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Отчетът на Министерство на енергетиката за изпълнението на провежданите политики към 

30.06.2018 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 30.06.2018 г. 

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

представени разходите за персонал, издръжка и капиталови разходи. Отделно 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 управление 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“ 
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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: 173 324 200 173 324 200 83 751 592 

Данъчни приходи 0 0 0 

Неданъчни приходи 173 324 200 173 324 200 83 751 592 

Приходи и доходи от собственост 84 963 000 84 963 000 872 267 

Държавни такси 2 642 000 2 642 000 1 288 634 

Глоби, санкции и наказателни лихви 4 300 000 4 300 000 426 684 

Приходи от концесии 50 400 000 50 400 000 26 363 884 

Други 46 219 200 46 219 200 64 203 682 

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -15 200 000 -15 200 000 -9 403 559 

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 0 0 0 

 

     Утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2018 г. приходи на Министерството на 

енергетиката са в размер на  173 324 200 лв. 

      Към 30.06.2018 г. са отчетени приходи в размер на 83 751 592 лв. при утвърдени  

173 324 200 лева, или е отчетено изпълнение 48,32 на сто. 

Отчетените към 30.06.2018 г. приходи по парaграфи и подпараграфи от ЕБК са, както 

следва: 

1. По § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 872 267 лева в това число: 

а) §§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“- 18 643 лева, представляващи 

приходи от наеми от А1 България ЕАД. 

б) §§ 24-10 „Приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина“ – 

853 624 лева, представляващи платени лихви от НЕК по проект Енергия II към ЕИБ. 

2. По § 25-00 “Държавни такси” – отчетени са приходи от такси в размер на 1 288 

634 лева, в т. ч.: 

 отчетени от МЕ-ЦА – 1 092 604 лева, в т. ч. 1 092 254 лева представляват такси от 

концесионна дейност  и 350 лева представляват такси за издаване на удостоверения за дялово 

разпределение съгласно ЗЕ; 

 отчетени от АУЕР – 196 030 лева, които представляват събрани такси за вписване в 

регистъра на основание чл. 23 и чл. 34 от Закона за енергийна ефективност.  

3. По § 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви” 426 684 лева,  отчетени по §§ 

28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ в т. ч.: 

3.1. Отчетени от МЕ-ЦА – 417 133 лева, в т. ч.: 
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   внесени неустойки и лихви от концесионна дейност – 407 660 лева  

/внесени неустойки за търсене и проучване – 765 лева; внесени лихви по концесионни 

договори – 163 717 лева; внесени неустойки по концесионни договори – 243 178 лева/; 

   внесени суми по Наказателни постановления от концесионна дейност – 5 000 лева; 

   внесена сума по наказателно постановление от Топлофикация Правец по ДИЗ БУЛ 

3739 – 4 473 лева. 

            3.2. Отчетени от АУЕР – 9 551 лева, в т. ч санкнции по наказателни постановления 

по ЗЕЕ и ЗЕВИ 

4. По § 36-00 “Други приходи” – 64 203 682 лева.  

Сумата по § 36-00 „Други приходи“ е формирана от приходи за постъпилите суми  по: 

а)  §§ 36-01 “Реализирани курсови разлики от валутни операции“ със знак  

минус 1 706 лева;  

 

б) §§ 36-08 „Приходи за фонд ИЕЯС и РАО – 54 533 964 лева;  

 Приходите от 15 583 192 лева 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 38 950 772 лева 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”; 

 

в) §§ 36-10 „ Приходи от други вноски“ – 9 676 927 лева, представляващи  

представляващи постъпилите суми на основание чл. 18 от Наредбата за организацията и 

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

г) §§ 36-18 „Коректив за касови постъпления“ - със знак минус 14 024  

лева; 

д) §§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ – 8 521 лева.  
По §§ 36-19 отчетената към 30.06.2018 г. сума в размер на 8 521 лева представлява:  

8 400 лв. – такса за участие в процедура за търсене и проучване по Закона за 

подземните богатства; 

 10 лева – такси за изгубени 2 броя служебни карти-пропуски за сградата на МЕ 

  20 лева – такса за предоставяне на достъп до обществена информация съгл. ЗДОИ; 

 91 лева – предадена хартия за смет от АУЕР. 

За отчетените приходи по §§ 36-19 е приложена разшифровка; 

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

знак минус общо 9 403 559 лева, включващи: 

  внесения ДДС за концесионна дейност към 30.06.2018 г. в размер на (-) 7 706 441 лева; 



 
 

 

 

5 

 

  внесения данък върху приходите от стопанска дейност в размер на                                      

(-) 1 697 118 лева. 

