31994L0022; 32009L0072; 32009L0073; 32009L0028, общо 21 бр.  

 Координиране, организация, подготовка и участие в дейностите по изготвяне, 

одобряване, приемане и нотифициране на Наредба за намаляване на тежестта, свързана с 

разходите за енергия от възобновяеми източници. Изготвяне на справка за постъпилите 

запитвания, въпроси и коментари относно проекта на Наредба, подготовка на въпроси, 

възникнали при изготвянето на текстовете на Наредбата и изпращането им за отговор на 

ЕК.При разработването на текстовете в проекта на Наредбае взета под внимание новата 

европейска политика за преоценка на рисковете от прекомерната финансова тежест на пакета 

"Климат-енергетика" върху индустриалната активност. Взето е предвид и това, че в голяма 

част от държавите-членки на ЕС вече са създадени и действат механизми за намаляване на 

негативните ефекти и стимулиране на индустриалната активност. 

 

 Организация на дейността и участие в работата на Работна група 14 „Енергетика”, с 

водещо ведомство МЕ, съгласно ПМС № 85/2007 г. и в националния механизъм за 

координация по въпросите на ЕС – изпълнява се: 

 Осъществява се координация на дейностите и участие в работата на Работна група 14. 

Подготвят се и се съгласуват проекти на позиции, информации, становища и указания по 

въпроси от областта на енергетиката, разглеждани от институциите на ЕС, и в изпълнение на 

задължения, произтичащи от членството в ЕС, в т.ч. координирани и съгласувани: позиция 

(възражение) по предложението за Регламент на Комисията за установяване на насоки 

относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването; 

позиция по стратегията за изграждане на Енергийния съюз и системата за управление; 

позиция и коментари по националния фиш за България, подготвен от ЕК, в контекста на 

изграждането на Енергийния съюз; рамкова позиция относно преговори със Сърбия по Глава 

15 „Енергетика” и др. 
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 Съгласувани в РГ 14 проекти на нов Закон за енергийната ефективност; Закон за 

изменение и допълнение на Закона за подземните богатства; Годишен отчет за изпълнението 

на Национален план за действие по енергийна ефективност за 2014 г. 

 Участие в подготовката и предоставяне на необходимата информация при процедури 

по нарушение на правото на ЕС в областта на енергетиката и при предварителни запитвания 

на ЕК 

 Редовни участия в работата и ежеседмичните заседания на Съвета по европейските 

въпроси, с представяне на позиции по текущи разглеждани теми, отговори по постъпили от 

ЕК запитвания, предхождащи процедури по нарушения и др. 

 Подготовка за предстоящото през 2018 г. ротационно българско Председателство 

на Съвета на Европейския съюз по въпросите на енергетиката – изпълнява се: 

 Попълнени са въпросници за предварителна оценка на административния капацитет по 

европейските въпроси на Министерството на енергетиката и на Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие. 

 

5. Управление на държавната собственост в енергетиката 

 Анализиране финансово-икономическото състояние на търговски дружества с повече 

от 50 на сто държавно участие в капитала и подготвя цялата документация, свързана с 

одобряването на годишните им финансови отчети; 

 Мониторинг върху корпоративното управление на търговските дружества с повече от 

50 на сто държавно участие в капитала, организира осъществяването и оказва съдействие 

при контактите с органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, Националната 

агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Главната инспекция по труда и с 

други държавни органи; 

 Организиране разработването и актуализирането на бизнес програмите на едноличните 

търговски дружества, анализира тяхното изпълнение и контролира изпълнението на 

заложените в тях икономически показатели 

 Поддържане регистъра по чл. 35 от Правилника за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с 

Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и 

доп., бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 

79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от 

2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от 2011 г. и бр. 49 от 2013 г.); 

 Организиране и координиране дейността по тристранното партньорство с 

работодателските и синдикалните организации; 
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6.Дейности по прекратяване чрез ликвидация на енергийните дружестваили тяхното 

преобразуване 

 Мониторинг на процедурите по ликвидация на търговските дружества с над 50 на сто 

държавно участие, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата в 

капитала, от прекратяването им до заличаването им от търговския регистър; 

 Изготвяне цялостната документация по преструктуриране на държавното участие в 

капитала на търговски дружества с държавно участие чрез преобразувания, 

увеличаване/намаляване на капитала и др.; 

 Организиране и координиране дейността на междуведомствените експертни съвети и 

консултативния съвет за приемане и контрол по изпълнението на задания, проекти и 

програми за техническа ликвидация и/или консервация на неефективни обекти и 

производствени мощности във въгледобива, уранодобива и рудодобива, рекултивация на 

засегнатите земи, мониторинг и др.; 

 Контрол по целевото изразходване на средствата от държавния бюджет, свързани с 

техническата ликвидация, рекултивация, мониторинг и ликвидиране на последствията от 

миннодобивната дейност на обекти и производствени мощности във въгледобива, 

уранодобива и рудодобива. 

 

 

в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. Проектите по 

програмата 

 

1.1.1.Големи инвестиционни проекти с Бенефициент МЕ(Приложение 9 А): 

 

 Управление, координация и мониторинг на Проект за изграждане на междусистемна 

газова връзка България – Сърбия. Бенефициент и организатор на проекта е Министерството 

на енергетиката, средствата се осигуряват от ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007-2013 и новата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 г. 

 

Обща стойност на проекта:  

За изграждане на трасето на българска територия – 92 642 361.04 лв., разпределени както 

следва: 

-4 476 665.13 лв.  по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007-2013; 

-88 165 695.91 лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 

Основни цели:Междусистемната връзка София – Димитровград (Сърбия) – Ниш (Сърбия) се 

предвижда като реверсивна връзка, която свързва националните газопреносни мрежи на 

България и Сърбия. Целта е диверсификация на маршрутите, междусистемна свързаност и 

осъществяване на пренос на природен газ. Дължина на газопровода на българска територия е 

61,6 км, на сръбска – 108 км. Проектът се изпълнява от Министерството на енергетиката на Р 

България (за трасето на българска територия) и Сърбиягаз (за трасето на сръбска територия) 

Постигнати резултати (за периода 01.01.2015-30.06.2015):  
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-    През м. януари 2015г. е сключен договор за „Проектиране, упражняване на авторски 

надзор и консултантски дейности на строеж „Междусистемна газова връзка България – 

Сърбия на българска територия“ („Химкомплект инженеринг“ АД); 

-     През м.юни 2015 г. МЕ внесе пред Договарящия орган предложение за изменение на 

договора за изпълнение на проекта, с оглед приключване на програмен период 2007-2013 г. и 

стартиране на новия програмен период 2014-2020 г. Изменението на договора е одобрено със 

Заповед номер РД-16-609/21.07.2015 на министъра на икономиката. Изменението обхваща 

две фази на проекта – първата е с продължителност до ноември 2015 г. и ще приключи с 

изработен от проектанта и приет от Националния експертен съвет по устройство на 

територията Технически проект, одобрен ПУП, извършен втори етап на археологически 

проучвания; 

През отчетния период са извършени следните основни дейности по Първа фаза: 

-       ПУП (пп) предварителен и окончателен проект са публикувани в ДВ на 07.06.2015г. и на 

10.06.2015г., в процес на едномесечен срок за обжалване; 

-      Техническият проект е представен на МЕ на 24.07.2015г. и е изпратен за съгласуване на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД; 

-       Приключи договорът за „Осигуряване на достъп до имоти за провеждане на спасителни 

археологически разкопки по трасето на българска територия на междусистемна газова връзка 

България-Сърбия”; 

-       Извършено е теренно издирване на археологически обекти по трасето и технологични 

площадки към него, регистрирани са 13 арх. обекта и са извършени спасителни разкопки на 

участъци. В процес на сключване на договор за възлагане на спасителното археологическо 

проучване за 7 обекта. 

-        На 29.07.2015г. на интернет страницата на МЕ е публикуване Решение за проведена 

открита процедура за "Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията за строеж „Изграждане на междусистемна газова връзка 

България-Сърбия” със основни задачи одобряване на проектите и осъществяване на 

строителен надзор. В момента тече 10-дневен срок за обжалване. 

Изразходвани средства: 166 442.30 лв. 

 

1.1.2. Големи инвестиционни проекти с организатор – енергийни дружества 

(Приложение 9 В) 

 Проекти от общ интерес(ПОИ), съгласно Регламент № 347/2013. 

 Министърът на енергетиката изпълнява функциите на Национален компетентен орган, 

който да отговаря за улесняването и координирането на процеса на издаване на разрешения 

за проекти от общ интерес по смисъла на чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за 

трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, 

както и за изменение на Регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009.В 

изпълнение на разпоредбите на Регламент №347 през отчетния период дирекция „УПЕ“ е 

одобрила проектни предложения, технически проекти, ПУП – предварителни и окончателни 

проекти, изготвила е доклади, становища, позиции, справки и писма, подготвила е писма за 
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подкрепа, участва в работни групи, свързани с реализацията на големи инвестиционни 

проекти в енергетиката. Оказани са институционална подкрепа и съдействие по конкретни 

ангажименти при изпълнението на големи енергийни инфраструктурни проекти.Взето е 

участие в работата на регионалните групи към ЕК и подгрупите към групата на високо 

равнище за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европапо 

подготовка за изпълнението на проектите от общ интерес. 

 В списъка на проектите от общ интерес са включени следните проекти с българско 

участие, по които дирекция „УПЕ“ осъществява координация и мониторинг: 

 Междусистемна газова връзка между Гърция и България (IGB) – организатор 

„БЕХ“ ЕАД. 

Развитието, финансирането и изграждането на междусистемна газова връзка Гърция – 

България е отговорност на съвместното инвестиционно дружество „Ай Си Джи Би“ АД, в 

което акционери с равни дялове са „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (50%) и “IGI 

Poseidon” S.A. (50%). 

Обща стойност на проекта:  

Необходимите средства за изграждане на газопровода, на българска и гръцка 

територия, се оценяват на  приблизително 220 млн. евро (за капацитет до 3 млрд.куб.м./г.).  

Проектът IGB е включен в списъка на ЕС с Проекти от общ интереси е бенефициент 

на45 млн. евробезвъзмездна помощ в рамките на Европейската Енергийна Програма за 

Възстановяване. 

За 2015 г. е полученадържавна финансова гаранция в общ размер до валутната 

равностойност на 157 млн. лв. На 06.02.2015г. Министерството на енергетиката подаде 

необходимите документи в Министерството на финансите за осигуряване на държавна 

гаранция по заема за финансиране на българския дял в проекта през 2016г. в одобрения за 

2015г. размер с предложение за преценка на възможността за увеличаване на размера й с 

валутната равностойност на 58  млн. лв., т.е. одобряване на държавна финансова гаранция в 

общ размер до валутната равностойност на 215 млн. лв. за 2016 г.  

Основни цели: 

Интерконекторът с Гърция ще осигури диверсификация не само на маршрутите, но и 

на източниците на природен газ за нашата страна. Като част от развитието на Южния газов 

коридор, чрез нея България ще има достъп  до алтернативни доставки от каспийския регион.  

Проектът е важен и заради възможността за внос на газ от LNG терминалите на 

гръцкото крайбрежие. Възможността за внос на втечнен газ беше и една от темите на 

разговори в областта на енергетиката по време на посещението на правителствена делегация 

в Катар. Катарската страна има интерес от такива доставки, но ние трябва да имаме 

възможност да ги приемем. Налице е инвеститорски интерес за изграждане на нов LNG 

приемен терминал на Егейското северно гръцко крайбрежие, който наред с Персийския залив 

и Сев.Африка, би могъл да привлече доставки на LNG от силно ликвидния газов пазар на 

САЩ. 

Интерконекторът с Гърция е особено важен като входна инфраструктура за бъдещи 

доставки от алтернативни източници в България, но и в региона през допълнителните 

развивани междусистемни връзки със съседните страни. 

Постигнати резултати (за периода 01.01.2015-30.06.2015):  

Изготвен е Технически проект на газопровода по нормативите за проектиране според 

българското законодателство. Техническият проект е в процес на съгласувателни процедури 

със засегнати от строителството трети страни, като се очаква одобрението му от 
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Министерство на регионалното развитие и благоустройството да се постигне през втората 

половина на 2015г. Одобрен от органите Технически проект е едно от основанията за 

издаване на разрешение за строеж на българска територия. 

С оглед влизането в сила на ПУП-ПП за обекта, от първата половина на 2015г. се 

провеждат процедури за учредяване на вещни права върху засегнатите от обекта имоти на 

българска територия (право на собственост за имотите, в които ще се изграждат наземните 

съоръжения и сервитутни права за линейната част).  Завършването на тези процедури е 

съществено необходимо условие по българското законодателство за получаване на 

разрешение за строеж. 

 Междусистемна връзка България – Турция (ITB) – с организатор „Булгартрансгаз“ 

ЕАД. 

Обща стойност на проекта:  

Необходимите инвестиции за изграждане на българския участък на проекта са между 

50 и 100 млн. евро, в зависимост от резултатите на предварителното предпроектно проучване 

и съгласувания капацитет. 

Прединвестиционното проучване получи финансова подкрепа по програма CEF в 

максимален размер от 190 000 евро. 

Оценявайки ползите от реализирането на Междусистемната връзка България – Турция, 

Европейската комисия определи проекта като един от българските газови проекти от „общ 

интерес”, съгласно Регламент (ЕС) 347/2013 и го включи в списъка с проекти от „общ 

интерес” – Анекс 7 от Регламент 347/2013, публикуван на 14 октомври 2013 г. В тази връзка, 

„Булгартрансгаз“ ЕАД предприе стъпки за стартиране на началния етап от реализацията на 

проекта – изготвяне на комплексно прединвестиционно проучване, като за целта подаде 

необходимите документи за кандидатстване за съфинансиране по линия на Механизма за 

свързване на Европа CEF-Energy 2014 – 2022 в рамките на първи финансов прозорец за 

приемане на проектни предложения, отворен през м. май 2014 г.  

Основни цели: 

Проектът представлява нов сухопътен газопровод с дължина от около 200 км 

(приблизително 75 км от които на българска територия и приблизително 130 км на турска), с 

капацитет около 3 млрд.м3/годишно за развитие на междусистемната свързаност на 

газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз” ЕАД (България) и Боташ (Турция), чрез който да 

се осигури възможност за диверсификация на източниците на природен газ, доставящите 

партньори и маршрутите и по този начин да се повиши сигурността на доставките в региона 

и развитието на конкуренцията. 

Проектът, като част от приоритетния Южен газов коридор, е ключов по отношение на 

сигурността и диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ 

към/ през България и региона. ITB може да осигури достъп до всички настоящи и бъдещи 

входни точки и източници на Турция – азербайджански и друг природен газ, както и LNG 

спот доставки от съществуващите терминали в Турция.Изпълнението му е в пряка връзка с 

постигането на необходимите условия за създаване на конкурентен газов пазар, повишаване 

на гъвкавостта на системите и пазарната интеграция. 

Постигнати резултати (за периода 01.01.2015-30.06.2015): 

Сформирана е Съвместна работна група, съставена от експерти от съответните 

министерства и компании. Съвместната работна група по проекта подготви проект на Доклад 

за предварителното предпроектно проучване. Първият вариант на проекта на Доклада е 

изпратен на турската страна на 28.11.2014г., aна 23.02.2015г.е изпратенпоследният вариант 
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на доклада за предварително прединвестиционно проучване, с искане турската страна да 

изпрати необходимата информация и допълнения по проекта на доклад. 

След финализиране и оценка на Доклада, „Булгаргаз“ и „БОТАШ“ ще стартират 

преговори по търговските въпроси, относно възможнитеколичествата природен газ, които ще 

се очаква да бъдат транспортирани по газопровода ITB, съответно ще се разгледат 

възможностите за доставки през Турция към България и през България към Турция. Тази 

договореност беше постигната по предложение на турската страна и включена в протокола 

на търговската част на Съвместната работна група от срещата на 16–17 октомври 2014 г. в 

Истанбул и съответно заложенa в заключенията и препоръките в проекта на доклад. 

На 3 април 2015 г. „Булгартрансгаз” ЕАД подписа споразумение за безвъзмездно 

финансиране № INEA/CEF/ENER/M2014/0014 за изпълнението на прединвестиционното 

проучване, а на 9 април бе обявена процедура за възлагане на обществена поръка по реда на 

ЗОП за избор на изпълнител. 

В Дружеството е назначена Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите. С 

Решение БТГ-РД-07-67А/29.06.2015 на Комисията бе обявено класирането на участниците в 

процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията. Съгласно същото, на първо място е 

класиран участник „Химкомплект Инженеринг” АД, с предлагана цена за изпълнение на 

поръчката 285 240 Евро без ДДС.Предстоиподписването на договор с избрания изпълнител. 

Предвидено е проучването да бъдефинализирано в началото на 2016 г. Очакваният резултат 

от прединвестиционното проучване е цялостно проучване на осъществимостта на проекта за 

Междусистемна връзка Турция-България, като ще включва препоръки за избор на 

газопроводно трасе, технически проучвания, основа на проекта (принципно проектно 

решение) и оценка на разходите, оценка и анализ на пазарните нужди, финансова и 

икономическа осъществимост, анализ разходи-ползи, предварителна оценка на 

въздействието върху околната среда и на социалното въздействие, правна и регулаторна 

осъществимост, график за развитие на проекта, предварително Задание за Технически 

проект, оценка на рисковете и др. На база на резултатите от изпълнените предпроектни 

дейности ще бъдат определени окончателните параметри на проекта и последващите стъпки 

за изпълнението на проекта. 

 Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен” – с организатор „Булгартрансгаз“ 

ЕАД. 

Цел: постигане на по-големи обеми съхраняван газ, повишени налягания в газовия 

резервоар и по-големи средни денонощни дебити за добив и нагнетяване. 

Необходими инвестиции за изграждане на проекта: ~220 млн.евро. 

Организатор на проекта: „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Проектът е в процес на извършване на подготвителни дейности. 

 Рехабилитация и модернизация на националната газопреносна система – 

организатор „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Българската газопреносната система ще осигурява преноса на природен газ не само за 

българските потребители, но и на азербайджански и втечнен (LNG) газ от IGB към IBR и 

IBS, т.е. към Румъния и Сърбия и след тях към Унгария и Централна Европа, т.е тя е важен 

елемент от Коридора Север-Юг. 

Необходими инвестиции за изграждане на проекта: ~174 млн. евро. 

Организатор на проекта: „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Проектът е в процес на извършване на подготвителни дейности. 

 Изграждане на второ газохранилище – с организатор „Булгартрансгаз“ ЕАД. 
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Новото газово хранилище ще бъде ключова инфраструктура за сигурността на 

доставките не само за България, но и за региона на ЮИЕ. Изграждането на ново 

газохранилище на територията на България ще осигури и допълнителен търговски капацитет 

за съхранение. 

Необходими инвестиции за проучвания: ~1 млн. евро. 

Организатор на проекта: „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Проектът е в процес на извършване на подготвителни дейности. 

 Разширяване на ПАВЕЦ "Чаира" с язовир "Яденица" – с организатор „НЕК“ ЕАД. 

ХЕК Яденица с организатор на проекта – „НЕК“ ЕАД, е ключов за балансиране на 

системата.  

Необходими инвестиции за изграждане на проекта: ~176,6 млн. евро. 

Проектът е в процес на извършване на подготвителни дейности. 

 Изграждане на два нови електропроводи, с общ капацитет 1 500 MW:  

o "Ветрен – Благоевград" (400 kV, с дължина 100 км)  

Вътрешна ВЛ (въздушна линия) между Ветрен и Благоевград 

Необходими инвестиции за изграждане на проекта: ~50 млн. евро. 

Подпроектът е в процес на извършване на подготвителни дейности. 

 и  

o "Царевец – Пловдив" (400 kV, с дължина 150 км – с организатор“: ЕСО“ ЕАД. 

Вътрешна ВЛ между Царевец и Пловдив 

Необходими инвестиции за изграждане на проекта: ~70 млн. евро. 

Организатор на проекта: „Електроенергиен системен оператор“. 

Подпроектът е в процес на извършване на подготвителни дейности. 

 Междусистемна ВЛ (въздушналиния) между България и Гърция, с организатор 

„ЕСО“ ЕАД, която включва подпроектите: 

o Междусистемна ВЛ между п/ст „Марица Изток” и п/ст „Неа Санта”  

Кратко описание: Изграждане на междусистемен електропровод 400 kV с дължина 122 km 

на българска територияи капацитет от 1500 MW между Марица изток и Неа Санта.  

Необходими инвестиции за изграждане на проекта: ~60 млн. евро. 

Подпроектът е в процес на извършване на подготвителни дейности. 

o Вътрешна ВЛ между п/ст „Марица Изток” и п/ст „Пловдив” 

Кратко описание: Изграждане на нов 400 kV електропровод с дължина 94 кm и капацитет 

1500 MW. 

Необходими инвестиции за изграждане на проекта: ~45 млн. евро. 

Подпроектът е в процес на извършване на подготвителни дейности. 

o Вътрешна ВЛ между п/ст „Марица Изток” и ОРУ на ТЕЦ „Марица Изток 3” 

Кратко описание: Изграждане на нов 400 kV електропровод с дължина 13 km и капацитет 

1500 MW между Марица изток и Марица изток 3 (onshore). 

Необходими инвестиции за изграждане на проекта: ~10 млн. евро. 

Подпроектът е в процес на извършване на подготвителни дейности. 

o Вътрешна ВЛ между п/ст „Марица Изток” и п/ст „Бургас” 

Кратко описание: Изграждане на нов 400 kV електропровод с дължина 150 km и капацитет 

1500 MW между Марица изток и Бургас (onshore). 

Необходими инвестиции за изграждане на проекта: ~70 млн. евро. 

Организатор на проекта: „Електроенергиен системен оператор“. 

Подроектът е в процес на извършване на подготвителни дейности. 
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 Междусистемнаелектрическа линия между България и Румъния, включваща 

изгражданенанов 400 kV електропроводмеждуп/ст „Добруджа” и п/ст „Бургас", с 

организатор:„ЕСО“ ЕАД. 

Кратко описание: Изграждане на нов 400 kV електропровод с дължина 110 km и капацитет 

1500 MW, свързващ Добруджа и Бургас.(onshore). 

Необходими инвестиции за изграждане на проекта: ~65 млн. евро . 

Организатор на проекта: „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД. 

Проектът е в процес на извършване на подготвителни дейности. 

          В списъка на проекти от общ интерес е включен и Проекта за изграждане на 

междусистемна газова връзка България – Сърбия. 

 Големи инвестиционни проекти извън списъка на ПОИ: 

 Междусистемна газова връзка между България и Румъния – организатор: 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Обща стойност на проекта:  

Прогнозната обща стойност на проекта е определена на 23 823 836 евро. 

За реазлизацията на проекта на двете компании е отпусната безвъзмездна финансова помощ 

по „Европейската енергийна програма за възстановяване” /ЕЕПВ/, съгласно Решение на ЕК 

C(2010)5962 от 06.09.2010 г. в размер до 8 929 000 евро, от които: 

-За “Булгартрансгаз” ЕАД - до 4 375 294 евро 

-За “Трансгаз” СА – до 4 553 706 евро. 

Основни цели: 

Изграждане нас реверсивнамеждусистемна връзка България-Румъния при Русе-

Гюргево с обща дължина 25 км, от които 15,4 км на българска територия, 7,5 км на румънска 

територия и 2,1 км подводен преход през р. Дунав. Проектът се изпълнява съвместно от 

газопреносните оператори на двете държави - „Булгартрансгаз” ЕАД - България и „Трансгаз” 

С.А- Румъния. 

Постигнати резултати (за периода 01.01.2015-30.06.2015):  

Крановият възел на територията на Р.Румъния е изграден и завършен.  

Сондажът за защита на оптичниякабел от прехода на р.Дунав е изпълнен. В него е положен 

оптичниякабел исанаправениизпитаниятаму. На 21.05.2015г. е подписан Констативен акт 

обр.15 за изграденатаоптичнакабелна линия. 

Обявени са обществени поръчки за изграждане на основния и резервния газопровод по 

изготвени документации от “Булгартрансгаз” ЕАД и “Трансгаз” С.А. 

 Изграждане на регионален газов хъб в България – организатор „Булгартрансгаз“ 

ЕАД. 

Организатор на проекта: „Булгартрансгаз“ ЕАД 

Цел: подобряване сигурността на доставките и диверсификацията на източниците и 

маршрутите. Идеята за хъба е на основата на реална физическа точка в района на гр. Варна, 

до която достигат газопроводи на производители на природен газ, да се осигури 

безпрепятствен транзит на значими количества газ за по - нататъшно транспортиране, като в 

същото време на тази точка се организира и място за търговия с газ – хъб. Концепцията за 

газовия хъб, разработена от „Булгартрансгаз”ЕАД, към момента включва следните проекти: 

-  Изграждане на нова инфраструктура; 

- Модернизация на съществуващата мрежа за транзитен пренос; 

- Модернизация на националната газопреносна мрежа. 

Общият размер на инвестицията за постигането на тази цел е около 2,4 млрд. евро. 
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 Проект „Eastring“ – организатор „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Проектът за развитие на газовата инфраструктура на територията на България, във връзка с 

реализацията на проект Eastring на територията на Румъния и Унгария, се намира в идейна 

фаза и реализирането му ще бъде в зависимост от варианта на трасе, който ще бъде избран. 

Предвижда се Eastring да започне от съществуващата КС ВелкеКапушани в Словакия, да 

премине през територията на Унгария и да достигне до румъно-българската граница в района 

на село Кардам. Разглеждат се различни варианти на трасе, според които дължината на 

газопровода варира между 744 км и 1 015 км, а капацитетът между 20 и 40 млрд.м³/г. 

Концепцията, разработена на този етап от „Булгартрансгаз” ЕАД предвижда изграждането на 

нов газопровод от района село Странджа в близост до границата с Турция до района на село 

Кардам в близост до границата с Румъния. Капацитетът на новия газопровод е 20 млрд.м³/г., 

а очакваната инвестиция е в размерна 700 млн. евро. С изпълнението на проекта ще бъде 

осигурен коридор за доставки на природен газ между България, газовите пазари на 

Централна Европа,Западна Европа и Турция.  

Проектът на „Булгартрансгаз” ЕАД представлява изцяло нова инфраструктура на 

територията на България.  

 Проект „Южен поток“ 

Предвиждаше изграждането на нова газопреносна инфраструктура за пренос на природен газ 

от Русия, през Черно море и територията на България до Централните части на Европейския 

съюз. За реализацията на проекта на българска територия е учредена проектна компания 

„Южен поток България” АД, в която акционери с равни дялове са БЕХ ЕАД (50%) и ОАО 

Газпром (50%). Предвиждаше се газопроводът да се свърже с транзитната мрежа на 

„Булгартрансгаз” ЕАД в района на гр. Провадия. Понастоящем е налице неопределеност по 

отношение на концепцията за бъдещото развитие на проекта. България не е информирана 

официално за спирането на проекта, като сключените по този повод междуправителствени 

споразумения на Русия със страните по трасето са действащи.  

1.2. Управление, координация и мониторинг на усвояването на средствата по 

„Международен фонд Козлодуй” 

 Управление, координация и мониторинг на усвояването на средствата по МФК 

 Осъществяване на мониторинг и изпълнение на функции по управление на Договори 

KIDSF-GA-040/02; KIDSF-GA-040/03; KIDSF-GA-040/04; KIDSF-GA-040/05 

 Преглед и подготовка на документи за извършване на разплащания по изпълнението на 

Договори KIDSF-GA-040/02; KIDSF-GA-040/03; KIDSF-GA-040/04; KIDSF-GA-040/05 

 Извършване на посещения на място във връзка с изпълнението на Договори KIDSF-GA-

040/02; KIDSF-GA-040/03; KIDSF-GA-040/04 

 Подготовка на изменения на Договори KIDSF-GA-040/02; KIDSF-GA-040/03; KIDSF-

GA-040/04; KIDSF-GA-040/05  

 Осъществяване на мониторинг на изпълнението на договори финансирани със средства 

от МФК, с Бенефициент енергийните дружества 

 Подготовка на документи и участие в Асамблеята на контрибуторите на МФК 

 Подготовка на документи и участие в Мониторинговия комитет на МФК 

 Подготовка на документи и провеждане на месечни срещи за докладване на напредъка 

по изпълнението на проекти финансирани от МФК 

 Подготовка на документи и участие в срещи във връзка с провеждания одит от 

Европейска сметна палата по изпълнението на МФК. 



 
 

 

 

 39 

1.2.1. Международен фонд „Козлодуй“ – проекти с Бенефициент МЕ(Приложение 9-С): 

 Проект „Енергийна ефективност в  8 обществени сгради“, Споразумение за 

безвъзмездна помощ No 30   

Обща стойност на проекта:  4 015 939 млн. лв. - финансиран със 100% безвъзмездна помощ 

от МФК. 

Основни цели: Изпълнение на енергийно ефективни мерки в 3 административни обществени 

сгради на Министерството на икономиката и на Министерството на енергетиката и  5 сгради 

на Русенски университет „Ангел Кънчев“.  Мерките за енергийна ефективност включват: 

подмяна на дограма; топлоизолиране на стени, подове и тавани; подмяна/модернизация на 

отоплителна инсталация; енергийно ефективна оптимизация на електрическата инсталация. 

Постигнати резултати (за периода 01.01.2015-30.06.2015):   

Проектът е разделен на 2 Лота:    

-        Лот 1 -  5 учебни сгради на Русенски университет „Ангел Кънчев“ -   пред завършване, 

довършителни работи в 2 гради 

-      Лот 2: 3 административни обществени сгради на Министерството на икономиката и 

наМинистерството на енергетиката  - завършен през м. юни 2015г. 

Изразходвани средства: 2 650 400 млн. лв. 

 Проект „Енергийна ефективност в обществени сгради – транш V“, Споразумение 

за безвъзмездна помощ No 40   

Обща стойност на проекта: 30,66 млн. евро - финансиран със 100% безвъзмездна помощ от 

МФК. 

Основни цели: Включени са дейности по замяна на прозорци, изолация на външни стени, 

покрив, реконструкция на котелна и отоплителна инсталация, рехабилитация на 

осветлението. Изпълнението на проекта включва мерки за енергийна ефективност в 171 

обществени сгради, а именно: 50 лечебни и здравни заведения; 46 учебни заведения; 51 

детски градини; 16 административни сгради; 5 други (читалища, домове на културата) 

Постигнати резултати (за периода 01.01.2015-30.06.2015):   

Проектът е разделен на 4 Лота: 

-              Лот 1 KIDSF-GA-040/1: Северозападния район на планиране, включва 36 сгради –  

Завършен през Ноември 2014 г. 

-              Лот 2 KIDSF-GA-040/2: Югозападен район на планиране, включва 39 сгради - до 

декември 2014 г. са завършени 27 сгради. В отчетния период са завършени 3 сгради, 

продължава изпълнението на  9 обекта.  

-               Лот 3 KIDSF-GA-040/3: Южен Централен район на планиране, включени  49 сгради 

– до декември 2014 г. са завършени 34 сгради. В отчетния период няма завършени сгради, 

продължава изпълнението на  15 обекта. 

-               Лот 4 KIDSF-GA-040/4: Северен Централен, Североизточен и Югоизточен райони 

на планиране, включва  44 сгради - – до декември 2014 г. са завършени 43 сгради. В отчетния 

период няма завършени сгради, продължава изпълнението на  1 обект. 

- Договор с Консултант-Супервайзор KIDSF-GA-040/5: Продължава супервизията на 

оставащите за изпълнение 25 Обекта.   

Изразходвани средства: За периода 01.01.2015-30.06.2015 в ЕБВР са представени заявления 

за изпащане на следните средства: 

Лот 2:  3 314 486.88 лв.  

Лот 3: 687 154.27 Евро 
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Лот 4: 3 075 686.09 лв.  

Консултант-Супервайзор: 19 300.39 Eвро 

 Проект „Реконструкция на общинско улично осветление“, Споразумение за 

безвъзмездна помощ No 45 

Обща стойност на проекта: 10,655 млн. евро - финансиран със 100% безвъзмездна помощ от 

МФК. 

Основни цели: Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 

общинско улично осветление в 14 общини. 

Постигнати резултати (за периода 01.01.2015-30.06.2015):  

Проектът е разделен 3 Лота:  

Лот 1 KIDSF-GA-045/1: Рехабилитация на улично осветление в Столична Община – Към 

30.06.2015г. са завършени на 80% са под-обекти „София-Център“, „София-Широк център“ и 

„Цариградско шосе“, на 60% са завършени под-обекти  „Дружба – 1 и 2 част“ и „Банкя“. 

Лот 2 KIDSF-GA-045/2: Рехабилитация на улично осветление в 7 общини: -  Към 30.06.2015г. 

са завършени 2 общини, в останалите се работи. 

Лот 3 KIDSF-GA-045/3: Рехабилитация на улично осветление в 6 общини - -  Към 

30.06.2015г. е завършена 1 община, в останалите се работи. 

Договор с Консултант-Супервайзор KIDSF-GA-045/02/01: Продължава супервизията по 

проекта. 

Изразходвани средства: За периода 01.01.2015-30.06.2015 в ЕБВР са представени заявления 

за изпащане на следните средства: 

Лот 1: 651„789,95 лева 

Лот 2: 138„942,88 евро 

Лот 3: 84„608,28 евро 

 Проект „Техническа помощ за отваряне пазара за частни ESCO дружества – 

Подпомагане осъществяването на проекти“, Споразумение за безвъзмездна помощ No 34 

Обща стойност на проекта: 5,0 млн. евро - финансиран със 100% безвъзмездна помощ от 

МФК. 

Основни цели: - да се разработят, структурират и изпълнят до 10 пилотни програми 

/Общини/, в основата на които са залегнали проекти за договори за енергоспестяване с 

гарантиран резултат, които да послужат като модел и впоследствие да бъдат повторени и в 

други български градове;  

- да се предостави подкрепа и обучение на най-малко още 20 Общини и ключови 

заинтересовани страни в областта на подготовката и провеждането на търгове за договори за 

енергоспестяване с гарантиран резултат, сключването на договорите, мониторинга, 

изпълнението и осъществяването на проектите и др.;  

- да се подпомогне разработването на допълнителна регулаторна рамка, която да позволява 

по-гъвкаво използване на договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат в България. 

Постигнати резултати (за периода 01.01.2015-30.06.2015): Подготвени са търгове по ЗОП в 

две общини: Варна и Русе. 

Изразходвани средства: Финансово проекта се ръководи от ЕБВР. 

 

 

 



 
 

 

 

 41 

 Проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на 

природен газ (DESIREE), с краен получател на помощта домакинствата в България“, 

Споразумение за безвъзмездна помощ No 53 

Обща стойност на проекта: 10.5 млн. евро - финансиран със 100% безвъзмездна помощ от 

МФК. 

Основни цели:  стимулиране на битовата газификация, чрез подпомагане на първоначалната 

инвестиция на около 10 000 домакинства за присъединяване към съществуващата 

газоразпределителна мрежа - 10 млн. евро ще бъдат предоставени на крайните бенефициенти 

под формата на твърда сума от 1000 евро на домакинство за инсталации с високо ефективни 

бойлери и котли и 1200 евро на домакинство за инсталации с кондензационни бойлери. 

Постигнати резултати (за периода 01.01.2015-30.06.2015): През отчетения период приключи 

търга за избор на Консултант по проекта. На 17.06.2015г е получен non-objection от ЕБВР на 

Финалния Оценителен Доклад. Проведени са преговори за сключване на договор с 

класираната на първо място фирма. Изпратен е проекто-договора за одобрение от ЕБВР. 

Очаква се сключване на договор до края на м. август 2015г. 

 Проект „Подкрепа за Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници 

(ФЕЕВИ)“, Споразумение за безвъзмездна помощ No 56 

Обща стойност на проекта: 5.0 млн. евро - финансиран със 100% безвъзмездна помощ от 

МФК. 

Основни цели:  предоставяне на финансова подкрепа на Фонда за енергийна ефективност и 

възобновяеми източници (ФЕЕВИ). За подпомагане на общините в прилагането на мерки в 

публичните сгради за намаляване на енергийните им разходи. Местните власти ще могат да 

финансират и изпълняват енергийно ефективни мерки, които да бъдат изплатени чрез 

бъдещите енергийни спестявания. 

Постигнати резултати (за периода 01.01.2015-30.06.2015): Подготвя се структурата за работа 

на схемата и се изготвя списък с възможни проекти за финансиране. 

 

1.2.2. Проекти, финансирани от МФК с Бенефициент – енергийни дружества 

(Приложение 9-D): 

 Споразумение за безвъзмездна помощ № 012 между ЕБВР и ТЕЦ „Марица Изток 2” 

ЕАД - Проект “Изграждане на инсталация за обезводняване на гипс за Блок 1-6 и 

Рехабилитация на циркулационна помпена станция No 1 в ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД 

– с бенефициент: ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД. 

Обща стойност на финансирането: 26.665 млн. евро, от които 19.5 млн. евро от МФК. 

В рамките на Споразумение No 012 се финансират: 

- Изграждане на инсталация за обезводняване на гипс за Блок 1-6 в ТЕЦ 

„Марица Изток 2”ЕАД - целта на проекта е изграждане на съоръжения за третиране на 

гипсовата суспензия, която ще се получава като съпътстващ продукт от работата на 

сероочистващите инсталации. 

- Рехабилитация на циркулационна помпена станция No 1 в ТЕЦ „Марица 

Изток 2”ЕАД - целта на проекта е подмяна на съществуващите помпени агрегати с нови и 

инсталиране на допълнителни, отговарящи на настоящите експлоатационни изисквания 

съоръжения. 

Начало на проекта: май 2008  

Проектът е в процес на изпълнение.  
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 Споразумение за безвъзмездна помощ № 013B между ЕБВР и ЕСО ЕАД -  Проект 

“Рехабилитация и разширение на Националната електроразпределителна мрежа” – с 

бенефициент: ЕСО ЕАД. 

Обща стойност на финансирането: 35.550 млн. евро, от които 25.43 млн. евро от МФК. 

Проектът е за рехабилитация и разширение на десет под станции чрез подмяна на 

съоръжения 400 kV, разширение на уредби 400 кV и присъединяване на нови шунтови 

реактори, като целта е осигуряване на сигурната работа на електропреносната система, 

непрекъснато и качествено електроснабдяване след изключване на трети и четвърти блок в 

АЕЦ”Козлодуй”, изпълнение на изискванията за опазване на околната среда. 

Начало на проекта: април 2008  

Проектът е в процес на изпълнение.  

 Споразумение за безвъзмездна помощ № 014B между ЕБВР и БУЛГАРТРАНСГАЗ 

ЕАД - Проект “Изграждане на газопровод високо налягане до и Автоматична 

газорегулираща станция (АГРС) в Силистра, Козлодуй и Оряхово” – с бенефициент: 

Булгартрансгаз ЕАД. 

Обща стойност на финансирането: 27.443 млн. евро, от които 20 млн. евро от МФК. 

Проектът е за изграждане на: 

1. Газопровод високо налягане Добрич-Силистра и АГРС „Силистра”; 

2. Газопровод високо налягане от района на ПГХ „Чирен” – Козлодуй, газопровод високо 

налягане Козлодуй – Оряхово и АГРС Оряхово. 

Начало на проекта: април 2009  

Проектът е в процес на изпълнение.  

 Споразумение за безвъзмездна помощ № 32  - Проект “Енергийно ефективна 

рехабилитация на тежко индустриално минно оборудване на Мини Марица Изток” – с 

бенефициент: „Мини Марица Изток” ЕАД. 

Обща стойност на финансирането: 21 млн. евро, от които 15 млн. евро от МФК. 

Проектът  предвижда въвеждането на енергийно ефективни мерки чрез рехабилитация на 

тежко индустриално оборудване, трансформатори, електрически подстанции, система за 

контрол на натоварването и управление на транспортни ленти и екскаватори; проектът е в 

процес на техническа подготовка.  

Начало на проекта: юли 2010 

Проектът е в процес на изпълнение.  

 Споразумение за безвъзмездна помощ № 33 – с бенефициент: Рилска Света Обител. 

Обща стойност на финансирането: 2.9 млн. евро от МФК. 

Проектът е за „Изграждане на малка ВЕЦ на река Илийна за осигуряване на надеждни 

доставки на електричество за Рилка Света Обител и за прилагане на енергийно ефективни 

мерки в Рилски манастир”. Споразумението е подписано като тристранна структура между 

МЕ, ЕБВР и Рилска Света Обител.  

Проектът е в процес на провеждане на тръжни процедури. 

 Споразумение за безвъзмездна помощ № 036 - Изграждане на 400 kV 

електропроводи, общо 250 км – с бенефициент: ЕСО ЕАД. 

Обща стойност на финансирането: 54.2 млн. евро, от които 38 млн. евро от МФК. 

Споразумението е за изграждане на нови 400 kV линии:  

o От подстанция Пловдив до ТЕЦ Марица изток 2, на стойност 21.6 млн. евро, от които 

финансиране по МФК - 15.12 млн. евро (70%)   



 
 

 

 

 43 

o От подстанция Бургас до ТЕЦ Марица изток 2, на стойност 32.400 млн. евро, от които 

финансиране по МФК - 22.68 млн. евро (70 %) 

 Споразумението е подписано през м. декември 2011г. между ЕБВР И НЕК ЕАД. 

В момента се структурира изпълнението на Споразумението.  

Проектът е в процес на изпълнение.  

 Споразумение за безвъзмездна помощ №043 между Община Пловдив и ЕБВР за 

изпълнение на мерки за енергийна ефективност в  общински сгради – с бенефициент: 

Община Пловдив. 