6. По § 41-00 „Приходи от концесии” – 26 363 884 лева, при утвърдени за 2018 г. – 

50 400 000 лева, т.е. към 30.06.2018 г. е отчетено изпълнение 52,3 на сто.  
Приходите от концесионна дейност са отчетени от ЦА на МЕ, като паричните 

постъпления от концесионни плащания за държавни концесии, от неустойки, гаранции и 

обезщетения по чл. 81, ал. 1 от Закона за концесиите, постъпват и се отчитат като приход по 

бюджета на Министерство на енергетиката, с което е прекратено тяхното последващо 

разпределение и превеждане в приход на централния бюджет и в 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 98 673 300 98 934 329 22 987 554 

 2400.01.00 
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно 

енергийно развитие 
94 427 600 94 688 629 21 289 486 

2400.01.01  
   Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните 
предприятия, инфраструктура и пазари” 

1 191 200 1 278 029 1 656 916 

2400.01.02 
   Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при 
управление на РАО и ИЕЯС” 

89 513 100 89 513 100 17 715 006 

2400.01.03    Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие” 1 936 800 1 936 800 918 165 

2400.01.04 
   Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране 

и управление на подземните богатства и геоложките изследвания” 
1 786 500 1 960 700 999 399 

2400.02.00 Програма „Администрация” 4 245 700 4 245 700 1 698 068 

* Класификационен код съгласно Решение № 502 на Министерския съвет от 2017 г. 

 

Анализ на разходната част на бюджета 

 

Към 30.06.2018 година са отчетени разходи в размер на 22 987 554 лева, при 

утвърдени по уточнен план за 2018 г. – 98 935 044 лв. Отчетеното към 30.06.2018 г. 

изпълнение на разходите е в размер на 23,2 на сто. 
Отчетените разходи към 30.06.2018 г. по параграфи са, както следва: 

1. § 01-00 - “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и  

служебни правоотношения” са отчетени 2 254 129 лева. Разходите са извършени в 

съответствие със законовите разпоредби за заплатите в бюджетните организации и дейности, 

при заета щатна численост на персонала 221 щ.бр. към 30.06.2018 г. 

2. § 02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” – 268 364 лева.  

По подпараграфи от ЕБК, отчетените разходи към 30.06.2018 г. са, както следва: 
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 §§ 02-01 „За нещатен персонал нает по трудови правоотношения” –   86 888 лева 

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” – 44 212 лева за 

изплатените суми по граждански договори;  

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

на възнаграждение” – 55 767 лева, в т.ч. изплатено СБКО на служителите по трудови 

правоотношения и на служебно облекло на служителите от АУЕР; 

 §§ 02-08 „Обезщетенията за персонала, с характер на възнаграждение” – 57 726 

лева; 

  §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения” – 23 771 лева за изплатените 

болнични за сметка на работодател. 

За цитираните разходи по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ е 

приложена разшифровка. 

3.§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” –  

696 884 лева 

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

определени със ЗБДОО за 2018 г. и КСО за осигурителните вноски за ДОО, ЗОВ и ДЗПО за 

сметка на работодателя. 

Отчетените разходи към 30.06.2018 г. общо по показател  Персонал са в размер на 

3 219 377 лева, при утвърдени по уточнен план за 2018 г. – 6 650 815 лева, или отчетеното 

изпълнение е 48,4 на сто спрямо годишния уточнен план. 

4.По § 10-00 “Издръжка” към 30.06.2018 г. са разходвани средства в размер на  

763 329 лева  при утвърдени  1 825 929 лева. Отчетеното изпълнение на разходите за 

издръжка 41,8 на сто спрямо утвърдените разходи за издръжка за 2018 г. 

Разпределението на отчетените разходи за издръжка по подпараграфи от ЕБК е, както 

следва: 

 §§ 10-12 „Медикаменти“ – 22 лева; 

 §§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло“ – 500 лева; 

 §§10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките“ – 

39 лева; 

 §§ 10-15 “Материали” – 70 185 лева, изразходени за закупуване на канцеларски 

материали, хигиенни материали, за консумативи за офис техника, за оборудване под 

прага на същественост за дълготраен материален актив и др. 

 §§ 10-16 “Вода, горива и енергия”- 93 872 лева, представляващи  

изразходвани средства за консумативни разходи и горива на служебните автомобили, 

собственост на министерството, ел. енергия, отопление, вода.  

 §§ 10-20 “Разходи за външни услуги” – 324 074 лева, изразходвани за 

телекомуникационни и пощенски услуги, абонамент и поддръжка на софтуер и хардуер; 

транспортни разходи; разходи за охраняеми паркинги, квалификация и преквалификация 
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на персонала, автомивки за служебните автомобили, публикуване на обяви, превод на 

документи, разходи за абонаментна поддръжка на сградния фонд и др. 

 §§ 10-30 “Текущ ремонт” 10 484 лева, 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” – 25 600 лева. Разходите са извършени за 

командировки в страната с цел осъществяване на контролни функции на ЦА на МЕ и 

АУЕР.  