Обща стойност на финансирането: 4.65 млн. евро, от които 2.425 млн. евро от МФК. 

Проектът обхваща изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 28 общински сгради - 22 

детски градини и ясли и 6 училища. Поради постигнати спестявания по проекта през 2014 е 

одобрено включването на още 4 сгради.  

Начало на проекта: ноември 2012  

Проектът е в процес на изпълнение.  

 Споразумение за безвъзмездна помощ №047между Топлофикация София и ЕБВР за 

„Модернизация на производството и разпределението на топлинна енергия в гр. София“ 

– с бенефициент: „Топлофикация София” ЕАД. 

Обща стойност на финансирането: 41.9 млн. евро, от които 21.5 млн. евро от МФК. 

Проектът има за цел да повиши сигурността на енергийните доставки в региона на София 

чрез подновяване и модернизация на съоръженията в компанията. С изпълнението на проекта 

се очаква да се подобри енергийната ефективност чрез: намаляване на енергийните загуби в 

топлопреносната мрежа, потреблението на природен газ, емисиите на парникови газове и 

увеличаване на количеството произведена електрическа енергия. С реализацията на проекта 

също така ще се подобри качеството на топлоснабдяване в гр.София, както и условията на 

живот на приблизително 900 000 жители на София, които ползват топлофикационната 

система. 

Начало на проекта: април 2014  

Проектът е в процес на изпълнение.  

 Споразумение за безвъзмездна помощ №049между НЕК ЕАД и ЕБВР за 

„Рехабилитация на хидроенергиен комплекс „Белмекен-Сестримо-Чаира“ – с 

бенефициент: НЕК ЕАД. 

Финансиране: от МФК26.58 млн. евро 

Проектът е в процес на провеждане на тръжни процедури. 

 Споразумение за безвъзмездна помощ №054между „Мини Марица Изток“ ЕАД и 

ЕБВР за „Подмяна на амортизирани багери“, с бенефициент: „Мини Марица Изток“ 

ЕАД. 

Обща стойност на финансирането: 30.15 млн. евро, от които 15.15 млн. евро от МФК. 

Проектът предвижда подмяна на амортизирани роторни багери с нови такива. 

Начало на проекта: октомври 2014  

Проектът е в процес на изпълнение.  

 Споразумение за безвъзмездна помощ №055между ЕСО ЕАД и ЕБВР за 

„Модернизация и разширяване на Системите за събиране на данни, наблюдение и 

управление и Системите за енергиен мениджмънт на Централното диспечерско 

управление към ЕСО“ – с бенефициент: ЕСО ЕАД. 

Обща стойност на финансирането: 8.35 млн. евро, от които 4.25 млн. евро от МФК. 
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Чрез проекта ще се модернизира управлението на българската енергийна система и ще се 

създадат възможности за намаляване на загубите й с по-ефективно използване на 

мощностите. Отпуснатият от МФК грант ще бъде използван за подобряване на 

диспечерската дейност. 

Проектът е в процес на провеждане на тръжни процедури.  

 Споразумение за безвъзмездна помощ №057между „Булгартрансгаз“ ЕАД и ЕБВР за 

„Изграждане на три преносни газопровода с автоматични газорегулиращи станции 

(АГРС)“ – с бенефициент: „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Обща стойност на финансирането: 21.8 млн. евро, от които 11 млн. евро от МФК. 

Проектът предвижда изграждане на три преносни газопровода с автоматични 

газорегулиращи станции (АГРС) до Свищов, Панагюрище, Пирдоп, Банско и Разлог. 

Проектът е в процес на провеждане на тръжни процедури.  

 

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение №5) 

Програма 2400.01.01 "Ефективно функциониране 

на енергийните предприятия, инфраструктура и 

пазари" 
Мерна 

единица  

Целева 

стойност 
Отчет 

Показатели за полза/ефект 

1.Привеждане на нормативните актове в съответствие 

с Европейските директиви % 100% 50% 

2. Енергийни инфраструктурни проекти в процес на 

подготовка Бр. 5 4 

3. Енергийни инфраструктурни проекти в процес на 

изпълнение  Бр. 4 3 

4. Проекти в процес на подготовка - (МФК, 

Кохезионен и Структурни фондове на ЕС) Бр. 11 8 

5. Проекти в процес на изпълнение (ИСПА, МФК, 

Кохезионен и Стр. фондове на ЕС) Бр. 22 22 

6. Доклади за мониторинг и оценка за степента на 

усвояване на средствата по безвъзмездни помощи Бр. 10 5 

7. Доклади за мониторинг и оценка на напредъка по 

изпълнение на проектите и финансови доклади и 

справки за степента на усвояване на средствата по 

кредитите   

10 4 Бр. 

8. Въвеждане на нов пазарен модел за търговия с 

електрическа енергия, включващ електро енергийна 

борса Бр. 1 1 

9. Подготвени документи в процеса на вземане на 

решения в ЕС  Бр. 80 40 

10.Изпълнение на ангажиментите в областта на 

енергетиката, произтичащи от членството в ЕС % 100% над 50% 

11.Привеждане на нормативните актове в 

съответствие с Европейските директиви % 100%  изпълнява се 

12.Енергийни инфраструктурни проекти в процес на 

подготовка Бр. 4  изпълнява се 
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13.Енергийни инфраструктурни проекти в процес на 

изпълнение Бр. 3  изпълнява се 

14.Проекти в процес на подготовка – (МФК, 

Кохезионен и Структурни фондове на ЕС) Бр. 2 изпълнява се  

15.Проекти в процес на изпълнение (ИСПА, МФК, 

Кохезионен и Стр. Фондове на ЕС) Бр. 10  изпълнява се 

16.Доклади за мониторинг и оценка за степента на 

усвояване на средствата по безвъзмездни помощи Бр. 10  изпълнява се 

17.Подготвени документи в процеса на вземане на 

решения в ЕС Бр. 80 изпълнява се  

18.Изпълнение на ангажиментите в областта на 

енергетиката, произтичащи от членството в ЕС 

% 100%  изпълнява се 

 Кратко описание на показателите за изпълнение: 

Планираните (заявените) показатели се изпълняват своевременно 
 

 Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 

 

 Официални международни енергийни издания;  

 Статистически издания на ЕС;  

 Доклади на енергийните регулатори в Европа;  

 Информация от проведени Енергийни форуми/семинари;  

 Кореспонденция с представители на европейски енергийни институции. 

 

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на 

планираните/заявените целеви стойности:  

 

Настоящият отчет обхваща дейностите, осъществявани през първото полугодие на 

2015 г. и в този смисъл служи за ориентир относно годишното изпълнение на целевите 

стойности на показателите. 

 Изменения и допълнения на действащото национално законодателство в енергетиката, 

на съществуващите законодателни актове на ЕС, както и нови насоки за развитие на 

Европейската енергийна политика; 

 Форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението/подготовката на 

стратегиите за преструктуриране. 

 Правителствени приоритети и стратегии; 

 Процес на междуведомствено съгласуване и координация; 

 Взаимодействие с други институции (национални, регионални, европейски, 

международни) имащи отношение към фондовете, програмите и проектите в енергийния 

сектор; 

 Промени в макроикономическите условия в страната и международните пазари на 

енергия и енергийни ресурси. 

 

 

 



 
 

 

 

 46 

е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение № 6) 

№ 

2400.01.01 Бюджетна програма „Ефективно функциониране на 

енергийните предприятия, инфраструктура и пазари”  Закон Уточнен план Отчет 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 576 800 576 800 1 983 094 

     Персонал 491 900 491 900 384 922 

     Издръжка 84 900 84 900 1 598 172 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 576 800 576 800 1 983 094 

     Персонал 491 900 491 900 384 922 

     Издръжка 84 900 84 900 1 598 172 

     Капиталови разходи 0 0 0 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 

чужди средства 
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

 2.1 1.....................................       

 2.2 2....................................       

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  6 388 700 0 0 

  Субсидии за нефинансови предприятия 6 388 700     

  2....................................       

          

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за 

средства от ЕС и чужди средства 
0 0 166 442 

  
Други европейски програми и други донори, вкл. и национално 
съфинансиране ФМ на ЕИП (Проект за изграждане на междусистемна 

газова връзка България – Сърбия) 

    166 442 

  2....................................       

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 6 388 700 0 166 442 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 6 965 500 576 800 1 983 094 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 6 965 500 576 800 2 149 536 

  Численост на щатния персонал 45 45 35 

  Численост на извънщатния персонал       

ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

 

 Дирекция "Енергийно сътрудничество" 

 Дирекция „Управление на проекти в енергетиката" 

 Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката" 

 Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие" /отдел 

„Енергийни пазари"/ 
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.01.02 "СИГУРНОСТ ПРИ 

ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕТО И ПРИ УПРАВЛЕНИЯ НА РАО И ИЕЯС" 

 

а) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели: 

Програмата се изпълнява чрез предлагане на следните шест услуги: 

 Качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от енергия и 

енергийни ресурси, съобразено с изискванията за надеждност, безопасност и опазване 

на околната среда; 

 Контрол на енергийната система по отношение на осигуряването на непрекъснатост 

на енергийните доставки; 

 Ефективно и сигурно управление и минимализиране количествата радиоактивни 

отпадъци, и ефективно управление на процеса по извеждане от експлоатация на 1 до 4 

блок на АЕЦ ”Козлодуй”. 

 Подпомагане на развитието на ядрената енергетика в страната;  

 Обезпечаване на енергийния баланс на страната; 

 Създаване на условия за надеждно функциониране на енергийната система чрез контрол 

на експлоатацията и безопасността на енергийните съоръжения. 
 

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати 

и изпълнените дейности за тяхното предоставяне: 

1. Разработване на политика за изпълнение на заложените цели в Енергийната 
стратегия на Р България 2020: 

Дейности по предоставяне на услугата: 

1.1. Разработване и приемане на Програма за ускорена газификация на Р България 

Дирекцията няма участие. 

1.2. Разработване и приемане на Програма за стабилизация и развитие на 

топлофикационния сектор  

Програмата е разработена в съответствие с Енергийната стратегия, 2011г., но не е 

приета от Министерския съвет. 

1.3. Институционална подкрепа за реализиране на енергийни проекти със 

стратегическо значение 

1.4. Участие в работата на РГ 14 „Енергетика” и подготовка на проекти на 

позиции, информации и др. във връзка с участието на Р България в процеса на взимане на 

решения в ЕС по отношение на енергийната сигурност. 
2. Провеждане на политиката на МЕ за осигуряване на непрекъснато снабдяване с 

електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ на индустрията и населението: 

Дейности по предоставяне на услугата: 

С Решения С(2012) 4560 от 06.07.2012 г. и  C(2013) 8455 final от 04.12.2013 г. на 

Европейската комисия, на България се разреши да ползва дерогация по член 10в, параграф 5 

от Директива 2003/87/ЕО. В изпълнение на изискванията към нашата страна, произтичащи от 

тези Решения, с Постановление № 75 от 1 април 2014 г., Министерският съвет на Република 

България прие Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния 

план за инвестиции (НПИ) за периода 2013 – 2020 г. 

За изпълнение на тази дерогация, операторите на повечето енергийни обекти е 

необходимо да изпълнят сериозни инвестиционни проекти. Тези от тях, които няма да 
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изпълняват проекти, но ще ползват правото да получат безплатни квоти за емисии на 

парникови газове, трябва да внасят съответни вноски в специално създадената в БНБ 

транзитна Сметка „Национален план за инвестиции“, която е обособена част от бюджета на 

Министерството на енергетиката. Размерът на паричните вноски се определя съгласно 

приетата Наредба за организацията и контрола по изпълнението на НПИ за периода 2013 – 

2020 г.  

С цел гарантиране на събираемостта на тези вноски на 26.02.2015 г., 43-то Народно 

събрание прие необходимите текстове чрез Закон за изменение и допълнение на Закона за 

енергетиката (изм. и доп., Д.В. бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.). 

За месеците от януари до юни 2015 г. включително, размерът на направените 

парични вноски в транзитната Сметка „НПИ“ е както следва: 

За "ЕЙ И ЕС - 3С Марица Изток I"-ЕООД:  

Общо платени през 2015 г.  20 025 187,63 лева.  

Освен това, оператора е направил на 14.05.2014 г. своите две първи плащания по 

1 883 199,34 лева или общо 3 766 398,68 лева.  

За "КонтурГлобал Марица Изток 3"-АД:   

Общо платени 33 445 854,05 лева, от които само за дължимите месечни вноски за 

януари-юни 2015, включително са 9 619 919,65 лева. 

Общо налични към 30.06.2015г. по транзитна Сметка „НПИ“: 57 237 440,36 лева 

Срещу тези парични вноски, операторите на двете инсталации получиха определените 

в Раздел С.3. - Баланс на Националния план за инвестиции безплатни квоти на парникови 

газове, както следва: 

-оператора на „Ей И Ес-3С Марица Изток I” ЕООД е получил 1 340 735 за 2013 г. и 1 149 201 

за 2014 г., квоти на емисии на парникови газове;  

-оператора на „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД е получил 1 884 763 за 2013 г. и  1 615 511 

за 2014 г., квоти на емисии на парникови газове;  

След изплащане в съответния срок на определените за 2015 г. парични вноски, тези 

оператори ще получат през месец април 2016 г. определените за тях за 2015 г. в Раздел С.3. – 

Баланс на Националния план за инвестиции, общо 957 668 квоти за „Ей И Ес-3С Марица 

Изток I” ЕООД и общо 1 346 259 квоти за „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД. 

Във връзка с разпространена в медиите информация, че двете централи ТЕЦ "Ей И Ес 

Марица Изток 1" и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3" не са получили безплатни квоти за 

изхвърляне на въглероден диоксид за 2014 г. своевременно са направени необходимите 

пояснения и уточнения, публикувани на 07.05.2015 г. на уеб сайта на Министерството в 

Раздел „Актуални теми“. 

Редът за разходване на паричните средства от транзитната Сметка „НПИ“ е указан в 

Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на НПИ за периода 2013 – 2020 г.  

Съгласно член 3, ал. 1 на Наредбата, средствата от транзитната Сметка се използват за 

преоборудване и подобряване (модернизация) на националната енергийна инфраструктура с 

цел пряко или непряко намаляване на емисии на парникови газове, изпускани от инсталации 

за производство на електрическа енергия и от инсталации за комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия.  
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Към 30.06.2015 г. няма направени разходи от наличните финансови средства в 

транзитната Сметка „НПИ“.   

-Извършени са комплексни проверки на 5 бр. енергийни предприятия, като е 

проверена техническата осигуреност на 8бр. самостоятелни обекти/звена в тях по 

прилагането на Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически 

централи и мрежи (обн. ДВ, бр. 72 от 17.08.2004 г.), Правилника за безопасност и здраве при 

работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по 

електрически мрежи (обн. ДВ, бр. 34/2004 г.) и Правилника за безопасност при работа в 

неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни 

мрежи и хидротехнически съоръжения (обн. ДВ, бр. 32/2004 г.), както следва:  „Биовет” АД, 

„Топлофикация Русе” ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България” АД - РЗ "Луковит" и РЗ 

"Плевен", „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД - КЕЦ "Поморие" и КЕЦ 

"Приморско", „ЕНЕРГО-ПРО България” АД - Каскада Копринка, ВЕЦ Стара Загора и ВЕЦ 

Копринка.     

-Извършена е извънредна проверка на „ЧЕЗ  Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ  

Електро България” АД, „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, "ЕНЕРГО-ПРО Продажби", „ЕВН 

България Електроразпределение” ЕАД и "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД във 

връзка с начина на отчитане и фактуриране на електрическата енергия за битови 

потребители. Извършена е извънредна проверка в к.к. Албена относно възникнал спор между 

„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД и "Албена" АД, касаещ спбствеността на 

електроразпределителната мрежа в к.к. „Албена“.  

-Утвърдени са нормативите за резерви от горива за периода 01.01.2015-31.03.2016г. на 

23 бр. енергийни предприятия. 

-Проведени са 3 заседания на комисията за разглеждане и вписване на промени в 

обстоятелствата на регистрирани в Публичния регистър на МЕ лица по чл.139а от ЗЕ. 

-Извършени са 2бр. проверки на регистрирани в Публичния регистър на МЕ лица по 

чл.139а от ЗЕ - „МХ Елвеко” ООД и „ПМУ Инженеринг” OOД.  

-Комисията за разглеждане заявления на лица, желаещи да извършват услугата дялово 

разпределение на топлинната енергия, провеждаше редовно своите заседания през 2015г. 

Публичният регистър на лицата по чл. 139а от ЗЕ се актуализира на интернет сайта на МЕ, 

след всяка настъпила промяна в обстоятелствата по партидните досиета на лицата по чл.139а 

от ЗЕ. 

-Изготвени са 2 бр. анализ-информация, за "Нарушенията в нормалната работа на 

основните съоръжения в електропроизводствените дружества и предприятия през 2014г." и  

за "Нарушенията в нормалната работа на електрическите съоръжения в електропреносната 

мрежа на страната и електроразпределителните дружества през 2014г.". 

- Контрол на изпълнението на издадената от министъра Заповед за показателите на 

надежност за снабдяване с електрическа енергия през 2015г. 

-През първото полугодие на 2015г. служителите от дирекция „СЕ“ са взели отношение 

по постъпилите в МЕ 351 бр. сигнали и жалби от клиенти, на топлофикационни и електро 

услуги. 
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-През първото полугодие на 2015г. служителите от дирекция СЕ участваха в различни 

междуведомствени работни групи, както следва:  

 Подготвен ЗИД на Закона за енергетиката (изм. и доп. ДВ. бр.17 от 6.03.2015г.) 

 В изпълнение на заповед № Е-РД-16-75 от 13.03.2015г. е изготвена Наредба № ЕРД-

16-301 за условията и начинът на изпълнение на задълженията на производителите на 

електрическа енергия от топлоелектрическите централи с комбинирано производство на 

топлинна и електрическа енергия (обн. ДВ бр.53,17.07.2015г.)  

 Изготвено и публикувано изменение и допълнение на Наредба № 16-334 за 

топлоснабдяването (обн. ДВ от 09.06.2015г.).     

 В изпълнение на заповед Е-РД-16-32 от 10.02.2015 участие в Управляващ Комитет за 

експертна оценка и контрол на дейностите по изпълнение на проекти, финансирани от 

Международен Фонд Козлодуй. 

 Изготвяне и представяне в указания от Закона за енергетиката срок, на Доклада от 

министъра на енергетиката до Европейската комисия, относно степента на изпълнение през 

2014 г. на „НПИ на Република България 2013 – 2020 г.“ – писмо до Постоянното 

представителство на Република България към Европейския съюз - изх. № Е-91-00-34 от 

30.01.2015 г. 

 Участие през месец февруари, март и април 2015 г. в проверката извършвана от 

страна на ЕК (ГД „Действия по климата“) по Доклада на министъра на енергетиката до ЕК, 

относно степента на изпълнение през 2014 г. на „НПИ на Република България 2013 – 2020 

г.“. Изготвени и съответно изпратени по електронна поща общо 9 отговора по конкретно 

поставени въпроси и приложен голям брой аналитични и доказателствени документи.   

 След успешно приключване на проверката от ЕК по Доклада относно степента на 

изпълнение през 2014 г. на „НПИ на Република България 2013 – 2020 г.“, с писмо с изх. № Е-

92-00-323 от 24.04.2015 г. на министъра на енергетиката, своевременно е информиран 

министъра на околната среда и водите с искане за разпореждане към администратора на 

Националния регистър да издаде по сметките на операторите на инсталации включени в 

НПИ, съответните количества безплатни квоти на парникови газове за 2014 г. 

 Участие на 27.02.2015 г. в заседание на постоянно действаща междуведомствена 

работна група, назначена със Заповед № РД-16-166 от 03.06.2015 г. на министъра на 

икономиката и енергетиката в качеството му на Национален компетентен орган по смисъла 

на Регламент (ЕС) 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г., 

относно указания за трансевропейска енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 

1364/2006/ЕО за разглеждане и предложение за произнасяне по внесени от „ЕСО“ ЕАД 

проекти. 

 Участие на 29 април и 11 и 12 май 2015 в заседанията на подкомитет “Real estate” 

към съвместната комисия по изпълнение на Споразумението за сътрудничество в областта на 

отбраната между правителствата на Република България и Съединените американски щати – 

одобрено с РМС № 878 от ноември 2009 г. 

 Участие в изпълнение на Заповед № РД-16-1495 от 28.11.2014 г. на министрите на 
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икономиката и енергетиката в Работна група за подготвяне на актуализирани проекти на 

Оценка на риска за сигурността на доставките на природен газ за България, Превантивен 

план за действия и План за действия при извънредни ситуации, във връзка с изпълнението на 

Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. 

относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на 

Директива 2004/67/ЕО на Съвета.   