  §§ 10-52 “Краткосрочни командировки в чужбина” – 88 946 лева. По този 

параграф са отчетени разходите на ЦУ и АУЕР по Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина. 

 §§ 10-53 “Дългосрочни командировки в чужбина” – 138 214 лева. По този 

параграф са отчетени разходите на представителите на МЕ в Постоянното 

представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Белгия 

съгласно Наредбата за задграничен мандат. 

 §§ 10-62 “Разходи за застраховки” – 8 248 лева. 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 в 

чужбина. 

  §§ 10-69 “Други финансови услуги” – 170 лева. Отчетените към                30.06.2018 

г. средства са за обслужване на банкови валутни преводи към чужбина, комисионни при 

обслужване на разплащателните сметки за възнагражденията на персонала и др.  

         §§ 10-98 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи“ 2 975 лева. По този параграф е приложена разшифровка. 

5. § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ – 198 836  

лева. 

Отчетените разходи по § 19-00 представляват изплатените данъци на сградния фонд, 

собственост на МЕ, държавни такси, държавни такси за обявите в ДВ за концесионна 

дейност и др. 

6. По § 43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия” – 17 118 486 лева,  

представляващи преведените субсидии на ДП „РАО“ за финансиране на дейностите по 

управление на фонд РАО и фонд ИЯЕС, отчетени от ЦА на МЕ.  

7. По § 46-00 “Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 

дейности” – 468 824 лева представляват изплатен членски внос за 2018 г. към 

Международната агенция за възобновяема енергия IRENA – 16 779 лева, към Секретариата 

на Енергийната харта – 8 146 лева, към Международен енергиен форум – 38 243 лева, към 

Български институт за стандартизация - 800 лева, изплатен членски внос на МААЕ- 

Международна агенция за атомна енергия Виена, Австрия – 62 586 лева и изплатен членски 

внос за 2018 г. „Интерокеанметал“ – 342 270 лева. 

8. Отчетените капиталови разходи са общо в размер на 9 596 лева, по параграфи от ЕБК, 

както следва: 

 по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ – 9 246,00 лева;  
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 по § 53-00 „Придобиване на НДМА“ – 350 лева. 

За капиталовите разходи е изготвена и приложена разшифровка към отчета за касово 

изпълнение към 30.06.2018 година. 

          По § 55-00 „Капиталови трансфери“ са отчетени към 30.06.2018 г. 355 482 лева, 

представляващи капиталови трансфери на ДП „РАО“ за изпълнение на инвестиционната 

програма на фонд „РАО“ и фонд „ИЕЯС“. 

 

Настъпили промени по бюджета на Министерство на енергетиката през първото полугодие 

на 2018 година 

       
№ 

по 

ред 

Наименование на 

акта 

Нормативно 

основание 
Мотиви 

Наименование на 

бюджетните 

програми 

Ефект върху 

бюджета 

(увеличение/

намаление за 

програмата) 

Влияние върху 

показателите за 

изпълнение 

1 

чл. 9, ал. 1 от ПМС № 

332 от 22.12.2017 г. и 

чл.155, ал. 4 от Закона 

за концесиите 

чл.110, ал.4 и 

ал.10 от ЗПФ 

предоставени 

трансфери за 

концесионна 

дейност от бюджета 

на МФ по бюджета 

на МЕ 

Бюджетна програма 

"Подобряване на 

процесите на 

концесиониране и 

управление на 

подземните богатства" 

(+) 174 200 лв. 

Персонал (+) 27 500 лв.               

Издръжка и др.текущи 

р-ди (+) 71 700 лв.                                                    

Платени данъци, такси 

и административни 

санкции(+) 75 000 лв.          

2 
чл.78, ал.5 и ал. 6 от 

ЗДБРБ за 2018 г. 
чл.110, ал.4  

получени 

трансфери от 

МТСП по 

програмите и 

мерките за заетост 

от НП за действие 

по заетостта за 2018 

г. 

Бюджетна програма  

"Администраци" 
(+) 715 лв. Персонал (+) 715 лв.   

3 

чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от 

ПМС № 15 от 01.02.2018 

г. 

чл.109, ал.5  

одобряване на 

допълнителни 

разходи/трансфери 

за 2018 г. за 

обезпечаване на 

Българското 

председателство от 

Съвета на ЕС през 

2018 г. 

Бюджетна програма 

"Ефективно 

функциониране на 

енергийните 

предприятия, 

инфраструктура и 

пазари" 

(+) 86 829 лв. 
Издръжка и др.текущи 

р-ди (+) 86 829 лв. 

4 
чл.78, ал.5, т.2 от ЗДБРБ 

за 2018 г. 