 Участие в изпълнение на Заповед № Е-РД-16-197 от 07.05.2015 г. на министъра на 

енергетиката в Междуведомствена работна група за изготвяне на Проект на Закон за 

безопасността при проучването и добива на нефт и природен газ в териториалното море, 

континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно 

море за транспониране на Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

12 юни 2013 г. относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни 

води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО. 

 Участие в изпълнение на Заповед № Е-РД-16-215 от 15.05.2015 г. на министъра на 

енергетиката във Ведомствения щаб на МЕ в хода на организираното и провеждано на 18 

май 2015 г. от МВР, Национално пълно мащабно учение „ЗАЩИТА 2015“.    

 Участие в работата на Междуведомствена работна група, създадена със Заповед № 

Р-133 от 10.06.2015 г. на министър-председателя за актуализиране на Част III – Зашита при 

ядрена и радиационна авария от Националния план за защита при бедствия - Външен авариен 

план на АЕЦ „Козлодуй“.        

 Участие по Заповед №Е-РД-16-262/10.06.2015 за изготвяне на проект на Наредба за 

критериите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и 

ползите и анализът на националния потенциал за високоефективно комбинирано 

производство.  

 Изговен е проект за изменение и допълнение на Наредба № 16 за сервитутите на 

енергийните обекти. 

3. Изпълнение на мерките и дейностите включени в Стратегията за управление на 

отработено ядрено гориво и радиоактивните отпадъци и Стратегията за извеждане от 

експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ „Козлодуй". 

-През първото полугодие на 2015г. експерти от дирекция "Сигурност на 

енергоснабдяването" извършиха: 

-Подготовка и участие в заседание на  Асамблеята на донорите на Международен фонд 

Козлодуй. Организирано и проведено е заседание на Мониторинговия комитет на 

Международен фонд Козлодуй в София. Уточнени са форматът и графиците на представяне 

на годишните работни програми и на мониторинговите доклади.  

-Координация и контрол за изпълнение на проектите по Международен фонд 

„Козлодуй"(ядрен прозорец)- получени са 5 доклада  за състоянието на проектите, извършена 

e 1 проверка на място. 

-Изготвен е проект на актуализирана Стратегия за управление на ОЯГ и РАО до 2030г. 

във връзка с изпълнение на задълженията на страната ни по Директива 2011/70/Евратом. 

-В процес на подготовка са изменения и допълнения в Наредбата за реда за 

установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите 
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вноски във фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и в Наредбата за реда 

за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите 

вноски във фонд "Радиоактивни отпадъци"; 

-Извършена е 1 бр. проверка на място по изпълнението на Годишната програма на ДП 

„РАО" по управление на РАО и извеждане от експлоатация през 2015г. 

-Разработване на позиции и опорна информация по документи на Европейската 

комисия, международни организации и организирани срещи с представители на други 

държави – над 30. 

-Разработване на Годишна работна програма за 2015г. за финансиране от МФК. 

-Предоставяне на 2 бр. информация по ЗДОИ. 

-Изготвено становище по предложена от ДП „РАО“ Програма за проучване на 

възможностите за изграждане на дълбоко геоложко хранилище. 

-През първото полугодие на 2015г. са извършени 2бр. планирани проверки за 

правилното начисляване на вноските във фонд"РАО" и фонд "ИЕЯС". 

Фонд „РАО" 

В рамките на първото полугодие на 2015г. са проведени 3 заседания на Управителния 

съвет на фонд „РАО" и 5 на междуведомствената експертна работна група към фонд „РАО". 

Изпълняват се ангажиментите на държавата по финансиране и контрол върху 

дейностите по: 

> Управление на радиоактивни отпадъци (РАО); 

> Изграждане, експлоатация, рехабилитация и реконструкция на съоръжения за 

управление на РАО; 

> Превоз на РАО извън площадката на ядреното съоръжение. 

Съгласно отчета на заложените показатели в БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2400.01.02  за 

2015 г. на ДП "РАО", изпратен с писмо № Е92-00-603/24.07.2015г., от началото на 2015г. 

предприятието е преработило 840,6 кубични метра РАО получени от експлоатацията на 

АЕЦ"Козлодуй“. 

Също така, ДП "РАО" реализира дейности по следните 6 от планираните 8 мерки от 

тригодишната си програма: 

1. Изграждане на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци. 

Извършени са дейности: по проектирането на НХРАО, дейности по заповед за 

одобряване на избраната площадка, по разрешение за проектиране на НХРАО, по 

програмите за предексплоатационен мониторинг, по подготовка на площадка Радиана, 

дейности свързани с прехвърляне на собствеността на площадка Радиана на ДП РАО.  

2. Изграждане на специализирано поделение за извеждане от експлоатация на блокове 1, 

2, 3 и 4 на АЕЦ-Козлодуй (СП ИЕ-1-4-блок). 

През отчетния период ДП „РАО“ извършваше дейности по ресурсното изграждане 

на поделението и изпълнение на преходните условия на лицензиите, касаещи периода: 

Съгласно изискванията на лицензиите, ДП „РАО“ извършваше дейности по проекти, 

в съответствие с „Програма за подготвителните дейности за извеждане от експлоатация на 

блокове 3 и 4” , идент.№ДП08 –ИЕ.СУ.ПМ.002ВГ/01: 

3. Предварителни проучвания за Дълбоко геоложко хранилище за високоактивни и 

дългоживеещи РАО. 

 Не са извършени дейности. Управителният съвет на ДП „РАО“ е взел решение да 

отложи създаването на организационно звено „Лаборатория за изследване на 
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експериментално съхраняване на ВАО и САРАО кат. 2б” до одобряването на програмата 

от МЕ. 

4. Модернизация на ЦПРАО, ССКРАО и площадка „Варово стопанство” в СП РАО-

Козлодуй. 

През отчетния период продължи изпълняването на дейности по: 

 Програма за управление на РАО на площадка Варово стопанство, Ид. № 

РК.РАО.ЕД.ПМ.041/02; 

 Програма за разработване на нови и усъвършенствани продукти и технологични 

процеси за оптимизиране на обработването на течните радиоактивни отпадъци от 

АЕЦ "Козлодуй" Ид. № РК.РАО.ЕД.ПМ.065/00;  

 Програма за охарактеризиране на опаковки с кондиционирани РАО (в т.ч. алфа и 

бета емитери), подлежащи на погребване в Националното хранилище”, Ид.№ 

РК.РАО.КД.ПМ.020/00; 

 Приключена Програма за функционални изпитвания, във връзка с реализацията на 

Техническо решение № РАО.ТР-129/15.07.2009 г. „Промяна на използваните 

средства за технологично екипиране за изпълнение операциите по технологичния 

процес за запълване на СтБК с циментно-пясъчен разтвор към „Линия за опаковане 

на РАО в ЦПРАО”;  

 В срок, съгласно ЗБИЯЕ е получена Лицензия серия Е, рег. № 4805/ 28.04.2015 г. на 

СП „РАО – Козлодуй” за експлоатация на съоръжение за управление на РАО.  

5. Модернизация на СП ПХРАО-Нови хан. 

В обхвата на извършените инвестиционни дейности влизат: 

 СМР по проект на паркинг за МПС в СП ПХРАО Нови хан; 

 СМР по проект на покривна конструкция – навес за СП ПХРАО Нови хан; 

Изграждане на отводнителна канавка на противопожарно обходно трасе в СП 

"ПХРАО - Нови хан"; 

Асфалтиране на противопожарна полоса на площадката на СП "ПХРАО - Нови хан.  

6. Технически основи за извеждане от експлоатация на СП РАО-Козлодуй и СП ПХРАО-

Нови хан. 

 Не са отчетени дейности. 

7. Предварителни проучвания за съоръжение за погребване на много нискоактивни 

отпадъци. 

През отчетния период беше представено в АЯР Техническо решение № РАО.ТР-

132/04.04.2012 г. относно „Реализация на текущ ремонт, дооборудване и осигуряване на 

средства за технологично екипиране, необходими за използването на „Хранилище за 

замърсени земни маси на площадка „Варово стопанство”” за временно съхраняване на 

ниско- и средноактивни РАО. 

8. Технически основи за извеждане от експлоатация и демонтаж на блокове 1, 2, 3 и 4 на 

АЕЦ „Козлодуй”. 

В обхвата на извършените инвестиционни дейности за периода влизат: 

 Осигуряване на площадки за временно съхранение на незамърсени елементи от 

демонтажните дейности на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй за нуждите на ДП РАО; 

 Оценка за съответствието със съществени изисквания към строежите, Технически 

контрол на проекта и строителен надзор на реализацията на Проект 9f - "Доставка и 

монтаж на проектни изменения и сеизмично укрепване на сградата на Спецкорпус 2 

на АЕЦ Козлодуй"; 
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 Анализ и оценка на демонтираните и подлежащите на демонтаж съоръжения и 

оборудване в СП "ИЕ 1-4 блок"; 

 Дейности по модернизиране на СИОК; 

 Разработване на документи, необходими за подаване на заявление в АЯР за 

освобождаване на демонтирани материали от регулаторен контрол; 

 СМР и строителен надзор при изпълнение на СМР на обект "Съоръжение за 

третиране и кондициониране на твърди РАО с голям коифицент на намаляване на 

обема - проект 5b"; 

Фонд „ИЕЯС“ 

От началото на 2015г. са проведени 3 заседания на Междуведомствената експертна 

работна група към фонд «Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация» и е подготвено 

и проведено 2 заседание на Управителния съвет на фонд «ИЯСЕ». 

Съгласно отчета на заполжените показатели в БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2400.01.02 за 

2015г. на ДП"РАО", изпратен с писмо №Е92-00-603/24.07.2015г., от началото на 2015г. 

предприятието е демонтирало 3 532,590 тона оборудване от 1 до 4 блок на АЕЦ"Козлодуй". 

 

в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. Проектите по 

програмата 

(информацията за дейностите по фонд „РАО” и фонд „ИЕЯС” от буква „б”) 

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение №5) 

Програма 2400.01.02 "Сигурност при 

енергоснабдяването и при управления на РАО 

и ИЕЯС"" 
Мерна 

единица  

Целева 

стойност 
Отчет 

Показатели за полза/ефект 

1.Реализация на енергийни проекти със 

стратегическо значение 

% 100% 100% 

2.Привеждане на нормативните актове в 

съответствие с Европейските директиви  

% 100% 100% 

3.Разработени стратегически документи Бр. 1 0 

4.Проверки на техническата осигуреност на 

обектите, съоръженията и на лицата по член 139а 

от ЗЕ./планови и извънредни/. 

Бр. 15 17 

5.Утвърдени документи за издаване на 

сертификати за зелена енергия(алгоритми за 

определяне на количеството ел.енергия, 

произведено по комбиниран начин) 

Бр. 34 3 

6.Анализи на показатели за състоянието на 

енергийната система – месечни, годишни 

Бр. 6 2 

7.Брой изпълнени мерки по тригодишната 

програма за дейността на ДП”РАО”  

Бр. 8 6 

8.Количества приети РАО от експлоатация на АЕЦ м
3
 1 521 840,6 

9.Демонтирано оборудване t 6550 3 532.590 
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 Кратко описание на показателите за изпълнение: 

1. Проверки на техническата осигуреност на обектите и съоръженията и на лицата по член 

139а от ЗЕ/планови и извънредни/ - Брой извършени по план-график за 2015г. комплексни 

проверки и извънредни проверки на енергийни предприятия по прилагането на Наредба № 9 

от 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи; Правилника 

за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и 

топлофикационни централи и по електрически мрежи; Правилника за безопасност при работа 

в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни 

мрежи и хидротехнически съоръжения и брой на извършените по план-график за 2015г. 

проверки на регистрирани в Публичния регистър на МЕ лица по чл.139а от ЗЕ. 

2. Утвърдени документи за издаване на сертификати за зелена енергия –Брой на издадените 

за всяка календарна година на всяко енергийно дружество Заповеди на министъра за 

утвърждаване на алгоритми за пресмятане на режимните фактори и на количеството 

комбинирана електрическа енергия, произведена от инсталации за комбинирано 

производство на топлинна и електрическа енергия.  

3. Анализи на показатели за състоянието на енергийната система – месечни, годишни 

4. Брой на изготвените с Доклад анализ-информация за "Нарушенията в нормалната работа 

на електрическите съоръжения в електропреносната мрежа на страната и 

електроразпределителните дружества" и за "Нарушенията в работата на основните 

съоръжения в ЕПД".  

5. Утвърдени документи за издаване на сертификати за зелена енергия(алгоритми за 

определяне на количеството ел.енергия, произведено по комбиниран начин). 

6.  Анализи на показатели за състоянието на енергийната система – месечни, годишни. 

7.  Брой изпълнени мерки по тригодишната програма за дейността на ДП"РАО". 
8.  Количества приети и обработени от ДП"РАО" радиоактивни отпадъци от експлоатацията 
на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД; 
9. Демонтирано оборудване от ДП"РАО" от съоръженията на 1 до 4 блок на АЕЦ Козлодуй, 
част от процеса по извеждането им от експлоатация. 
 
 Източници на информация за данните по показателите за изпълнение: 

 

- „АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", енергийни 

дружества, Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването". 

 

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на 

планираните/заявените целеви стойности:  

 
Няма 
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е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение № 6) 

№ 

2400.01.02 Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването 

и при управление на РАО и ИЕЯС”  Закон Уточнен план Отчет 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 536 200 536 200 163 032 

     Персонал 378 300 378 300 152 359 

     Издръжка 157 900 157 900 10 673 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 536 200 536 200 163 032 

     Персонал 378 300 378 300 152 359 

     Издръжка 157 900 157 900 10 673 

     Капиталови разходи 0 0 0 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 

чужди средства 
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  40 664 000 37 052 700 15 172 308 

  

Субсидии за нефинансови предприятия - издръжка на фонд "РАО" и 

"ИЕЯС" и изпълнение на Наредбата за организация и контрол по 
изпълнение на Националния план за инвестиции за периода 2013-2020 г. 

35 664 000 32 052 700 15 013 195 

  Капиталов трансфер - фонд "РАО" и "ИЕЯС" 5 000 000 5 000 000 159 113 

      0 0 

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за 

средства от ЕС и чужди средства 
0 0 0 

          

          

          

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 40 664 000 37 052 700 15 172 308 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 41 200 200 37 588 900 15 335 340 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 41 200 200 37 588 900 15 335 340 

  Численост на щатния персонал 19 19 19 

  Численост на извънщатния персонал       

 

 

ж) Отговорност за изпълнението на програмата 
 
Управителния съвет на фонд „РАО", УС на фонд „ИЕЯС", МЕ, ДП"РАО", „АЕЦ-Козлодуй" 
ЕАД, Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването" (само по описаните по-горе и 
предоставяни по програмата продукти/услуги). 
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.01.03 "УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ" 

 

а) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни 

цели, допринасящи за нейното постигане 

1. Реализация на заложените цели в Енергийната стратегия на Република България 

до 2020 г. – изпълнява се; 

2. Ефективна защита на националните интереси в процеса на развитие на 

енергийната политика и законодателството на ЕС – изпълнява се; 

3. Навременно изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, 

произтичащи от членството в ЕС - изпълнява се; 

4. Развитие на напълно конкурентен вътрешен пазар на електрическа енергия и 

природен газ - изпълнява се; 

5. Развитие на енергията от ВИ съгласно предвижданията в Националния план за 

действие за енергията от възобновяеми източници за постигане на задължителния за 

България 16 % дял от крайното потребление на енергия до 2020 г. - изпълнява се; 

6. Повишаване на енергийната ефективност с 25 % до 2020 г. в съответствие с 

изискванията на чл. от Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност - изпълнява 

се; 

7. Ограничаване вредното влияние върху околната среда от производството на 

енергия чрез повишаване на ЕЕ и използването на енергия от ВИ - изпълнява се; 

8. Създаване на условия за постигане на устойчиво енергийно развитие на 

регионално и местно ниво - изпълнява се; 

9. Намаляване на енергийния интензитет на единица БВП и диверсификация на 

енергийните източници използвани от предприятията - изпълнява се. 

Заложените в програмата цели успешно се изпълняват. 

 

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати 

и изпълнените дейности за тяхното предоставяне: 

Разработване на политика и изпълнение на заложените цели в Енергийната стратегия 

на Р България 2020 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Мониторинг на изпълнението на Енергийната стратегия на Република България 

до 2020 г. и подготовка на коригиращи мерки при необходимост – изпълнява се; 

Действащата Енергийната стратегия е с времеви хоризонт до 2020 г.Налице са нови моменти 

в европейската рамка по отношение политиката в областта на климата и енергетиката за 

периода 2020-2030 г., които своевременно следва да намерят своето отражение и 

встратегията  на страната. В тази връзка, със Заповед № Е-РД-16-295/25.06.2015 г. на 

Министъра на енергетиката е назначена работна група, която да започне работа по 

изготвянето на Енергийна стратегия до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. 

 

 Подготовка на проекти на позиции, информации и др. във връзка с участието на 

Република България в процеса на взимане на решения в ЕС – изпълнява се; 

Изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, произтичащи от членството в ЕС: 

 Участие в изготвянето на позиции и информация във връзка с документи на ЕК; 
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 Ръководство и координация на дейностите за мониторинг на изпълнението на 

задълженията, произтичащи от членството в ЕС и активно участие в работата на Работна 

група 14 „Енергетика” към СЕВ; 

 Участие в изготвянето на позиции и коментари във връзка с отразяване на 

изискванията, заложени в Регламент (ЕС, Евратом) 994/2010  относно мерките за 

гарантиране на сигурността на доставките на природен газ. Подготвени са изменения на 

Оценка на риска, съгласно разпоредбите на чл. 9 от Регламента и на Превантивен план за 

действия и План за действия при извънредни ситуации, съгласно разпоредбите на чл. 4, чл. 5 

и чл. 10 от Регламента;- 

 

 Разработване на законодателството и подзаконовата нормативна уредба в областта на 

енергетиката, вкл. и ЕЕ и ВЕИ, съгласно правителствените приоритети и приемането на 

нормативни документи от ЕС – изпълнява се; 

 Набелязани са средносрочни и дългосрочни приоритети в развитието на енергетиката, 

включително и постигане на хармонизирана връзка между енергийната политика на 

Република България и тази на ЕС. В този кръг мерки е и хармонизиране на 

законодателството в областта на енергията от възобновяеми източници за интегрирането на 

тази енергия в условията на либерализиран пазар (изготвени са проекти на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за Енергетиката, с който се внасят изменения и 

допълнения и в Закона за енергията от възобновяеми източници); 

 Разработен нов закон за енергийната ефективност, обн. в ДВ бр. 35/15.05.2015 г., 

подготвени проекти на два подзаконови нормативни акта към ЗЕЕ. 

 Формиране на предложения за определяне на държавната стратегия за развитие на 

енергийния отрасъл – изпълнява се; 

Целта е постигане на устойчива и конкурентна пазарна среда в енергетиката, при отчитане 

защитата на интересите на всички пазарни субекти и гарантиране на тяхната финансова 

стабилност. Набелязани са средносрочни и дългосрочни приоритети в развитието на 

енергетиката, включително и постигане на хармонизирана връзка между енергийната 

политика на Република България и тази на ЕС; 

 Популяризиране на политиките по устойчиво енергийно развитие; 

 Участие във форуми, конференции, кръгли маси и семинари с презентации и активно 

включване в дискусиите по темите в събитията 

 Дирекция „ЕСПУЕР“ и АУЕР участват редовно, вкл. с презентации, в голям брой 

семинари, конференции, дискусии и кръгли маси по въпросите на устойчивото развитие. 

 

 Участие в разработването и осъществяването на правителствената политика за развитие 

на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в енергийния 

пазар на ЕС- изпълнява се; 

 Изготвяне на опорни точки за актуалното състояние и развитието на енергийния пазар 

за среща на министър Петкова с представители на КРИБ и БФИЕК; 

 Подготовка на заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и 

енергетика‟ , част „Енергетика‟  

 Обновяване на проспект в частта, касаеща енергетиката и подготовката на 

документация за излизане на международните капиталови пазари в началото на 2015 г., 

разработена от Министерство на финансите 
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 Участие в отчитане дейностите по изпълнение и актуализация на Програмата на 

правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018г. и Плана 

за изпълнение на Програмата на правителството за стабилно развитие на Република 

България за периода 2014 - 2020 г. 

 Подготовка на информация за неформална министерска среща на Енергийния съюз в 

Рига; 

 Обновяване на проспект, в частта, отнасяща се до енергетиката, в хода на подготовката 

на документацията за излизане на международните капиталови пазари в началото на 2015 г., 

разработена от Министерство на финансите,; 

 Подготовка на информация за заседание на Съвет на енергийните министри от 

Европейския съюз; 

 Кратък отчет за извършените дейности и стартираните инициативи за изминалите сто 

дни от управлението на Правителството; 

 Иницииране участието на дружествата с принципал МЕ в Трета глобална седмица за 

пътна безопасност и изпращане на уведомления и информация. 