чл.110, ал.3 и 

ал.10 от ЗПФ 

извършване на 

компенсирана 

промяна по 

бюджета на МЕ с 

оглед коректното 

отразяване на р-ди 

за социално-битово 

и културно 

обслужване на 

персонал с характер 

на възнаграждение 

Бюджетна програма  

"Администраци" 
(+) 75 000 лв. 

Издръжка и др.текущи 

р-ди (+)75 000 лв. 
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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 

консолидира

ни разходи 

Ведомствени разходи Администрирани разходи 

Класификацио

нен код 
(в лева) Общо 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 

бюджети

, 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 23 141 931 4 659 962 4 659 962 0 18 481 969 18 327 592 154 377 

2400.01.00 

Политика в областта на 

устойчивото 

конкурентоспособно енергийно 

развитие 

23 141 931 4 659 962 4 659 962 0 18 481 969 18 327 592 154 377 

2400.01.01 

Бюджетна програма 

„Ефективно функциониране на 

енергийните предприятия, 

инфраструктура и пазари”  

1 763 767 803 292 803 292 0 960 475 853 624 106 851 

2400.01.02 

Бюджетна програма 

„Сигурност при 
енергоснабдяването и при 

управление на РАО и ИЕЯС”  

17 715 006 241 038 241 038 0 17 473 968 17 473 968   

2400.01.03 
Бюджетна програма 

„Устойчиво енергийно развитие”  
965 691 918 165 918 165 0 47 526 0 47 526 

2400.01.04  

Бюджетна програма 

„Подобряване на процесите на 
концесиониране и управление на 

подземните богатства и 

геоложките изследвания ”  

999 399 999 399 999 399 0 0 0   

2400.02.02 
Бюджетна програма 

"Администрация" 
1 698 068 1 698 068 1 698 068 0 0 0   
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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 консолидирани разходи: 98 673 300 98 935 044 23 141 931 

Общо финансиране: 98 673 300 98 935 044 23 141 931 

   По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на: 98 673 300 98 935 044 22 987 554 

Собствени приходи       

Субсидия от държавния бюджет       

   По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:              154 377 

Централен бюджет, в т.ч.:       

Държавни инвестиционни заеми       

Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)     154 377 

Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор       

Други програми и други донори по бюджета на ПРБ       

Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма       
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2.ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА 

СТРУКТУРА 

 

През отчетния период няма настъпили промени в организационната структура на 

Министерство на енергетиката. 

Съгласно Устройствения правилник на МЕ, обнародван в “Държавен вестник”, бр. 100 

от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., приет с Постановление № 360 на Министерския 

съвет от 12.12.2015 г., на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 11, ал. 8 

от Закона за публичните финанси, считано от 01.02.2016 г., министерството е структурирано 

в 8 дирекции, инспекторат и финансов контрольор. 

Дирекция „Вътрешен одит“ - на пряко подчинение на министъра и осъществяваща 

вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 

Общата администрация е организирана в 2 дирекции, както следва :  

1. дирекция “Финанси, управление на собствеността, информационно и 

комуникационно обслужване”;  

2. дирекция “Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки 

ресурси”; 

 

Специализираната администрация е организирана в 5 дирекции, както следва :  

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

2. дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“; 

3. дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол”; 

4. дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации”; 

5. дирекция „Корпоративно управление в енергетиката”. 

 

Администрация на второстепенен разпоредител с бюджет: 

        „Агенция за устойчиво енергийно развитие” 

 

 За Министерство на енергетиката е одобрена численост на персонала от 251 щатни 

бройки, от които съгласно Устройствените правилници общата числеността на персонала на 

централната администрация на министерството е 191 щатни бройки и на Агенция устойчиво 

енергийно развитие е 60 щатни бройки. 

          Всички звена в Министерство на енергетиката подпомагат министъра на енергетиката 

при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват 

дейности по административното обслужване на юридическите лица и гражданите. 
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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” 

 

България е изправена пред сериозното предизвикателство да осигури надеждни, 

устойчиви, икономически достъпни и конкурентни енергийни доставки за всички граждани. 

Прекомерната зависимост от малко на брой доставчици, особено на природен газ, поставя 

страната в уязвимо положение по отношение прекъсванията на доставките.  

Постигането на напредък трябва и може да се осъществи в контекста на петте взаимно 

допълващи се измерения на Европейския енергиен съюз: сигурност на доставките, 

солидарност и доверие; вътрешен енергиен пазар; енергийната ефективност като средство за 

ограничаване на търсенето на енергия; декарбонизация на икономиката; научни изследвания, 

нововъведения и конкурентоспособност. 