2. Устойчиво развитие на енергийните пазари. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Участие в разработването и осъществяването на правителствената политика за развитие 

на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните 

енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на ЕС – изпълнява се; 

 Участие в дейностите по изготвяне и съгласуване на Националната позиция на 

България в диалога с Брюксел във връзка с Южен поток; 

 Съдействие на НС за изготвяне на доклад на комисия „Икономика, инфраструктура и 

енергетика на Парламентарната Асамбеля на Процеса за сътрудничество в Югоизточна 

Европа ПА на ПСЮИЕ“. 

 

 Участие в разработването на политики, стимулиращи лоялната конкуренция на 

енергийния пазар – изпълнява се; 

Разработване на презентации за различни събития, сред които: 

 ”Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България –II фаза” по Норвежкия 

финансов механизъм; 

 Презентация по изпълнените дейности в сектор Енергетика в отговор на специфична  

препоръка 6 на ЕКкъм НПР; 

 Участие в изготвянето презентация „Енергийната политика на Р България“, 

изработване на част „Енергийни пазари“ от презентацията; 

 

Изготвяне предложения за промени в нормативната уредба, регламентиращи развитието на 

енергийния пазар- изпълнява се;Участие в дейностите за подобряване на законодателството 

чрез въвеждането на ясни принципи за ограничаване на негативния ефект от 

некоординираното и фрагментирано предоставяне на държавни помощи, както и с цел 

стимулиране появата на нови и повече участници на пазара.    

 

 Участие в заседанията на консултативната работна група по въпросите на 

либерализацията на електроенергийния пазар към КЕВР и в обществените обсъждания по 
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проекти за важни за развитието на енергийните пазари решения на енергийния регулатор – 

изпълнява се. 

Експерт от отдел „ЕП“  участва периодично в заседанията на консултативната работна група 

по въпросите на либерализацията на електроенергийния пазар към ДКЕВР и в обществените 

обсъждания по проекти на важни за развитието на енергийните пазари решения на 

енергийния регулатор. 

 Координация в областта на международното енергийно сътрудничество за постигане на 

по-голяма сигурност на енергийните доставки и устойчивост на енергийното производство и 

потребление – изпълнява се. 

Ескперти от дирекция „ЕСПУЕР“ участват в работата на Междуведомствена работна група 

(МРГ) за стратегически диалог със САЩ „Енергийна сигурност“ и в Секретариата към МРГ. 

Проведени са 7 срещи с американските партньори. 

 Участие в работни групи и комитети към ЕК, съдействащи за координиране на 

действията за изграждане на единен европейски енергиен пазар и съответната енергийна 

инфраструктура – изпълнява се. 

 ad-hoc работна група за подготовка и координация на участието на България в 

заседанията на КИП, ИФК и Съвета ЕКОФИН; 

 РГ 31 Европа 2020 за ежегодно актуализиране на Националната програма за реформи 

на България за отчитане на изпълнението на мерки и действия за постигане на националните 

цели в изпълнение на Стратегия Европа 2020; 

 РГ, сформирана със заповед № Е-РД-16-181/27.04.2015 г. със задача разработване на 

проект на Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от 

възобновяеми източници в съответствие с Насоките на ЕК относно държавната помощ за 

опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014-2020 г. 

 Междуведомствена работна група по демографските въпроси 

 Работна група 6 „Държавни помощи“ в изпълнение на Постановление № 85 на МС от 

17.04.2007 за координация по въпросите на ЕС; 

 Участие в изготвянето на Референтен сценарий, свързан с енергетика, изменение на 

климата и транспорта за 2015 г. на ЕС  

 Работна подгрупа към РГ 25 „Търговска и външноикономическа политика“ на Съвета 

по европейски въпроси за подпомагане на работата във връзка с преговорите между ЕС и 

САЩ по Споразумение за Транатлантическо търговско и инвестиционна споразумение; 

 Участие в мрежата от експерти по въпроси, свързани с държавните помощи; 

 Участие в работата на техническа работна група във връзка с насоките относно 

държавната помощ за околната среда и за енергетиката за периода 2014-2020; 

 Участие в РГ със задача „Внедряване на приложим пазарен модел за електроенергия,  

наблюдение, анализ и оценка на пазара“; 

 Участие в дейността на РГ на Националния съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси; 

 Участие в дейността на РГ № 5 „Конкуренция“ към МС; 

 РГ към МТИТС за разработване на проект на Закон за изграждане на високоскоростни 

електронни съобщителни мрежи; 

 

 Мониторинг на дейностите, във връзка със създаване на електроенергийна борса – 

изпълнява се; 
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 Участие в дейностите за подобряване на модела на действащия балансиращ пазар на 

електроенергия;  

 Участие в дейностите по завършване на процеса на устойчива либерализация на 

енергийния пазар,  

 Работа по дейностите за стартиране на действаща енергийна борса за електроенергия. 

 

 Подготовка на проекти на позиции, информации и др. във връзка с участието на Р 

България в процеса на взимане на решения в ЕС по отношение на електроенергийните и 

газови пазари – изпълнява се. 

 проект на Заключения на Съвета относно Рамковата стратегия за устойчив Енергиен 

съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата; 

 позция на български и англ. език по препоръките за България относно завършване на 

вътрешния енергиен пазар за заседание на КИП; 

 материал по точка от дневния ред на Съвет „Общи въпроси”; 

 Подготовка на посещението на министъра на външните работи на Испания в България 

 Опорни точки за среща на министър Петкова с КРИБ; 

 изготвена позиция относно заключения на Европейския съвет  за заседание на 

„КОРЕПЕР“ – 2 бр.; 

 изготвена визия за развитието на енергийния пазар в България; 

 проект на документ за системата за управление на Европейския енергиен съюз; 

 подготовка на информация във връзка с посещението на министъра на външните 

работи на Испания в България; 

 изготвяне на информация за Неформално заседание на министрите по енергетика на ЕС  

в гр. Рига, Република Латвия; 

 подготовка на опорни точки относно състоянието и перспективите за развитието на 

енергетиката в Р България във връзка с посещение на министър председателя г-н Бойко 

Борисов в Конфедерация Швейцария; 

 изготвяне на информация относно българската енергийна политика и перспективите за 

развитие на двустранните отношения с Великобритания след назначаването на нов министър 

на енергетиката и климатичните промени; 

 подготовка на информация във връзка с посещение на министъра на външните работи 

на Федерална република Германия; 

3. Координация и участие в провеждането на съгласувана политика по въпросите на 

Европейския съюз в областта на устойчивото енергийно развитие. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Координация и участие в дейностите за изпълнението на задълженията, произтичащи 

от членството в ЕС – изпълнява се; 

 

 Обмен на статистическа информация с институции на Европейските общности и 

български институции, в изпълнение на разпоредбите  в правото на Европейските общности 

в областта на енергетиката. Предоставяне на Генерална дирекция по енергетика към ЕК на 

информация за цените на горивата, количества и цени на внесения в страната суров петрол 

съгласно Регламент на Съвета 1995/2964/ЕС. Предоставена е ежеседмична информация за 

цените на горивата и ежемесечна за количества и цени на внесения в страната суров петрол; 
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 В  съответствие с Регламент (ЕС) № 256/214 на Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. относно съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за 

енергийната структура в ЕС, Република България е задължена да уведоми Европейската 

комисия относно съществуващата  енергийна инфраструктура. Съгласно изискванията на 

чл.3 от Регламента, информацията е предоставена в обобщен табличен вид, като 

конкретнитиге таблици, съдържат необходимата информация са приложения към Регламент 

за изпълнение (ЕС) № 1113/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 г; 

 Изготвени рамкови позиции и становища; 

 отчет пред Съвета по европейските въпроси, на Плана за действие за 2015 г., с мерките 

произтичащи от членството на България в ЕС /приет с Решение на МС от 14.01.2015 г.; 

 изготвяне на бележки по Единния аналитичен документ на ЕК за Европейския семестър 

за 2015 г., отнасящ се до техническа оценка на напредъка по изпълнението на препоръките и 

резултатите от провежданите за 4-та поредна година задълбочени прегледи, за установяване 

наличие на дисбаланси или на прекомерни дисбаланси в държавите членки; 

 съгласуване на подготовката на проспекта на облигациите на Република България на 

международните капиталови пазари е в напреднала фаза; 

 съгласуване и предоставяне на коментари по Проект на национален фиш за Р България, 

изготвен от ЕК в контекста на изграждането на бъдещия Европейски енергиен съюз; 

 Участие в подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 

година. 

 Участие в разработването на нормативни актове, с които се приемат мерки на 

национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на ЕС в областта на 

енергетиката– изпълнява се; 

 Участие в работата на Работна група 14 "Енергетика", с водещо ведомство МЕ, 

съгласно ПМС № 85/2007 г. и в националния механизъм за координация по въпросите на ЕС 

– изпълнява се; 

 Двама представители от дирекция „ЕСПУЕР“ и двама представители на АУЕР текущо 

участват в работата на Работна група 14 „Енергетика”; 

 Участие в изготвянето на позиции и информация във връзка с документи на ЕК; 

 Подготвени и съгласувани проекти на позиции, информации, становища и указания по 

въпроси от областта на енергетиката, разглеждани от институциите на ЕС, и в изпълнение на 

задължения, произтичащи от членството в ЕС, в т.ч. подготвени становища на РГ 14; 

 Изготвяне на становища и позиции на МЕ относно европейски директиви, засягащи 

енергийните политики, в т. ч. и относно възобновяемите източници на енергия и течните 

горива от биомаса.  

 

 Разработка и мониторинг на националните планове за действие по ЕЕ и изготвяне на 

съответните отчети до Европейската Комисия (ЕК) – изпълнява се; 

Изготвен е Годишен отчет за изпълнението на НПДЕЕ, той е приет от МС на 22.07.2015 г., 

изпратен е в ЕК. 

 Координиране на дейностите по изготвяне на двугодишните доклади за напредъка на Р 

България относно насърчаването и използването на енергия от ВИ – изпълнява се; 

В рамките на отчитания период АУЕР два пъти (на всяко тримесечие) подава в МЕ 

информация за използването на енергия от ВИ; 
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 Участие в Комитети, работни групи и др. по изпълнение на европейското 

законодателство в областта на устойчивото енергийно развитие; 

В качеството си на партньор в изпълнението на два международни проекта с участието на 

всички 28 (+1) страни-членки на ЕС, АУЕР текущо участва в работата на РГ по 

изпълнението на Директива 2010/31/ЕС и на Директива 2012/27/ЕС  в областта на ЕЕ; 

 Участие в работни групи в изпълнение на проект „Съвместни действия в подкрепа на 

транспонирането и въвеждането на Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на 

Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и 

впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО”; 

 Участие в кръгла маса „Енергетиката на България – Проблеми, 

Предложения/Инициативи“, търсене на решения и дискутиране на политиките за устойчиво 

енергийно развитие; 

 Изготвяне на доклади, становища и отговори на граждани по въпроси относно 

българската енергийна политика. 

 Участие в разпространителски и информационни програми за провеждане на 

европейската енергийна политика, организирани от ЕК и от специализирани европейски 

органи и организации – изпълнява се. 

 Участие на представители от АУЕР в работен семинар относно изпълнението на чл. 7 

от Директива 2012/27/ЕС в гр. Брюксел, Белгия, 05.02.2015 г. Участие на представители от 

АУЕР в Трета европейска работна среща на Клуб „Бели сертификати“, гр. Париж, Франция, 

27.05.2015 г., Участие на представители от АУЕР в проведени интервюта за изпълнението на 

национално ниво на различни членове от Директива 2012/27/ЕС във връзка с подготовката на 

доклади-оценки от Европейската комисия за изпълнението на Директивата от страните-

членки. 

 Участие в конгреси, конференции и семинари и презентиране на политиките за 

устойчиво енергийно развитие, в т. ч. повишаване на енергийната ефективност и използване 

на енергия от възобновяеми източници. 

4. Разработване на политики и инструменти за насърчаване на ЕЕ, енергия от ВИ и 

опазване на околната среда. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Участие в разработването на планове, програми, дейности и мерки по повишаване на 

енергийната ефективност, предоставянето на енергоефективните услуги и оползотворяване 

на енергията от ВИ, свързани с осигуряване изпълнението на целите, произтичащи от 

въвеждането на европейското законодателство – изпълнява се; 

АУЕР извършва непрекъсната актуализация на базата с данни за състоянието на енергийната 

ефективност в страната като цяло и по сектори-крайни енергийни потребители, вкл. и като 

част от ежегодната оценка на изпълнението на Националната цел и Националния план за 

действие по ЕЕ; текущо актуализира Европейската база данни с индикатори, политики и 

мерки за повишаване на енергийната ефективност – Odyssee-Mure; АУЕР завърши 

изпълнението на дейностите по проект, финансиран по ОПК, целящ въвеждането на пазарни 

механизми за стимулиране изпълнението на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност; 
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 Участие в работни групи по отделните теми, касаещи повишаване на ЕЕ и използването 

на енергията от ВИ на европейско и национално ниво – изпълнява се; 

Двама представители от дирекция „ЕСПУЕР“ участват в заседанията на РГ за актуализация 

на тематичните предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни 

фондове за програмен период 2014-2020 г., ежемесечно се актуализира статуса на тематично 

предварително условие 4, в рамките на меморандум за съвместно сътрудничество между 

АУЕР и Австрийската енергийна агенция се организират регулярни експертни срещи. За 

отчетния период е проведена една среща, свързана с обмяна на опит при изпълнението на чл. 

8 от Директива 2012/27/ЕС; 

 Участие в междуведомствени работни групи, съвети и др. по околна среда и здраве, 

биологичното разнообразие, енергийната ефективност, енергия от ВИ и промените в климата 

– изпълнява се. 

 Двама представители на дирекция „ЕСПУЕР“ участват в заседанията на тематична 

работна под-група за изпълнение на предварителните условия за Европейските структурни 

фондове за програмен период 2014-2020 г., като ежемесечно се актуализира статуса на 

тематично предварително условие 4 към Споразумението за партньорство на Р България; 

двама представители на дирекция „ЕСПУЕР“ участват в Национален съвет за биологично 

разнообразие; четирима представители на дирекция „ЕСПУЕР“ участват в Комитета за 

наблюдение на ОП „Околна среда 2014-2020“;  

 Представители на МЕ и АУЕР участват в 3 междуведомствени работни групи: 

- Национален експертен съвет по изменение на климата;  

- подгрупа за изпълнение на предварителните условия за средствата от Европейския 

съюз за програмен период 2014-2020 г.; 

 Експертен консултативен съвет по местно устойчиво енергийно планиране към 

Столична община.Участие в заседания на междуведомствена работна група  (МРГ) за 

обсъждане на възможности за ограничаване използването на предоставяните като целева 

помощ за отопление средства за закупуване на нискокачествени твърди горива; 

5. Разработване, координиране, администриране и мониторинг на планове, 

програми и проекти по ЕЕ, ВЕИ и околната среда. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Участие в организиране изпълнението на мерки, включени в стратегически документи, 

свързани с устойчивото енергийно развитие-изпълнява се; 

АУЕР участва чрез представителите си в териториални звена в заседания на областните 

съвети по ЕЕ и ВИЕ и оказва методическа помощ при изготвянето и отчитането на 

изпълнението на общинските и областните планове за УР; 

 Участие в международни проекти по програмите на ЕК в областта на възобновяемите 

енергийни източници –изпълнява се; 

 Участие в дейностите по изготвяне на доклади, отчети и анализи на резултатите от 

изпълнението на политиките за устойчиво развитие– изпълнява се; 

АУЕР изготви Годишен отчет за изпълнението на Национален план за действие по енергийна 

ефективност 2014-2020 и на Националната цел за енергийна ефективност. Отчетът съдържа 

анализи и оценки на ефекта от изпълнението на всички мерки за повишаване на енергийната 

ефективност в страната; 
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 Обобщаване и анализиране на ежегодните отчети на органите на държавната власт и 

органите на местното самоуправление за изпълнението на плановете за енергийна 

ефективност и програмите за тяхното изпълнение, съгласно изискванията на ЗЕЕ– изпълнява 

се; 

Обобщени и анализирани 259 годишни отчета за изпълнение на дейности и мерки за 

повишаване на енергийната ефективност, предадени в АУЕР съгласно изискванията на ЗЕЕ. 

 Участие в подготовката и провеждането на преговори с инвеститори и с финансови 

институции за осигуряване на съфинансиране и реализация на проекти по линия на донорски 

програми, фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" и европейски 

структурни фондове– изпълнява се. 

6. Взаимодействие с централните и териториални органи на изпълнителнатавласт, 

браншови организации,НПОи др. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Координация и методическа помощ на централните органи на изпълнителната власт и 

на областните съвети по енергийна ефективност при изготвянето на плановете за енергийна 

ефективност и програмите за тяхното изпълнение – изпълнява се; 

 Представители на АУЕР текущо участват в заседанията на областните съвети по енергийна 

ефективност и оказват методическа помощ при изготвянето на плановете за енергийна 

ефективност и програмите за тяхното изпълнение;  участие в организирано обучение на 

служители в държавна администрация (Агенция „Митници“) за управление на енергийната 

ефективност; 

 Оказване на експертна помощ при обучение на общински служители по енергиен 

мениджмънт и енергийно планиране, както и при обучение на енергийни мениджъри от 

малки и средни предприятия по ефективно ползване на енергията и управление на 

енергийното стопанство – изпълнява се; 

АУЕР организира и проведе 6 обучения по енергиен мениджмънт и енергийно планиране за 

всички общински администрации на територията на страната; Представители на АУЕР в ТЗ 

текущо оказват методическа помощ и участват в обучението на общински служители по 

енергиен мениджмънт и енергийно планиране; В рамките на проекта на АУЕР, финансиран 

от ОПК бяха организирани и проведени 21 обучения на енергийни мениджъри в 

промишлени предприятия, по време на които бяха обучени 340 служителя; 

 Провеждане на регионални семинари по енергийната ефективност и по изпълнението 

на националните планове за действие по енергийна ефективност – изпълнява се; 

В рамките на проекта на АУЕР, финансиран от ОПК бяха организирани и проведени 6 

регионални семинара по енергийна ефективност в 6-те района за икономическо планиране в 

страната; 

 Консултации и конкретни указания по места при подготовката на проекти по енергийна 

ефективност и изчисляване на тяхната рентабилност – изпълнява се; 

Дейността се изпълнява текущо от специализирани служители и от представителите на 

АУЕР в ТЗ; 
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 Съвместни дейности с браншови и неправителствени организации при подготовката, 

изготвянето и реализацията на програми и проекти по енергийна ефективност– изпълнява се. 

Дейността се изпълнява текущо чрез предоставяне на консултации и писма за подкрепа, като 

и чрез участие в голям брой срещи по различни проекти, изпълнявани от неправителствени 

организации. 

7. Разработване на констативни и прогнозни гориво - енергийни баланси: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Разработване на тримесечен, шестмесечен, деветмесечен и годишен констативен 

гориво - енергийни баланси– изпълнява се; 

За провеждането на енергийната политика на страната от министъра на енергетиката 

съгласно чл. 4, ал. 1 и 2, т. 2 от Закона за енергетиката се разработват краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни общи прогнозни енергийни баланси на страната в съответствие 

с приетата стратегия; 

 Разработени са констативни гориво-енергийни баланси за 2014 г.  за І-во тримесечие на 

2015 г. Констативните гориво-енергийни баланси за І-во шестмесечие на 2015 г., както и 

деветмесечния баланс за 2015 г. се разработват през втората половина на годината. 

Извършена е подготовка за констативния гориво-енергиен баланс за I-во шестмесечие на 

2015 г.; 

 Въз основа на данните от констативния гориво-енергиен баланс за 2014 г. е 

предоставена статистическа информация на НСИ за реализираните количеста: 

- Електрическа енергия за битови потребители; 

- Топлинна енергия за битови потребители; 

- Природен газ за битови потребители; 

- Количества въглища по видове. 

 

 Разработване на прогнозен баланс за период есен - зима и прогнозен гориво - енергиен 

баланс за предстоящата година – изпълнява се; 

 Прогнозния гориво-енергиен баланс за есен-зима 2015-2016 г., както и прогнозния 

гориво-енергиен баланс за предстоящата 2016 г. се разработват през втората половина на 

годината; 

 

 Изготвяне и публикуване на бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката- 

изпълнено. 

 Бюлетинът за състоянието и развитието на енергетиката се изготвя на основание чл. 4, 

ал. 2, т. 17 от Закона за енергетиката, които изисква ежегодно му издаване.  Изготвен е 

бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Р България, който е публикуван на 

интернет страницата на МЕ – на български и англейски език. 