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

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

г., като са предприети действия за разработване и приемане на нова Енергийна стратегия на 

Република България за периода 2020-2030 г. за развитие на енергетиката на страната при 

условия на пълна либерализация на пазарите на електрическа енергия и природен газ и 

интеграцията им към Общия енергиен пазар на ЕС, с хоризонт до 2050 г., в съответствие с 

установените европейски цели в областта на енергетиката и изменението на климата. Целта 

на енергийната политика на България е:  

 Гарантиране на енергийната сигурност на страната чрез проучване на нови райони, от 

които да се извършва снабдяване с горива, проучване на нови технологии, по-нататъшно 

разработване на местните ресурси и подобряване на инфраструктурата за достъп до нови 

източници на снабдяване –  изграждане на междусистемните газови връзки между България 

и съседните ни страни. Реализация на Газов разпределителен център на територията на                    

Р България – хъб „Балкан“. 

 Пълна либерализация на пазарите на електроенергия и газ и интегрирането им в Общия 

европейски енергиен пазар. Защита на уязвимите потребители. 

 Установяване на по-чисто и ефективно производство на енергия чрез по-рационално 

използване на изкопаемите и ВИ, минимизиране влиянието на производството, преноса и 

използването на енергия върху околната среда, подобряване управлението на естествените 

ресурси.  

 Запазване и развитие капацитета на ядрената енергетика. Продължаване на живота на 5-и 

и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“.  
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 Развитие на нови икономически ефективни проекти, създаващи възможност за 

екологично нисковъглеродно производство на енергия, без предоставяне на държавни или 

корпоративни гаранции.  

Работи се за оптимизирано оползотворяване на възможностите за финансиране на проекти 

със средства от европейски фондове и програми. Подобен е подходът и по отношение на 

съществуващите национални инструменти като Фонд „Енергийна ефективност и 

възобновяеми енергийни източници”, Националния доверителен екофонд и др. 

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, заложени в 

Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г. 

и съобразени със стратегическите документи като Националната програма за реформи на Р 

България за изпълнение на приетата през 2010 г. „ЕВРОПА 2020 – Стратегия за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, Националната програма за развитие 

„България 2020“, Програмата „Хоризонт 2020“, която е основното средство на ЕС за 

насърчаване на научните изследвания в областта на енергетиката, Европейският 

стратегически план за енергийните технологии (SET-план), който има за цел да се ускори 

въвеждането и навлизането на пазара на нисковъглеродни и  ефикасни  енергийни  

технологии.  В рамките на законодателната инициатива „Чиста енергия за всички европейци“ 

и представеното от Европейската комисия предложение за Регламент на Европейския 

парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз се формулира 

задължението на държавите-членки до 1 януари 2019 г. да изготвят интегрирани национални 

планове в областта на енергетиката и климата за периода 2021—2030 г., както и за 

следващите десетгодишни периоди. 

Политиката се формулира в съответствие с целите на ЕС 2020, които трябва да бъдат 

постигнати до 2020 г. и за България са: 

 Диверсификация на трасета и доставки на природен газ; 

 Гарантиране на енергийната сигурност на страната, чрез увеличаване на местния добив 

на енергийни ресурси, разработване на дадените на концесия участъци и разработване на 

нови чрез концесия за проучване и за добив на нефт и газ.  

 Намаляване с 20 % на емисиите на парникови газове в сравнение с нивата от 1990 г.; 

 Изпълнение на националната задължителна цел за 16 % дял на енергията от ВИ в 

брутното крайно енергийно потребление в страната, включваща задължителен 10 % дял на 

енергията от ВИ в транспорта до 2020 г.; 

 Изпълнение на определената индикативна цел за дял на биогоривата от „ново 

поколение“ в крайното потребление на енергия в транспорта до 2020 г. в размер на 0.05 %;  

 Повишаване с 25% на енергийната ефективност на страната до 2020 г.; 

 Постигане на енергийни спестявания в крайното енергийно потребление (КЕП) - 716 ktoe 

и енергийно спестяване в първичното енергийно потребление (ПЕП) – 1590 ktoe.   

       През периода енергетиката продължава да е изправена пред зависимостта от внос на 

ресурси и енергия, 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; 

 Либерализиране на енергийния пазар с оглед обезпечаване на достъпна и сигурна 

енергия на потребителите; 
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 Ограничаване на климатичните промени, чрез използване потенциала на схемата на ЕС 

за търговия с емисии като основен европейски инструмент за постигане на целите в областта 

на енергетиката и климата за 2020 г. с хоризонт 2030 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. Тя е най-рентабилният начин за: 

- Намаляване на емисиите; 

- Подобряване на енергийната сигурност и конкурентоспособност; 

- Поддържане на ниски енергийни разходи. 

Предстои развитие на електрическата мобилност и на системите за съхранение на енергия. 

Засиленото използване на електрическа енергия от ВИ е средство за преодоляване на много 

от предизвикателствата в транспортния сектор, както и в други икономически сектори.  

Усилията ще бъдат насочени и към изграждане на необходимата за това инфраструктура и 

най-новите системи за управление – т.нар. "умни" енергийни мрежи.  

Усилията ни ще бъдат насочени и към развитие на иновативни технологии в енергетиката, 

като съхранението на енергия, което се явява възможна алтернатива на инвестициите в 

мрежата. С помощта на системите за съхранение на енергия на място, ще се спестят значими 

инвестиции, необходими за изграждане на преоразмерената мрежа. 

Диверсификацията на газовите доставки и трасета и избягването 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 "Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020", 

както и с използване на възможностите за привличане на средства от ЕБВР, ЕИБ и 

стандартни търговски кредити. 

В периода 2017-2019 г. ще бъдат формулирани дългосрочните национални цели за 

развитието на енергийния сектор за 2030 г. с хоризонт 2050 г. в съответствие с европейските 

цели, заложени в пакета „Климат-Енергетика 2030“ на ЕС: 

 Задължителна цел за намаляване на емисиите парникови газове в ЕС с 40% спрямо 

равнището им от 1990 г.; за секторите в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) 

редукция от 43% спрямо нивото им от 2005 г. и редукция от 30 % за секторите извън Схемата 

под равнището им за 2005 г.; 

 Задължителна цел за постигане на минимум 27% дял на енергията от ВИ в крайното 

енергийно потребление на ЕС без индивидуални национални показатели за отделните ДЧ; 

 Индикативна  цел от 27 % подобряване на ЕЕ; 

 Минимална цел от 15 % от съществуващата електроенергийна междусистемна 

свързаност; 

 Реформа на ЕСТЕ – установяване на резерв за пазарна стабилност в началото на 

следващия период на търговия в Схемата (2021 г.). 

 Конкурентоспособна, достъпна и сигурна енергия – чрез набор от основни показатели, 

които да гарантират интегриран енергиен вътрешен пазар. 

 Нова система за управление – основана на национални планове на държавите-членки за 

конкурентоспособна, сигурна и устойчива енергетика.  
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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, климатичните промени 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 функционирането на 

регионалния енергиен пазар; 

5. Намаляване на енергийната интензивност на БВП, водещо 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 брутното крайно потребление на енергия, 

като гаранция за намаляване на външната зависимост от внос на енергия и енергийни 

ресурси, разкриване на нови работни места, опазване на околната среда; 

7. Оптимизиране 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 енергията от ВИ в брутното крайно енергийно 

потребление * 

% 14.8  

2.Дял на енергията от ВИ в крайно отребление на енергия в 

транспорта * 

% 10.1  

3.Национална цел за енергийни спестявания в първичното 

потребление** 

ktoe 1 362  

4.Национална цел за енергийни спестявания  в крайното 

потребление** 

ktoe 613  
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5. Степен на усвояване на средствата по безвъзмездни 

помощи (МФК и Стр. фондове на ЕС) 

% 80% 40% 

6. Ръст на финансовите резултати от дейността на 2 от общо 3 

еднолични търговски дружества, в които правата на 

държавата се упражняват от Министъра на енергетиката  

БЕХ ЕАД 

Минпроект ЕАД 

Ръст на 

печалбата в 

% 

 

 

 

85%  

103% 

 

 

 

124%*  

0%** 

7. Степен на изпълнение на „Националния план за инвестиции 

на Република България за периода 2013-2020 г.“ 
% 

100      4.36 % 

8. Степен на осигуряване на минерално-суровинния баланс на 

държавата 
% 

100      52.3 % 

*Данните за дял на енергията от ВИ могат да бъдат представени след излизане на официалните показатели от 

НСИ за съответната година 

** Данните за изпълнението на националната цел за енергийно спестяване могат да се предоставят след 

изготвяне и приемане на годишните отчети за изпълнението на Националния план за действие по енергийна 

ефективност за съответната година 

 Кратко описание на показателите за полза/ефект 

      Показателят „Търговски дружества с подобрени финансови показатели” отразява 

състоянието на едноличните дружества от системата на Министерство на енергетиката и се 

определя на база представените отчети за първото полугодие на годината спрямо същият 

период на предходната година. 
 

 

 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, на електронните страници на 

търговските дружества и Министерство на финансите, Национален статистически институт 

 

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

конкурентоспособно енергийно развитие, носи специализираната администрация, която е 

организирана в 5 дирекции:  

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

2. дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“; 

3. дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол”; 

4.дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации”; 

5. дирекция „Корпоративно управление в енергетиката”. 

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

     Организира, координира и участва в разработването и актуализирането на Енергийната 

стратегия на Република България в контекста на Европейската енергийна политика. 

Анализира и оценява изпълнението на целите и приоритетите на Енергийната стратегия на 

Република България, подготвя информация за постигнатия напредък и предложения за 

необходимите мерки. Участва в дейностите по провеждане на политиката за енергийна 

ефективност, като: 

а) разработва и актуализира националните планове за енергийна ефективност на Република 

България, както и програмите и мерките за внедряване на енергоспестяващи решения в 

националната икономика; 

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

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

г) разработва и актуализира Националния план за увеличаване броя на сградите с близко до 

нулево потребление на енергия; 

     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. 