 

8. Поддържане на Националната информационна система за състоянието 

на ЕЕ - (база данни): 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
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 Отчитане на постигнатите годишни енергийни спестявания - на национално и местно 

ниво и по сектори- изпълнява се; 

Чрез НИСЕЕ АУЕР проследява и отчита постигнатите енергийни спестявания на национално 

и местно ниво и по сектори като част от ежегодния отчет за изпълнението на НПДЕЕ 

 Отчитане на изпълнението на мерките, предвидени в националните планове за действие 

по енергийна ефективност- изпълнява се; 

С помощта на НИСЕЕ и допълнителен анализ и изготвяне на експертни оценки се отчита 

ефекта от изпълнението на мерките, предвидени в НПДЕЕ. АУЕР изготви и предаде в МЕ 

Годишен отчет за изпълнението на Националния план за действие по ЕЕ с писмо № 93-00-

119/28.04.2015 г.; 

 

 Проследяване на изпълнение на индивидуалните индикативни цели, заложени в 

националните планове за действие по енергийна ефективност- изпълнява се; 

На базата на постъпилата в НИСЕЕ информация от задължените лица по ЗЕЕ лица АУЕР 

изготвя анализ на изпълнение на индивидуалните индикативни цели. Анализът е част от 

ежегодния отчет на НПДЕЕ; 

 Проследяване на изпълнението на мерките, предвидени в планове и програми за 

повишаване на енергийната ефективност при промишлените системи и сградите, подлежащи 

на задължително сертифициране – изпълнява се; 

АУЕР обработва и въвежда в НИСЕЕ годишни отчети за управление на ЕЕ в сгради и 

промишлени системи, предавани в АУЕР съгласно изискванията на ЗЕЕ. За изготвянето на 

анализ и оценка на изпълнението на индивидуалните цели за енергийна ефективност от 

собствениците на сгради и промишлени системи бяха анализирани и оценени 506 отчета 

 

 Събиране и обработка на информация за обектите, подлежащи на задължителни мерки 

по ЕЕ с цел създаване и поддържане на бази данни за обектите, подлежащи на задължителни 

мерки по ЕЕ – изпълнява се: 

 сгради, подлежащи на сертифициране;  

За първото полугодие на 2015 година в АУЕР е събрана и обработена информация за 704 

сгради, подлежащи на сертифициране; 

 

 ппромишлени системи, подлежащи наобследване;  

За първото полугодие на 2015 година в АУЕР е събрана и обработена информация за 26 

промишлени системи, подлежащи на задължително обследване; 

 котли, подлежащи на инспекция; 

За първото полугодие на 2015 година в АУЕР е събрана и обработена информация за 173 

котли, подлежащи на проверка; 

  климатични инсталации, подлежащи на инспекция 

За първото полугодие на 2015 година в АУЕР е събрана и обработена информация за 27 

климатични инсталации, подлежащи на проверка 

 Други дейности, свързани с изпълнение на ЗЕЕ. 
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9. Регистрационен режим на лицата, извършващи енергийно обследване и 

сертифициране на сгради и промишлени системи. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Регистрация на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради-изпълнява 

се 

През първото полугодие в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ са вписани 22 фирми и 1 

консултант, пререгистрирани са 13 фирми; 

 

 Регистрация на лицата, извършващи обследване за ЕЕ - изпълнява се. 

През първото полугодие в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ са вписани 3 фирми, 

пререгистрани са 9 фирми. 

10. Контрол по изпълнението на задължителни мерки по ЕЕ. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Организиране на дейностите и осъществяване на контрол на -  изпълнява се: 

 крайните потребители на енергия в случаите, когато провеждането на дейности и мерки 

за повишаване на енергийната ефективност; Извършени са 16 контролни проверки на 

собственици на сгради за изпълнение на ЕСМ.  

 лицата по чл. 23, ал. 1 и чл. 34, ал. 1; Извършени са 6 контролни проверки за 

изпълнение на нормативните изисквания от фирми за обследване на сгради и на фирми за 

обследване на промишлени системи.  

 лицата по чл. 10, ал. 1 при изпълнението на поставените им индивидуални цели за 

енергийни спестявания; През първото полугодие АУЕР обработва и анализира подадените от 

търговците декларации за продадени количества енергия и обявените количества спестена 

енергия в подадените от тях информационни форми. В законовоустановение срок в АУЕР 

постъпи информация общо от 32 търговеца с енергия. Информацията се обобщава и 

анализира с цел оценка на изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания 

на търговците с енергия и на Националната цел на страната. 

 възложителите по чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията за изпълнението 

на задължението им по чл. 20, ал. 1; През първото полугодие АУЕР не извършва контрол 

върху възложителите 

 Контрол по срокове за представяне на документация, съдържанието и коректността на 

представената от собствениците на тези обекти информация (информационни форми за 

сгради, декларации за годишно потребление на енергия от промишлени системи, декларации 

за котли и климатични инсталации) – изпълнява се; 

Извършена е обработка и анализ във връзка със съдържанието и коректността на изпълнение 

на задълженията на собствениците на горе цитираните обекти преди въвеждането им в 

НИСЕЕ. 

 

 Извършване на контрол на обследванията, за проверка на резултатите от предходно 

обследване за енергийна ефективност, с цел защита на обществения интерес на 

проверяваните сгради или промишлени системи – изпълнява се; 

Текущо се извършва входящ контрол на документи, предоставени от задължени лица по ЗЕЕ. 
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 Налагане на административни наказания в предвидени от ЗЕЕ случаи-изпълнява се. 

11. Удостоверяване на енергийни спестявания от изпълнени енергоспестяващи 

мерки. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Издаване на удостоверения за енергийни спестявания – изпълнява се. 

През първото полугодие АУЕР е издала 26 бр. УЕС. 

12. Мониторинг на изпълнението на Национален план за действие за енергията от 

възобновяеми източници до 2020 г. (НПДЕВИ) 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Изпълнение на целите, съгласно индикативната крива в Националния план за действие 

за енергията от възобновяеми източници; 

 Създаване на условия за постигане на устойчиво енергийно развитие на регионално и 

местно ниво; 

 Осигуряване на информираност на всички заинтересовани лица относно схемите за 

подпомагане, ползите и практическите особености на процеса на производство и 

потребление на енергия от ВИ, както и на производство и потребление на биогорива и 

енергия от ВИ в транспорта– изпълнява се; 

Участие в семинари, конференции, дискусии и кръгли маси, свързани с ползите и 

практическите особености на процеса на производство и потребление на енергия от ВИ и 

биогорива. 

 

 Събиране, обработване и анализ на информация за производството на енергияот ВИ – 

изпълнява се; 

Съгласно изискванията на ЗЕВИ в АУЕР беше обработена и анализирана информацията за 

изпълнението на общинските краткосрочни и дългосрочни програми за насърчаване 

използването на ЕВИ и биогорива, постъпила от 211 общински администрации. 

 

 Изготвяне на доклади, отчети, анализи в областта на ВЕИ – изпълнява се. 

От страна на АУЕР е изготвен анализ на количествата биодизел и биоетанол, които са 

потребени от общинския транспорт като част от Годишния отчет за изпълнението на НПДЕЕ 

(мярка „Насърчаване производството на биогорива и пример на общинските 

администрации“); Изготвен обобщен доклад за производството на ел. енергия от ВИ за 

периода    2012-2014г.;   Изготвяне на информация за КЕВР – 6 бр. 

13 .Създаване и поддържане на система за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване 

на гаранции за произход на енергия от ВИ. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Създаване и поддържане на регистър за вписване на издадените, прехвърлените и 

отменени гаранции за произход на енергия от ВИ - създаден и поддържан от АУЕР регистър; 

 Организиране на дейностите по издаване, прехвърляне, отмяна и вписване на 

гаранциите за произход на енергия от ВИ; 
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В АУЕР за отчетния период са постъпили и разгледани 9513  заявления за издаване, 

прехвърляне, гаранциите за произход на енергия от ВИ, изпратени са 291 писма за 

отстраняване на несъответствия до производителите на  енергия от ВИ; Съставени са и 80 бр. 

АУН; За отчетния период са издадени 6 заповеди за отмяна на гаранции за произход; 

Изготвяне и публикуване на интернет-страницата на АУЕР на информация от регистъра за 

издадените и прехвърлени гаранции за произход; Изготвени 12 бр. справки от РГП -2014 и13 

бр. РГП-2015г. 

 Изготвяне и публикуване на интернет-страницата на АУЕР на информация от 

регистъра за издадените и прехвърлени гаранции за произход; 

 Изготвяне на досиета на производителите на енергия от ВИ по обекти и създаване и 

поддържане на архив по реда на Закона за националния архивен фонд – изпълнява се; 

АУЕР изготвя и поддържа досиета на производителите на енергия от ВИ и за отчетния 

период те възлизат на 2073 бр. 

 

 Разглеждане на заявления и признаване на гаранции за произход, издадени от 

компетентни органи в други държави - членки на ЕС. 

 

в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. Проектите по 

програмата 

      няма 

 

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение №5) 

Програма 2400.01.03 "Устойчиво енергийно 

развитие" 
Мерна 

единица  

Целева 

стойност 
Отчет 

Показатели за полза/ефект 

1. Въвеждане на изисквания на актове на Европейския 

съюз в националното за конодателство 

% 100%   

2. Констативни гориво-енергийни баланси. Бр. 4 2 

3. Прогнозни гориво-енергийни баланси. Бр. 2 - 

4. Бюлетин за състоянието и развитието на 

енергетиката съгласно чл. 4, ал. 2, т. 17 от Закона за 

енергетиката. 

Бр. 1 1 

5. Въвеждане на нов пазарен модел за търговия с 

електрическа енергия, включващ електро енергийна 

борса 

Бр. 1 - 
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6. Изготвяне на годишни анализи на резултатите от 

изпълнението на индивидуалните индикативни цели, 

заложени в националните планове за действие по ЕЕ, 

на състоянието на ЕЕ в страната и отчет за 

изпълнението на Националните планове за действие по 

ЕЕ. 

Бр. 1 1 

7. Участие в разработването на планове, програми, 

дейности и мерки по повишаване на ЕЕ и 

предоставянето на енергоефективни услуги. 

Бр. 10 10 

8. Участие в комитетите, работни групи и др. събития 

към ЕК, международни организации и др. 

Бр. 10 5 +6 ЕП 

9. Изготвени доклади, анализи и становища за ЕК по 

изпълнение и хармонизация на Европейските 

директиви в областта на ЕЕ, ВЕИ и околната среда 

Бр. 8 6 

10. Изпълнение на международни проекти по 

програмите на ЕК и ЕИП 

Бр. 4 7 

11. Провеждане на съвместни международни, 

национални и регионалнисъбития и кампании за 

популяризиране на добри национални и европейски 

практики в областта на ЕЕ и ВИ 

Бр. 10 9 

12. Вписване в публичния регистър на: Бр.     

-      Лицата, извършващи обследване на ЕЕ и 

сертифициране на сгради; 

(% - от 2015 

г. ще се 

отчита 

100 10% спрямо 

постъпилите 

-Лицата, извършващи обследване за ЕЕ на промишлени 

системи. 

процент от 

постъпилите 

заявления) 

100 10  % спрямо 

постъпилите 

13. Проверки за изпълнение на ЕСМ, в т.ч.       

-      на собственици на промишлени системи в т. ч. 

МСП 

Бр. 17 5 

-      на собственици на сгради 32 16 

14. Проверка на годишни отчети за управлението на ЕЕ 

на собственици на сгради и промишлени системи. 

Бр. 100   

% - от 2015 

г. ще се 

отчита 

спрямо 

постъпилите 

документи 

15. Проверки на фирми за обследване на:       
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- сгради; Бр. 11 4 

- промишлени системи   8 2 

16. Анализ и обобщение на резултатите от проведения 

контрол 

Бр. 1   

17. Контрол на собствениците на котли климатични 

инсталации - актуализация и поддръжка на списъци 

Бр. 2 2 

поддържани 

списъци 

18. Регистриран брой подлежащи на задължителна 

инспекция: 

      

- водогрейни котли; Бр. 1 000 48 

79 

- климатични инсталации.   50 12 

39 

19. Дял на енергията от ВИ в брутното крайно 

потребление на енергия 

% Декември.37   

20. Крайно потребление на топлинна енергия и/или 

енергия за охлаждане от ВИ[1] 

ktoe 943   

21. Крайно потребление на електрическа енергия от 

ВИ[2] 

ktoe 590   

22. Крайно потребление на енергия от ВИ в 

транспорта[3] 

ktoe 166   

23. Участие в разработването на нормативни актове в 

областта на устойчивото енергийно развитие 

Бр. 2 1 

24. Изготвени становища на министъра на икономиката 

и енергетиката по чл. 22., ал. 4 на ЗЕВИ 

Бр. 1   

25. Поддържане на националната информационна 

система (НИС) за енергията от ВИ* 

  1 1 

26. Изготвяне на мотивирани предложения до 

министъра на финансите за подкрепа на договори с 

гарантиран резултат** 

% (от 

постъпилите 

искания) 

100 10  % спрямо 

постъпилите 

                                                      

 
Данните се представят след изготвянето на Докладите за напредъка на България в насърчаването и 

използването на енергия от ВИ 
1
 Данните се представят след изготвянето на Докладите за напредъка на България в насърчаването и 

използването на енергия от ВИ 
1
 Данните се представят след изготвянето на Докладите за напредъка на България в насърчаването и 

използването на енергия от ВИ 
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 Кратко описание на показателите за изпълнение: 

Планираните/заявените показатели се изпълняват своевременно 

 

 Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение:  

 Официални международни енергийни издания; 

 Статистически издания на ЕС; 

 Доклади на енергийните регулатори в Европа; 

 Информация от проведени Енергийни форуми/семинари; 

 Кореспонденция с представители на европейски енергийни институции; 

 Изпълнението и отчитането на показателите по програмата ще се базира на 

информация на МЕ, АУЕР, ЕСО, КЕВР, БЕХ, НСИ, както и от други ведомства, имащи 

отношение към въпросите на устойчивото развитие. 

 

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на 

планираните/заявените целеви стойности:  

 Промяна в правителствените приоритети и стратегии; 

 Влияние на финансовата криза върху заинтересоваността от страна на предприятията за 

внедряване на ВЕИ и ЕЕ; 

 Промени в макроикономическите условия в страната и международните пазари на 

енергия и енергийни ресурси; 

 Неефективно сътрудничество между институциите и с организациите на бизнеса; 

 Липса на пълноценно съдействие от страна на неправителствения сектор и фирмите; 

 Липса на пълноценно съдействие от страна на търговците с енергия, бизнес 

организациите и ЕСКО фирмите; 

 Липса на достатъчни финансови ресурси и стимули за насърчаване на ЕЕ; 

 Липса на квалифициран персонал за управление на ЕЕ; 

 Недостатъчна ангажираност от страна на асоциациите на собствениците на жилищни 

сгради; 

 Липса на ефективни проекти, позволяващи осигуряване на финансиране от ФЕЕВИ и 

др. източници, включително предоставяне на кредити от банкови институции. 

 Липса на достатъчни ресурси и/или стимули за насърчаване на енергията от ВИ за 

производство и потребление на топлинна енергия и/или енергия за охлаждане; 
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е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение № 6) 

 

№ 
2400.01.03 Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие”  

Закон Уточнен план Отчет 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 1 239 500 1 239 500 629 873 

     Персонал 1 005 600 1 005 600 521 257 

     Издръжка 233 900 233 900 108 616 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 1 239 500 1 239 500 629 873 

     Персонал 1 005 600 1 005 600 521 257 

     Издръжка 233 900 233 900 108 616 

     Капиталови разходи 0 0 0 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди 

средства 
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

 2.1 1.....................................       

 2.2 2....................................       

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  0 0 0 

  1.....................................       

  2....................................       

          

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за 

средства от ЕС и чужди средства 
0 0 1 334 956 

  

Други европейски програми и други донори, вкл. и национално съфинансиране 

ФМ на ЕИП (Програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема 
енергия) 

    103 437 

  ОП Конкурентноспособност и иновации     1 090 529 

  ОП "Административен капацитет"     118 019 

  Програма"Интелигентна енергия за Европа"     22 971 

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 1 334 956 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 1 239 500 1 239 500 629 873 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 1 239 500 1 239 500 1 964 829 

  Численост на щатния персонал 73 73 74 

  Численост на извънщатния персонал       
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ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

 

 Дирекция “Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие”; 

 Агенция за устойчиво енергийно развитие. 
 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.01.04 "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА 

КОНЦЕСИОНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА И 

ГЕОЛОЖКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ”" 

 

а) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни 

цели, допринасящи за нейното постигане 

 

      Програмата се разработва и изпълнява в съответствие с Енергийната стратегия на Р. 

България, Закона за енергетиката, Закона за концесиите, Закона за подземните богатства, 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Решения на Министерския съвет и 

други. 

1. Предоставяне на разрешения за търсене и проучване или проучване и на концесии за добив 

на подземни богатства; 

2. Осъществяване на контрол по изпълнението на действащите концесионни договори и 

договори за търсене и проучване; 

3. Издаване на удостоверения за геоложки/ търговски открития 

 

Поставени цели се изпълняват. 

 

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати 

и изпълнените дейности за тяхното предоставяне: 

1. Организиране на дейности по предоставяне на разрешения за търсене и проучване 

и на концесии за добив на подземни богатства от Министерски съвет 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 

 Изготвяне на документи за предоставяне на концесии за добив и на разрешения за 

търсене и проучване и за проучване, становища и договори. 

През периода са изготвяни документи за предоставяне на концесии за добив, както и на 

разрешения за търсене и проучване и за проучване, както следва: 

1. Провеждане на процедури за обществени поръчки за възлагане на концесионни 

анализи – 0 бр. и друг вид поръчки, необходими за изпълнение на поставената цел – 1 

бр.; 

2. Обработване на постъпили заявления за предоставяне на концесия за добив на 

подземни богатства или за изменение на сключени концесионни договори и 

изпращане на уведомление за отстраняване на нередовности: 7 бр. нови заявления за 

предоставяне на концесия за добив, 7 бр. заявления за изменение на концесионни 

договори; 
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3. Обработване на заявления за прехвърляне на права и задължения по концесионни 

договори – 2 бр.; Няма сключени Допълнителни споразумения за прехвърляне на 

права - 0 бр.; 

4. Провеждане на съгласувателна процедура по реда на чл. 26 от ЗПБ – 20 бр.; 

5. Изготвяне на документация за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА на проект 

на РМС за предоставяне на концесия за добив или на проект на РМС за изменение на 

сключен концесионен договор – 31 бр.; 

6. Изготвяне на документация за внасяне в МС по реда на чл. 35 от УПМСНА на проект 

на РМС за предоставяне на концесия за добив или на проект на РМС за изменение на 

сключен концесионен договор – 15 бр.; 

7. Предоставени концесии за добив на подземни богатства – 3 бр. сключени 

концесионни договора; 

8. Подготовка на договори за предоставяне на концесия за добив или на допълнително 

споразумение за изменение и/или допълнение на сключен концесионен договор – 35 

бр.; 

9. Брой сключени допълнителни споразумения за изменение на сключени концесионни 

договори- 12 бр.; 

10. Изготвяне на вътрешно и външноведомствени становища по компетентност,  доклади, 

писма за нередовности и уведомителни писма по процедури – 150 бр.  

11. Обработват се всички новопостъпили заявления за издаване на 51 бр. разрешения за 

търсене и проучване на подземни богатства; 

12. Сключени са 8 бр. договори за търсене и проучване и 17 бр. допълнителни  

споразумения за изменение на действащи договори;  

13. Провежда се съгласуване по реда на чл. 26 от ЗПБ за 51 бр. заявени площи; 

14. Провеждане на съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА – 44 бр.; 

15. Провеждане на съгласуване по реда на чл. 35 от УПМСНА – 20 бр.; 

16. Издадени са 1 бр. разрешения за търсене и проучване или за проучване; 

17. Издадено е разрешително за управление на съоръжение за минни отпадъци „категория 

А“ - 1 бр. 

Изготвят се съответните доклади, становища и други материали, във връзка с 

проведените процедури и решения. 

 

 Изготвяне на допълнителни споразумения за прехвърляне на права и задължения по 

предоставено разрешение, за прекратяване на сключени договори за търсене и проучване 

или проучване на подземни богатства или за удължаване на срока на предоставено 

разрешение 

През периода са изготвяни документи за прехвърляне на права и задължения по 

предоставено разрешение, за прекратяване на сключени договори за търсене и проучване 

или проучване на подземни богатства или за удължаване на срока на предоставено 

разрешение, както следва: 

- Допълнителни споразумения за прекратяване – 2 бр. и спиране на договори за търсене 

и проучване или проучване на подземни богатства и прехвърля – 10 бр.; 
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- Допълнителни споразумения за прехвърляне на права и задължения по предоставено 

разрешение за търсене и проучване или проучване – 5 бр. 

- Допълнителни споразумения за удължаване на срока за предоставени разрешения за 

търсене и проучване или проучване на подземни богатства – 2 бр. 

 

  Приемане на концесионни анализи, геоложки отчети, цялостни и годишни работни 

проекти на концесионери и титуляри на разрешения за търсене и проучване 

Приети са и са отразени в Националния баланс на запасите и ресурсите геоложките 

отчети за движението на запасите от подземни богатства на всички находища – с 

предоставени концесионни права или експлоатиращи се стари (515 бр.); 

 

 Осъществяване на контрол по изпълнението на концесионните договори и договорите 

за търсене и проучване 

 Изготвени са и са внесени за разглеждане от комисиите за контрол 26 доклада за 

извършени проверки по изпълнението на концесионните договори през първо полугодие на 

2015 г. Концесионните договори са разделени в 5 групи. Един доклад обхваща всички 

извършени проверки на концесионните договори от съответната група, съгласно утвърден от 

министъра на енергетиката график. Заседанията на комисиите за контрол за полугодието са 

проведени по утвърден от министъра на енергетиката график. Извършвани са документални 

проверки, също по утвърден от министъра график.  

• Осъществен контрол по изпълнението на концесионните договори, чрез извършване на 

посещения на място. През първо полугодие на 2015 г. са извършени 115 бр. проверки 

на място, за което са съставени съответните констативни протоколи; 

• Освен чрез проверки на място, контрол по изпълнението на договорите се извършва въз 

основа на документите, които се съхраняват в досиетата на всяка концесия. През 

първо полугодие на 2015 г. са направени 237 бр. такива проверки; 

• Контрол по постъпили сигнали и жалби – през първо полугодие на 2015 г. са направени 

17 бр. проверки по постъпили сигнали и жалби.  В резултат на постъпилите сигнали и 

направените проверки са съставени 2 бр. акта за незаконен добив; 

• Съгласуване на Цялостни проекти за разработване, Цялостни проекти за ликвидация, 

консервация и рекултивация на обектите, Годишни работни проекти за разработване 

на находищата през 2015 г. През първо полугодие на 2015 г. са съгласувани 

представените през периода такива проекти, като някои от тях са връщани със 

забележки и са разглеждани повторно. Друга част предстои да бъде разглеждана. 

• През първо полугодие на 2015 г. са изготвяни и изпращани покани за доброволно 

изпълнение при констатирани неизпълнения на задължения от страна на 

концесионерите. 

• През първо полугодие на 2015 с решение на МС, на различно основание са прекратени  

2 бр. концесионни договори.  

• Извършвани са концесионни плащания по формирани задължения за добив на 

подземни богатства. 

• Усвоявани са банкови гаранции. 

• Изготвяни са вътрешно и външноведомствени становища по компетентност;  

• Участие в работни групи или комисии за постигане на поставената цел.  

• Изготвяни са формуляри за НКР. 
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 Поддържане на концесионен регистър 

Поддържа се и се актуализира концесионният регистър. На интернет страницата на 

Министерство на енергетиката има актуален списък на издадените разрешения за 

търсене и проучване на подземните богатства и предоставените концесии за добив, 

както и качен картен материал за действащите обекти на подземни богатства (по 

групи подземни богатства и обобщен). 

 

2. Съгласуване на планове за управление на минни отпадъци и издаване на 

разрешителни за управление на минни отпадъци. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Съгласуване на Планове за управление на минни отпадъци /ПУМО/ и издаване на 

разрешителни: 

Разгледани са  и са съгласувани 9 бр. ПУМО.  

Издадени са разрешителни за управление на съоръжения за минни отпадъци „категория А“ – 

1 бр. 

 Поддържане на публичен регистър на операторите на съоръжения за минни отпадъци и 

издадените разрешителни 

Регистъра се поддържа и актуализира. 

 

3. Издаване на удостоверения за геоложки/търговски открития. 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 

 Регистриране на геоложко/търговско откритие 

Заведени са в регистъра на търговските открития – 6 бр. открития и в Регистъра и 

Специализираната карта – 6 бр. находища. 

 Издаване на удостоверения за геоложки/търговски открития 

Издадени са 6 бр. търговски открития, разгледани и приети на СЕК геоложки доклади със 

запаси – 0 бр. 

 

4. Предоставяне на фондова информация. 
Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Събиране, съхраняване, копиране, анализиране и обобщаване на информация по 

науките за земята 

Завеждат се геоложки доклади в Националния геоложки фонд – 4 бр. 

 Предоставяне на събраната, копирана, анализирана и обобщена информация за 

ползване (по тарифа).  

Предоставя се геоложка информация от Националния геоложки фонд и Националното 

скално-фондово хранилище - посетени са от 233 ползватели. Използвана фондова литература 

– 748 геоложки доклади. Изговени са 24 бр. приемо-предавателни протоколи за предоставяне 

на геоложка информация. Продадени са 4 бр. геоложки карти. Постъпили са 40 бр. писма за 

предоставяне на достъп до Национания геоложки фонад. В Националното скално-фондово 

хранилище е предоставен веществен материал на 40 бр. потребители. Обработени са 12 м 

ядков материал и 120 палети. Предоставена е информация за 84 662 лв. 
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5. Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Подготовка и контрол върху финансираните от бюджета геоложки изследвания в 

страната 

За финансиране на тези дейности средствата бяха планирани по Разходната част на 

Програма 17.2. Поради недостиг на средства дейности не са осъществявани. 

 Поддръжка и функциониране на Националното скално-фондово хранилище – 

съхраняване и експлоатация на първична документация; 

Осигурява се поддръжка и необходимите средства за функциониране. 

 Поддръжка и функциониране на Националния геоложки фонд – геоложки доклади, 

национални геоложки, геоморфоложки, геохимични и геофизични графични и текстови 

данни; 

Осигурява се поддръжка и необходими средства за функциониране. 

 Поддръжка и функциониране на регистър и специализирана карта на разрешенията за 

търсене и проучване и за проучване; 

Изготвят се справки с регистъра и специализираната карта на разрешенията за търсене и 

проучване, Специализираните карти и Националния баланс на запасите и ресурсите на 

подземни богатства - 273 бр. 

 Поддръжка и функциониране на Регистър на откритията и Специализирана карта и 

регистър на находищата на подземни богатства в страната; 

 Изготвяне на Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства 

1. Изготвен е „Национален баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства на 

Република България към 01.01.2015 г.“ Внасен е в МС доклад за състоянието на суровинния 

баланс на Република България към 01.01.2015 г. Докладът е приет от МС за сведение с 

Протокол № 18/07.05.2015 г.  

2. Разгледани са и са приети 494 бр. отчети за извършените добивни работи през 2014 г.; 

3. В сайта на Министерство на енергетиката се публикува информация за дирекция ПРК и 

периодично се обновяват публикуваните регистри и карти на концесиите за добив и на 

разрешенията за търсене и проучване.  

 4. Изготвени са проектни предложения за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет” – две по 

Приоритетна ос: “Качествено административно обслужване и развитие на електронното 

управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и 

оперативна съвместимост”, по която са проведени две процедури за възлагане на обществени 

поръчки и е сключен договор с изпълнител; 1 бр. по приоритетна ос II „Управление на 

човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна 

администрация”. 

 

6. Представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането 

на Директивата за минните отпадъци 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Изготвяне и представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от 

прилагането на Директивата за минните отпадъци и други международни работни срещи и 

прояви 
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 В изпълнение изискванията на Решение на Комисията от 29.04.2009 г. 

(нотифицирано под номер С (2009) 3011) и приложение № 3 към него е изготвен и 

изпратен до ЕК; 

 ДОКЛАД в изпълнение на чл. 18, параграф 1 от Директива 2006/21/ЕО относно 

управление на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 

2004/35/EG за отчетен период 01.05.2011 г. – 30.04.2014 г. 

За отчетния период (01.05.2011 г. – 30.04.2014 г.) при компетентния орган 

(Министерство на икономиката, енергетиката и туризма) са постъпили за разглеждане и 

одобрение 302 бр. плана за управление на минните отпадъци. Одобрени са 116 бр., а 

останалите са върнати за отстраняване на пропуски или представяне на допълнителна 

информация. На операторите на съоръжения е определен срок и са дадени конкретни 

указания за отстраняване на нередовностите. 

Изготвен е Проект на Наредба за управление на минните отпадъци. 

 

7. Представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането 

на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Изготвяне и представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от 

прилагането на Директива 2009/31/ЕО и свързани с нея други международни работни срещи 

и прояви 

 През първо полугодие на 2015 г. не е предвидено изпращането на доклад. 

 

в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. Проектите по 

програмата 

няма 

 

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение №5) 

 

Програма 2400.01.04 "Подобряване на процесите на 

концесиониране и управление на подземните 

богатства и геоложките изследвания " 

 

Показатели за полза/ефект 

 

Мерна единица 
Закон 

2015 г. 
Отчет  

1. Съгласувани Планове за управление на минните 

отпадъци (ПУМО) и издадени разрешителни 

Брой съгласувани 

(разгледани) 

ПУМО и издадени 

разрешителни 

10 9 

2. Издадени разрешителни за управление на минни 

отпадъци 

Брой издадени 

разрешителни 
1 1 

3. Предоставени концесии за добив на подземни 

богатства 

Брой сключени нови 

концесионни 

договори 
30 3 

4. Предоставени разрешения за търсене и/или 

проучване на подземни богатства 

Брой издадени нови 

разрешения 
50 1 

5. Прекратени договори за търсене и проучване или 

проучване на подземни богатства и концесии за добив 

Брой сключени 

допълнителни 
5 2 
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споразумения за 

прекратяване 

6. Прехвърлени права и задължения по предоставено 

разрешение за търсене и проучване или проучване и 

концесии за добив 

Брой сключени 

допълнителни 

споразумения за 

прехвърляне на 

права 

7 4 

7. Удължаване на срока за предоставено разрешение за 

търсене и проучване или проучване на подземни 

богатства  

Брой сключени 

допълнителни 

споразумения за 

удължаване на срока 

20 1  

8. Издадени разрешения за проучване на места за 

съхранение на въглероден диоксид 

Брой издадени 

разрешителни 
0 0 

9. Издадени удостоверения за геоложки/търговски 

открития 

Брой издадени 

удостоверения 
20 6 

10. Изготвени доклади за осъществен контрол по 

предоставени концесии* 

Брой изготвени 

доклади 
65 26 

11. Контролирани концесии (действащи концесионни 

договори към 30.06.2015 г.) 

Брой действащи 

концесионни 

договори 
500 496 

12. Брой потребители на геоложка информация Брой 300 233 
13. Въведени нови записи в регистъра и 

специализираната карта на разрешенията за търсене и 

проучване и за проучване 

Брой на въведените 

нови 

записи/постъпили за 

въвеждане*100 (%) 

100% 100% 

14. Извършени справки с регистъра и специализираната 

карта на разрешенията 

Брой извършени 

справки/брой 

заявени справки*100 

(%) 

95% 100% 

15. Нови записи в регистъра и специализираната карта 

на находищата на подземни богатства 

Брой на въведените 

нови 

записи/постъпили за 

въвеждане*100 (%) 

100% 100% 

16. Предоставени извлечения от регистъра на 

откритията и специализираната карта и регистър на 

находищата 

Брой предоставени 

извлечения /брой 

заявени извлечения 

*100 (%) 

95% 100% 

17. Предоставени справки от Националния баланс на 

запасите и ресурсите на подземни богатства 

Брой извършени 

справки/брой 

заявени справки*100 

(%) 

95% 100% 
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 Източници на информация за данните по показателите за изпълнение 

 

Изпълнението на програмата се базира на информация, намираща се в дирекции 

„Природни ресурси и концесии“, предоставена от фирмите, НСИ, МОСВ, както и от 

дружествата, имащи отношение към въпросите свързани с предоставянето на концесии и 

опазването на околната среда.  

 

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на 

планираните/заявените целеви стойности:  

 

По показателя - Предоставени концесии за добив на подземни богатства 

 През първо полугодие на 2015 г. не е достигнато изпълнение на заложените 

стойностни показатели (бр. предоставени концесии), поради обстоятелства, 

препятстващи приемането на решения от МС (структурни промени). Не са 

изпълнени заложените бройки, тъй като правителството предприе политика по 

ограничаване предоставянето на права върху подземните богатства.  

 

По показателя - Издадени удостоверения за геоложки/търговски открития 

Търговско откритие се издава след преценка за извършване на ОВОС или след 

положително решение по ОВОС, каквито не са получени за всички планирани 

търговски открития за първото шестмесечие на 2015 г. 
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е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение № 6) 

№ 

2400.01.04 Бюджетна програма „Подобряване на процесите на 

концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките 

изследвания ”  Закон Уточнен план Отчет 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 1 360 400 2 407 300 535 526 

     Персонал 974 800 1 022 800 497 531 

     Издръжка 385 600 1 184 300 35 528 

     Капиталови разходи 0 200 200 2 467 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 1 360 400 2 407 300 535 526 

     Персонал 974 800 1 022 800 497 531 

     Издръжка 385 600 1 184 300 35 528 

     Капиталови разходи 0 200 200 2 467 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 

чужди средства 
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  0 20 500 0 

  Субсидии за нефинансови предприятия  0 20 500 0 

  2....................................       

          

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за 

средства от ЕС и чужди средства 
0 0 0 

  1.....................................       

  2....................................       

          

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 20 500 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 1 360 400 2 427 800 535 526 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 1 360 400 2 427 800 535 526 

  Численост на щатния персонал 50 50 48 

  Численост на извънщатния персонал       

 

 

ж) Отговорност за изпълнението на програмата 
 

Отговорността за изпълнението на програмата е на дирекции „Природни ресурси и 

концесии“ в МЕ. 
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.02.00 "АДМИНИСТРАЦИЯ" 

 

а) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни 

цели, допринасящи за нейното постигане 

 

В бюджетна програма „Администрация” са включени дейностите, които подпомагат 

изпълнението на четирите програми за постигането на стратегическите цели на 

Министерство на енергетиката. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, 

т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите в областта на 

политиката изпълнявана от МЕ, разходите за нея са изведени в самостоятелна програма – 

2400.02.02.”Администрация”.  

Програмата се изпълнява от дирекциите от общата администрация и дирекция от 

специализираната администрация „Управление при кризисни ситуации”. 

Основна цел на програмата е подобряване на държавното управление в областта на 

енергетиката. Поставената цел се изпълнява, чрез своевременното осигуряване дейностите по 

управление на човешките ресурси и административното, информационно, финансово и 

материално-техническо обслужване на структурните звена на МЕ и на служителите.  

Поддържат се в оперативна готовност органите за управление и силите за реагиране при 

кризи от военен и невоенен характер.Извършват се необходимите дейности по защитата на 

класифицираната информация, включително и в електронен вид с акредитиране на 

автоматизирани информационни системи за нейната обработка, съвместно с органите по 

сигурността. 

 

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати 

и изпълнените дейности за тяхното предоставяне: 

Стриктното изпълнение на дейностите възложени на служителите от общата администрация 

подпомага изпълнението на останалите програми и допринася за постигане на 

стратегическите цели на МЕ в областта на политиката. 

     Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

     1. Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове; 

     2. Процесуално представителство на министерството пред съдилищата; 

     3. Разработване на проектобюджет на министерството в програмен формат и 

по Единна бюджетна класификация; 

     4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на извънбюджетните сметки и 

фондове; 

     5. Разпределение на бюджета в системата на МЕ; 

     6. Счетоводно отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен баланс; 

     7. Деловодно обслужване и опозване на класифицираната информация; 

     8. Програмно и техническо осигуряване на администрацията на МЕ; 

     Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

     8.1. Взето е участие в разработването на прогнозите и проектобюджета на 

министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на 

министерството в частта му относно информационното и комуникационното обезпечаване на 

дейността; 

     8.2. Осигурена е техническата поддръжка на информационната и комуникационната 

инфраструктура на министерството, в т.ч. на хардуера и системния софтуер на компютърната 
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техника на министерството; на компютърната техника на министерството, съдържаща 

класифицираната информация в електронен вид и на компютърната техника, обезпечаваща 

охранителния и пропускателния режим в сградите на министерството; 

     8.3. Осигурено е поддържането и функционирането на системите за човешки ресурси, 

контрол на достъпа, документооборот, видеонаблюдение, счетоводни продукти и др. 

     8.4. Поддържани са служебните регистри на компютърната и периферната техника, на 

комуникационното оборудване на министерството и на използваните софтуерни продукти и 

системи; организирано е управлението на удостоверенията за електронни подписи в 

министерството; 

     8.5. Осигурена е защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на 

министерството в областта на информационните и комуникационните технологии; 

  9.Материално-техническо снабдяване и транспортно обслужване; 

10.Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише"; 

11.Протоколна дейност на министерството и организиране на дейности; 

12.Управление и организационно развитие на човешките ресурси; 

13.Поддържане в оперативна готовност на органите за управление и силите за 

реагиране при кризи от военен и невоенен характер; 

         Подобряването на държавното управление в областта на енергетиката се осъществява и 

чрез отговорното и непрекъснато управление на дейностите по отбранително-

мобилизационна подготовка, защитата при бедствия и аварии, както и защитата на 

критичните инфраструктури. 

        Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

13.1Изпълняват се дейностите и задачите на министерството по отбранително-

мобилизационна подготовка, като част от подготовката на страната за отбрана, за 

поддържане на националното стопанство в готовност за работа при положение на война, при 

военно и извънредно положение; 

13.2.Организират се дейностите по създаване, съхраняване и възстановяване на запасите от 

течни горива, вкл. задълженията на министерството по Закона за запасите от нефт и 

нефтопродукти, задълженията по Закона за енергетиката за поддържане на резерви от течни 

горива за производство на електрическа и топлинна енергия, както и поддържане на резерв 

от природен газ за страната; 

13.3.Изпълняват се задълженията на министерството по защитата при бедствия, включително 

и постигането по-високи нива на превенция и реакция при бедствия и аварии на обектите от 

системата на икономиката и енергетиката в съответствие с националните и европейските 

изисквания и действащото законодателство; 

13.4.Реализират се планираните задачи по защитата на националната сигурност и 

постигането на по-високи нива на сигурност и защита на обектите от националната и 

европейската критични инфраструктури, произтичащи от националното законодателство и 

Директива 2008/114/ЕС; 

      14. Спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната 

информация и останалите нормативни актове, регламентиращи защитата на 

класифицираната информация. 

             Извършват се необходимите дейности по защитата на класифицираната информация, 

включително и в електронен вид с акредитиране на автоматизирани информационни системи 

за нейната обработка, съвместно с органите по сигурността. 
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в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. Проектите по 

програмата 

 

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение №5) 

Бюджетна програма - 2400.02.00 - 

“АДМИНИСТРАЦИЯ” 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Отчет 

Показатели за изпълнение 

1. Дейности по поддържане нивото на контрол, 

координиране и подпомагане на дейностите по 

защитата и сигурността на обектите от системата на 

министерството, съгласно нормативните изисквания 

на Закона за защита при бедствия, Закона за ДАНС 

и др. 

% 100% изпълняват 

се 

2. Дейности по защитата на обектите от критичната 

инфраструктура и европейската критична 

инфраструктура в министерството. 

% 85% изпълняват 

се 

3. Дейности по проектиране, изграждане и 

въвеждане в експлоатация на Ситуационен център 

за управление при кризи и бедствия, касаещи 

сигурността и защитата при бедствия. 

% 80% изпълняват 

се 

4. Актуализиране на нормативната уредба и 

стратегическите документи в сферата на 

сигурността и защитата при бедствия. 

% 100% изпълняват 

се 

5. Дейности по изготвяне, актуализиране и 

поддържане на военновременния план на 

министерството, на плана за привеждане, на 

ведомствения план за защита при бедствия и на 

други планове и документи в сферата на защитата 

при бедствия, сигурността и отбраната на страната. 

% 100% изпълняват 

се 

6. Дейности по проектиране, изграждане и 

въвеждане в експлоатация на Автоматизирана 

информационна система за работа с класифицирана 

информация в дирекцията. 

% 70% изпълняват 

се 

7. Изграждане на оптична свързаност между 

Пунктовете за управление на МЕ, както и за 

изграждане на Автоматизирана система за 

оповестяване в министерството. 

% 70% изпълнява 

се 

8. Дейности за организация и контрол  по 

подготовката на дружествата от икономиката и 

енергетиката за работа във военно време, за 

производство и доставка на военна и гражданска 

продукция, за усвояване на военни изделия от 

производителите и за създаване и поддържане на 

военновременни запаси за тях. 

% 100% изпълняват 

се 
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9. Дейности за актуализация и контрол по 

изпълнението на Националния военновременен 

енергиен баланс, включващ потребностите на 

страната и възможностите на Националната 

енергийна система за производство и доставка на 

електроенергия, топлоенергия и природен газ, във 

военно време. 

% 100% изпълняват 

се 

10. Дейности по организиране енергийната система 

за работа във военно време, определяне 

възможностите и координиране на 

военновременното производство и доставката на 

заявените количества енергоносители, за 

осигуряване на въоръжените сили, териториалната 

отбрана, военната и гражданска промишленост и 

населението. 