     Подпомага министъра като администратор на предоставяни помощи за намаляване на 

тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми енергийни източници, съгласно 

„Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетиката за 

периода 2014 - 2020 г.". Координира дейностите на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие във връзка с провеждане на Политиката по енергийна ефективност и възобновяеми 

енергийни източници. 

    Събира, обработва и анализира информацията, необходима за разработването на 

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

реализиране на енергийната политика.Организира, координира и участва в разработването на 

прогнозни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни общи енергийни баланси и анализи за 

нуждите на енергийната политика.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. 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.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. Провежда политика за създаване на условия за пазарно развитие на 
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производството на енергия, търгувана при преференциални цени и дългосрочни договори.       

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. 

 

Дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество": 

     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. Участва в подготовката и 

структурирането и оказва методическа помощ и подкрепа на инвестиционни проекти в 

енергийните дружества. Поддържа и актуализира информация за проектите в енергетиката;  

     Предоставя институционална подкрепа при разработването на програмни приоритети, 

свързани с предоставяне на финансиране от Кохезионния фонд и Структурните фондове на 

ЕС за проекти в енергетиката; участва в процеса на програмиране и усвояване на средствата 

от Кохезионния фонд и Структурните фондове на ЕС в сектор „Енергетика", в т.ч.:  

а) съдейства за разработването на част „Енергетика" на стратегическите и програмните 

документи за усвояване на средства от Кохезионния фонд и Структурните фондове на ЕС;  

б) участва в системата на контрол и наблюдение на усвояването на средствата от ЕС чрез 

свои представители в Комитетите за наблюдение по съответните оперативни програми;  

     Изпълнява функциите на Звено за изпълнение на проекти (ЗИП) по Международен фонд 

„Козлодуй". Изпълнява функциите на програмен оператор, организира и координира 

дейностите по изпълнение на ангажиментите на министерството, предвидени в        

Споразумението за изпълнението на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема 

енергия", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство. 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; 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; 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; 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; участва в 

подготовката за предстоящото през 2018 г. ротационно Българско председателство на Съвета 

на ЕС по въпросите на енергетиката. Координира дейността по изготвяне на становища, 

позиции, анализи, предложения и информации във връзка с Договора към Енергийната харта, 

Договора на Енергийната общност, Международния енергиен форум и по други двустранни, 

многостранни и международни актове или инициативи в областта на енергетиката; 

осъществява координация в областта на международното енергийно сътрудничество; 

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

енергийното сътрудничество с други страни; подготвя предложения за провеждането на 

двустранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище и координира 

подготовката на позиции по въпросите на енергийното сътрудничество; извършва анализи на 
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политиките на страните от региона, ЕС и регионите - източници на енергийни ресурси за 

България; координира и организира дейността на министъра и заместник-министрите като 

председатели на смесените междуправителствени комисии; координира и ръководи 

дейността по сключване на меморандуми и договори за сътрудничество по разпореждане на 

ръководството. 

 

Дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол":  

     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. 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. 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. Организира съставянето и воденето 

на Национален баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства за всички видове 

подземни богатства по ЗПБ. Организира създаването и воденето на специализирани карти и 

регистри по Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. Участва в 

изготвянето и предоставянето на Европейската комисия на доклади за изпълнението на Закона за 

съхранение на въглероден диоксид в земните недра. 

 

Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации":  

     Поддържа бази данни за експлоатационното състояние на АЕЦ „Козлодуй" и за 

възникнали експлоатационни събития, като получава и анализира доклади за възникнали 

експлоатационни събития. 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. Участва в разработването на предложения за промени на 

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

размера на дължимите вноски във фонд „Радиоактивни отпадъци" и на 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". Взема отношение по 

получени сигнали, жалби и предложения на потребители на топлинна енергия. Методически 

ръководи, координира и контролира дейностите по отбранително-мобилизационна 

подготовка (ОМП) в системата на министерството и търговските дружества, организира 

свеждането на утвърдените от Министерския съвет военновременни задачи и подпомага 

министъра при осъществяване на неговите отговорности в Междуведомствения съвет по 

отбранителна индустрия и сигурност на доставките. Контролира дейностите по създаване, 

съхраняване, обновяване и възстановяване на запаси от нефтопродукти в търговските 

дружества от системата на енергетиката. Участва в планирането на средствата по Функция 

„Отбрана и сигурност" към бюджета на министерството, в процедури по Закона за 

обществените поръчки, както и в изпълнението на бюджетните програми в съответствие с 

функционалната си компетентност. 
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Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката":  