% 100% изпълнява 

се 

11. Провеждане на експертни работни срещи. % 100% изпълнява 

се 

12. Участие в учения % 100% изпълнява 

се 

13. Повишаване квалификацията на служителите. 

% 100% 

изпълнява 

се 

 

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на 

планираните/заявените целеви стойности:  

 

За полугодието на 2015 г. не се отчитат съществени фактори и причини, оказващи 

въздействие на планираните стойности. 
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е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение № 6) 

№ 
2400.02.02 Бюджетна програма „АДМИНИСТРАЦИЯ”  

Закон Уточнен план Отчет 
(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 500 000 3 962 164 1 066 842 

     Персонал 0 1 360 164 833 638 

     Издръжка 500 000 2 597 000 230 478 

     Капиталови разходи 0 5 000 2 726 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 500 000 3 962 164 1 066 842 

     Персонал 0 1 360 164 833 638 

     Издръжка 500 000 2 597 000 230 478 

     Капиталови разходи 0 5 000 2 726 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 

чужди средства 
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

 2.1 1.....................................       

 2.2 2....................................       

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  0 0 0 

  1.....................................       

  2....................................       

          

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за 

средства от ЕС и чужди средства 
0 0 0 

  1.....................................       

  2....................................       

          

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 500 000 3 962 164 1 066 842 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 500 000 3 962 164 1 066 842 

  Численост на щатния персонал 84 84 74 

  Численост на извънщатния персонал       
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ж) Отговорност за изпълнението на програмата 
 

ПРБ 

Съгласно Устройствения правилник на МЕ общата администрация осигурява технически 

дейността на министъра, дейността на специализираната администрация и дейностите по правно-

нормативното и административното обслужване на гражданите и юридическите лица.  

Общата администрация е организирана в 5 дирекции: 

 - дирекция „Финанси и управление на собстваността”; 

 - дирекция „Правна”; 

 - дирекция ”Административно обслужване и човешки ресурси”; 

 - дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване”; 

 - дирекция „Връзки с обществеността и протокол” 

 
Дирекция „Финанси и управление на собствеността":  

1. прилага националната бюджетна политика и бюджетно законодателство;  

2. осигурява финансово-счетоводните, бюджетните и стопанските дейности на 

администрацията при спазване на Закона за счетоводството, Закона за държавната 

собственост, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за 

публичните финанси и нормативните актове, регламентиращи бюджетната политика на 

Министерството като първостепенен разпоредител с бюджет и целеви средства и 

разпоредител със средства по международни програми;  

3. участва в процеса на управление на бюджетните средства на Министерството в 

съответствие с принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност и 

публичност, като:  

а) следи за спазването на финансовата и бюджетната дисциплина;  

б) извършва правилно оформяне на първични и вторични счетоводни документи и ги 

отразява своевременно в счетоводните регистри;  

в) прилага системата за двоен подпис по отношение на поемането на задължения и 

извършването на разходи;  

4. обслужва плащанията и транзитните сметки на Министерството като първостепенен 

разпоредител с бюджет в системата на Единната сметка;  

5. анализира, разпределя и утвърждава чрез системата на Единната сметка лимита на 

разходите между разпоредителите с бюджет в системата на Министерството; дава 

методологически указания на второстепенните разпоредители с бюджет;  

6. съставя годишен финансов отчет на администрацията и сборен на Министерството;  

7. изготвя ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета, на 

сметките за средствата от ЕС и на сметките за чужди средства, като осигурява 

своевременното им представяне пред съответните институции;  

8. разработва проекта на годишен бюджет и средносрочната бюджетна прогноза за системата 

на Министерството съгласно нормативната уредба и указанията на Министерството на 

финансите и в програмен формат;  

9. организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционните програми и 

документацията за капиталовите разходи по бюджета на Министерството;  

10. отговаря за правилното управление, стопанисване и използване на имуществото на 

Министерството, организира и извършва годишни инвентаризации в установените 

срокове; 
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11. осигурява поддръжката на движимото и недвижимото имущество - държавна 

собственост, предоставено на Министерството за управление, като организира и осъществява 

извършването на текущи и основни ремонти;  

12. организира и осъществява цялостното техническо обслужване и логистика на звената в 

Министерството с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар;  

13. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-

материалните ценности;  

14. участва при организирането и координира извършването на дейностите, свързани с 

обществените поръчки, като:  

а) участва в планирането и отчитането на обществените поръчки;  

б) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение на 

възстановяване на гаранциите за изпълнение по сключените договори;  

в) води регистър за сключените договори;  

г) следи за спазването на сроковете и изпраща, включително по електронен път, до 

изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки информацията за 

изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки по чл. 5, ал. 1, т. 10 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 150 

на Министерския съвет от 2006 г.;  

д) поддържа и захранва в предвидените срокове данните от специализирания софтуерен 

продукт - електронен регистър за планиране, организация, изпълнение, контрол и отчитане 

на обществени поръчки от областта на своята компетентност;  

15. осигурява функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен 

режим, както и поддръжката и ремонта на пожароизвестителните и пожарогасителните 

системи;  

16. организира и осигурява добри санитарно-хигиенни условия в административните 

сгради на Министерството и прилежащите им терени. 

 

Дирекция „Правна":  

1. осъществява процесуалното представителство на министъра и на Министерството;  

2. разработва проекти на нормативни актове от компетентността на министъра;  

3. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на енергетиката, както и във 

всички случаи, в които Министерството е заинтересувано ведомство;  

4. изготвя проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения на 

Министерския съвет, свързани с дейността на Министерството;  

5. подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е 

министърът;  

6. изготвя становища по проекти на международни договори;  

7. изготвя проекти, съгласува по законосъобразност или дава становища по 

законосъобразността на административните актове, издавани от министъра или от 

упълномощено от него длъжностно лице;  

8. изготвя проекти на граждански договори, съгласува по законосъобразност граждански и 

трудови договори, сключвани в Министерството;  

9. изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на 

принудителни административни мерки и следи за законосъобразното провеждане на 

производството по налагане на принудителни административни мерки;  
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10. съгласува и дава становища по проекти на актове, с които министърът упражнява правата 

на собственост на държавата в търговските дружества еднолично или в които държавата е 

съдружник или акционер;  

11. дава становища по законосъобразността на пълномощните за участие на представителите 

на държавата в общите събрания на търговските дружества, в които  

министърът упражнява правата на държавата като съдружник или акционер, съобразно 

отрасловата си компетентност;  

12. дава становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за обществените 

поръчки, Закона за държавната собственост, Закона за държавния служител, Кодекса на 

труда, Закона за достъп до обществена информация и други, провеждани в Министерството;  

13. участва в провеждането на обществени поръчки, като:  

а) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение на 

изпращане на информация до Регистъра към Агенцията по обществени поръчки, 

включително по отношение на възстановяване на гаранциите за участие в процедурите;  

б) изпраща, включително по електронен път, до изпълнителния директор на Агенцията по 

обществени поръчки информацията по чл. 5 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки с изключение на информацията за изпълнените и прекратените 

договори за обществени поръчки;  

в) поддържа и захранва в предвидените срокове данните от специализирания софтуерен 

продукт - електронен регистър за планиране, организация, изпълнение, контрол и отчитане 

на обществени поръчки от областта на своята компетентност;  

14. дава становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, свързани 

със: регистрационната дейност от отрасловата компетентност на Министерството; 

предоставянето на концесии и разрешения за търсене и/или проучване на подземни 

богатства; договорите за финансиране на иновационни и инвестиционни проекти и 

съгласуването на тези договори, включително свързаните с тях договори за ипотека и особен 

залог;  

15. участва при необходимост съвместно с компетентните дирекции от специализираната 

администрация при изготвяне на отговори, официални позиции на министъра, 

нотификации за държавни помощи и други във връзка с компетентността на министъра. 

 

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси":  

1. осигурява дейността по приемането на предложения и сигнали от граждани и 

представители на организации, включително изслушването на техните предложения и 

сигнали в определени и предварително оповестени дни и часове, съгласно глава осма от 

Административнопроцесуалния кодекс;  

2. осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите 

лица на „едно гише";  

3. организира и осъществява деловодната дейност и цялостното обслужване на 

документооборота посредством автоматизирана информационна система, включваща 

система за архивиране и съхраняване на документацията на Министерството, и изготвя 

заверени копия на документи, съхранявани в архива;  

4. организира експертиза за ценността на документите, съхранявани в архива, тяхната 

обработка и предаване в Централния държавен архив;  

5. извършва вписвания в Административния регистър;  
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6. извършва дейността по заверката на документи, издадени от Министерството на 

енергетиката, включително от министерствата и ведомствата, на които Министерството на 

енергетиката е правоприемник;  

7. организира дейността по съгласуването и внасянето за заседание на Министерския съвет 

на проекти на актове, както и поддържа архив на приетите от Министерския съвет актове, 

като организира информирането на дирекциите относно актовете, отнасящи се до дейността 

на Министерството и на Агенцията за устойчиво енергийно развитие;  

8. координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за 

заседания на Министерския съвет и отговаря за архивирането им; 

 

9. разработва и прилага система за наемане и подбор; система за въвеждане на 

новопостъпили служители; система за оценка на трудовото изпълнение, заплащане и 

развитие на кариерата; програми за обучение и професионална квалификация;  

10. организира дейността по набирането и подбора на персонала; организира и оказва 

методическа помощ при провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в 

Министерството;  

11. организира процеса по назначаването на служители в Министерството; съставя, води и 

съхранява служебните и трудовите досиета;  

12. координира и подпомага дейността по разработване, актуализиране и утвърждаване на 

длъжностните характеристики и прилагането на процедурите за оценяване изпълнението на 

служителите в администрацията;  

13. разработва проекти на длъжностните разписания;  

14. съхранява дисциплинарните дела, образувани и разглеждани от Дисциплинарния съвет;  

15. извършва съгласувателните процедури при определяне, назначаване и освобождаване на 

ръководителя на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, пряко назначаван от него;  

16. изготвя проекта на годишен план за обучение на служителите в администрацията и 

анализира дейностите по обучението;  

17. осъществява дейности по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения 

за възстановяване на работа на служителите, на които прекратяването на трудовото или 

служебното правоотношение с Министерството е било признато за незаконно;  

18. поддържа и актуализира съществуващите бази данни, свързани с управление на 

човешките ресурси;  

19. координира подготовката на материалите на Министерството за заседанията на 

Министерския съвет;  

20. организира и оформя предложенията на Министерството за включване в законодателната 

програма на Министерския съвет и изготвя периодични отчети за изпълнението й. 

 

Дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване":  

1. проучва водещи информационни и комуникационни технологии и изучава 

информационните потребности, обслужващи дейността на Министерството, като формира 

политики за внедряване на информационни и комуникационни технологии;  

2. организира, администрира и осигурява техническата поддръжка на информационната и 

комуникационната инфраструктура на Министерството;  

3. организира и осигурява поддръжката на хардуера и системния софтуер на компютърната 

техника на Министерството;  
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4. осигурява системна поддръжка и интеграция на комплексни информационни системи в 

Министерството, включително информационните фондове, съдържащи 

вътрешноведомствена информация;  

5. организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в Министерството;  

6. поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната техника, 

на комуникационното оборудване на Министерството и на използваните софтуерни 

продукти и системи;  

7. администрира и осигурява техническата поддръжка на компютърната техника на 

Министерството, съдържаща класифицираната информация в електронен вид, съвместно с 

органите по сигурността;  

8. участва в поддържането и администрирането на охранителния и пропускателния режим в 

сградите на Министерството; 

9. следи за прилагането на стандартите, политиките и правилата за мрежова и 

информационна сигурност в Министерството и отговаря за защитата на интелектуалната 

собственост и материалните активи на Министерството в областта на информационните и 

комуникационните технологии; поддържа опис на всички информационни активи на 

Министерството и на присъщия им риск по отношение на информационната сигурност;  

10. следи за новости при заплахи на сигурността, свързани с наличния в администрацията 

софтуер и хардуер и организира своевременното инсталиране на коригиращ софтуер;  

11. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на политиките, целите, 

процедурите, метриката за оценка на информационната сигурност и инструкциите, 

произтичащи от нормативната уредба, както и всички други необходими указания и 

процедури;  

12. разследва и анализира инцидентите в областта на мрежовата и информационната 

сигурност, реакциите при инциденти и предлага действия за подобряване на мрежовата и 

информационната сигурност в администрацията;  

13. периодично (не по-малко от два пъти годишно) изготвя доклади за състоянието на 

информационната сигурност в администрацията и ги представя на министъра;  

14. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в 

изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството в частта му относно 

информационното и комуникационното обезпечаване на дейността. 

 

 
Дирекция „Връзки с обществеността и протокол":  

1. осигурява провеждането на информационната политика на Министерството, като:  

а) организира достъпа до информацията в съответствие с конституционните права на 

гражданите при спазване на Закона за достъп до обществена информация;  

б) информира обществеността за политиката на Министерството и за осъществяваните от 

него програми и дейности;  

в) осъществява методическо ръководство и координация на връзките на административните 

структури към Министерството с обществеността, като организира публичните, включително 

медийните, изяви на служителите на Министерството;  

г) предлага извършване на проучвания и анализ на общественото мнение с цел планиране на 

адекватна медийна стратегия в помощ на настоящи или предстоящи решения и политики на 

Министерството;  
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д) всекидневно поддържа и осъвременява страницата на Министерството в интернет, като 

публикува текуща информация на български и на английски език;  

е) отговаря за медийния мониторинг по теми, свързани с дейността на Министерството;  

2. организира разработването на Комуникационна стратегия на Министерството, 

изграждането и поддържането на институционална идентичност на ведомството и на имиджа 

на министъра, заместник-министрите, представителите на политическия кабинет и 

експертния екип на Министерството, определен за публично-медийно представяне;  

3. подготвя съвместно с парламентарния секретар отговорите на министъра на въпроси и 

питания в рамките на парламентарния контрол в Народното събрание;  

4. работи в координация с дирекция „Държавен протокол" на Министерството на външните 

работи за държавни посещения, както и със звената за връзки с обществеността и протокол в 

администрацията на Президента, с дирекция „Правителствена информационна служба" в 

администрацията на Министерския съвет и на другите министерства и ведомства; 

5. осъществява контакти с посолствата на чужди държави в Република България и с 

представителствата на водещи фирми и финансови институции за уреждане на протоколни и 

делови срещи с ръководството на Министерството;  

6. съдейства на началника на кабинета при изготвяне на програмата на министъра, на 

неговите заместници и на главния секретар при официални и работни посещения в чужбина 

и в страната, както и на официални гости на министъра, на неговите заместници и на главния 

секретар;  

7. осигурява в координация с дирекция „Правителствен протокол" в администрацията на 

Министерския съвет протоколно задграничните командировки на министъра, включително 

визи, резервации, настаняване, транспортни схеми и др.;  

8. осъществява протоколната кореспонденция на министъра и осигурява наемане при 

необходимост на преводачи от и на български език;  

9. подготвя необходимите документи за задграничните командировки на служителите на 

Министерството, на управителите и изпълнителните директори на едноличните търговски 

дружества с държавно участие, в които правата на държавата като собственик на капитала се 

упражняват от министъра;  

10. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното обслужване на 

официални и работни срещи, конференции, семинари, дискусии;  

11. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в 

изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед 

функционалната си компетентност. 

Дирекции подпомагащи дейността на програма „Администрация”: 

 

Инспекторат  
Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и подпомага изпълнението на 

контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява 

административен контрол върху дейността на организационните структури, 

административните звена и служителите в Министерството и във второстепенните 

разпоредители с бюджет към министъра.  

Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и 

извънпланови проверки по ред, определен в утвърдените от министъра вътрешни правила за 

дейността на звеното.  
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При изпълнение на функциите си инспекторатът се ръководи от принципите на законност, 

лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.  

Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно и точно изясняване на 

проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното разрешаване.  

Инспекторатът изпълнява контролните си функции, като:  

1. подпомага министъра по отношение на изпълнението на мерките, произтичащи от 

годишните програми за изпълнение на Интегрираната стратегия за превенция и 

противодействие на корупцията и организираната престъпност;  

2. осъществява контрол съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси (ЗПУКИ) и предлага на министъра конкретни действия;  

3. осъществява дейности, свързани с мониторинг, превенция и разкриване на корупционни 

прояви, включително случаи на измами и нередности в Министерството и във 

второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;  

4. разглежда и извършва проверки по постъпили сигнали за корупционни прояви и други 

нарушения, незаконни или неправилни действия или бездействия на служители в 

Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и изготвя 

доклад за резултатите; анализира причините и условията за констатираните нарушения и 

предлага мерки за отстраняването им; подготвя и изпраща отговорите до подателите на 

сигналите;  

5. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за 

извършено престъпление;  

6. проверява спазването на вътрешните правила за организация на работата на 

администрацията;  

7. може да предлага образуването на дисциплинарно производство при констатирани 

нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в 

държавната администрация и на вътрешните актове в Министерството;  

8. контролира спазването на препоръките на външни одитни и контролни органи по техни 

доклади, които са насочени към него;  

9. при извършвани проверки анализира ефективността на проверяваните обекти, като 

предлага и оценка на ефективността на дейността на проверявания обект;  

10. прави оценка на корупционния риск;  

11. осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от 

нормативни актове или възложени от министъра;  

12. води регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ по отношение на служителите в 

Министерството и в администрацията, ръководителят на която е второстепенен разпоредител 

с бюджет към министъра, пряко назначаван от него;  

13. води и поддържа регистъра на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ по отношение на органите 

на управление и контрол и на ликвидаторите на търговските дружества.  

Ръководителят на инспектората докладва директно на министъра.  

При осъществяване на своите функции служителите от инспектората имат право да изискват 

документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните 

лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в Министерството и 

във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра са длъжни да оказват пълно 

съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.  

Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на министъра за дейността на 

инспектората през съответната година. 



 
 

 

 

 96 

Дирекция „Вътрешен одит"  
Дирекция „Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен 

одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.  

Дирекция „Вътрешен одит" извършва дейността по вътрешен одит на структурите, 

програмите, дейностите и процесите в Министерството, включително на разпоредителите със 

сметки за средства от ЕС, и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, 

както и в търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон, в държавните предприятия 

по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, когато в посочените организации не е изградено 

самостоятелно звено за вътрешен одит, като:  

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие със стандартите 

за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на 

дирекция „Вътрешен одит" и утвърдената от министъра на финансите методология за 

вътрешен одит в публичния сектор;  

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за 

дейността си, които се утвърждават от министъра;  

3. дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи 

за финансово управление и контрол;  

4. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от 

министъра;  

5. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законите, подзаконовите и 

вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и 

оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и 

информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите, изпълнението 

на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;  

6. консултира министъра по негово искане, като предоставя съвети, мнения, обучения и 

други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема 

управленска отговорност за това;  

7. представя и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е 

одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;  

8. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността 

на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за проследяване 

изпълнението на препоръките съгласно план за действие, утвърден от министъра или от 

упълномощено от него длъжностно лице; 

9. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит                       

в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.  

Директорът на дирекция „Вътрешен одит" докладва директно на министъра. 
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Отчет на разходите по бюджетните програми, изпълнявани от Министерство на 

енергетиката 
 

№ 
2400.00.00 МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

Закон Уточнен план Отчет 
(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 4 212 900 8 721 964 4 378 367 

     Персонал 2 850 600 4 258 764 2 389 707 

     Издръжка 1 362 300 4 258 000 1 983 467 

     Капиталови разходи 0 205 200 5 193 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 4 212 900 8 721 964 4 378 367 

     Персонал 2 850 600 4 258 764 2 389 707 

     Издръжка 1 362 300 4 258 000 1 983 467 

     Капиталови разходи 0 205 200 5 193 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 

чужди средства 
0 0 0 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 0 0 0 

     Капиталови разходи 0 0 0 

  От тях за: *        

 2.1 1.....................................       

 2.2 2....................................       

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  47 052 700 37 073 200 15 172 308 

  Субсидии за нефинансови предприятия  42 052 700 32 073 200 15 013 195 

  Капиталов трансфер - фонд "РАО" и "ИЕЯС" 5 000 000 5 000 000 159 113 

    0 0 0 

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за 

средства от ЕС и чужди средства 
0 0 1 501 398 

  
Други европейски програми и други донори, вкл. и национално 

съфинансиране ФМ на ЕИП 
0 0 269 879 

  ОП "Конкурентноспособност и иновации" 0 0 1 090 529 

  ОП "Административен капацитет" 0 0 118 019 

  Програма"Интелигентна енергия за Европа" 0 0 22 971 

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 47 052 700 37 073 200 16 673 706 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 51 265 600 45 795 164 19 550 675 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 51 265 600 45 795 164 21 052 073 

  Численост на щатния персонал 271 271 250 

  Численост на извънщатния персонал 0 0 0 

 

 

 

 