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;  

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;  

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; за 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;  

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;  

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, 

Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Изпълнителна агенция 

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

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

търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК);  

Наблюдава и предприема действия по запазване на държавните интереси в търговските 

дружества с миноритарно държавно участие в капитала им. 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 на отрасловата компетентност на министъра;  

Организира, подготвя дейността по прекратяване чрез ликвидация и 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;  

Подпомага министъра при осъществяване на задълженията му по Постановление № 114 на 

Министерския съвет от 2010 г. за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на 

държавните предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала 

на дружествата, които те контролират; 

Подпомага министъра при осъществяване на задълженията му по НАРЕДБА № Е-РД-04-4 от 

14.07.2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските 

дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи 

дейности по Закона за енергетиката. 
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г) Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период 

 

В рамките на отчетния период са разработени следните документи: 

 разработване на проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за 

енергетиката – извършени са необходимите действия за съгласуването на закона за 

изменение и допълнение, внесен е в Министерския съвет (МС) и след приемането му е 

изготвена съответната документация и е внесен за разглеждане в Народното събрание (НС); 

 изготвяне на проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници с оглед 

транспониране изискванията на Директива 2015/1513/ЕО, изпълнение на мерки, 

произтичащи от Решението на ЕК относно подпомагане на производството на енергия от 

възобновяеми източници и отразяване на препоръка на Сметната палата от Одитен                   

доклад № 0300001613 по извършен одит на изпълнението на целите на Европейския съюз и 

националните цели за производство и използване на биогорива, за периода от 01.01.2008 до 

31.12.2012 г., приемането му от МС и внасянето на проекта на документ за разглеждане в 

НС. Представители на дирекцията участват в заседанията на комисиите към НС при 

разглеждане на законопроекта; 

 разработване на проект за изменение на Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за 

допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, 

начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към 

методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им; 

 разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници – във 

връзка с приетите промени в ЗИД на Закона за енергетиката, в сила от 08.05.2018 г. – 

проектът е в процес на разработване. 

 

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, свързани 

с развитието на подходяща национална, регионална и транс-континентална енергийна 

инфраструктура– 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; 

tel:0300001613
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 Активно участие в международното енергийно сътрудничество, както в рамките на ЕС, 

така и на двустранна и многостранна основа, за гарантиране на енергийната сигурност; 

 Ефективно функциониращ енергиен сектор и адекватни корпоративни структури, в 

съответствие с изискванията на ЕС и добрите практики – изпълнява се; 

 Осигуряване на ефективно функциониране, управление и преструктуриране на 

търговските дружества, в които министърът на енергетиката упражнява правата на 

собственост в капитала – изпълнява се;  

 Подпомагане провеждането на държавната политика в сферата на управление на 

търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и запазване на 

държавните интереси в търговските дружества с миноритарно държавно участие в капитала 

им – изпълнява се; 

 Осъществяване на ефективен диалог с отрасловите работодателски и синдикални 

структури – изпълнява се. 

 

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 – изпълнява 

се от отдел „Управление на проекти в енергетиката“. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. 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. 

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.  

 

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 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 
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изпълнение на разпоредбите на Регламент №347 през отчетния период дирекция ЕПМС е 

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

проекти, изготвила е доклади, становища, позиции, справки и писма, подготвила е писма за 

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. 

 В Третия списък на проекти от общ интерес са включени следните проекти с българско 

участие, по които дирекция ЕПМС осъществява координация и мониторинг: 

• Междусистемна ВЛ (въздушна линия) между България и Гърция, с организатор „ЕСО“ 

ЕАД, която включва подпроектите: 

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

o Вътрешна ВЛ между п/ст „Марица Изток” и п/ст „Пловдив” 

o Вътрешна ВЛ между п/ст „Марица Изток” и ОРУ на ТЕЦ „Марица Изток 3”  

o Вътрешна ВЛ между п/ст „Марица Изток” и п/ст „Бургас” 

• Междусистемна електрическа линия между България и Румъния, включваща изграждане 

на нов 400 kV електропровод между п/ст „Добруджа” и п/ст „Бургас", с организатор: „ЕСО“ 

ЕАД.  

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

• Междусистемна газова връзка между Гърция и България (IGB) – организатор „БЕХ“ 

ЕАД  и „Ай Си Джи Би“ АД. 

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

• Рехабилитация и модернизация на националната газопреносна система – организатор 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. 

• Инфраструктура, която да позволи развитие на българския газов хъб; 

• Газопроводна система от България до Словакия (известна като „Ийстринг“) 

• Газопровод за разширяване на капацитета на взаимно свързване на Северния пръстен на 

българската и румънската газопреносни мрежи, който вече фигурира не като самостоятелен 

проект, а ще се разглежда като част от ПОИ 6.25.4.; 

В списъка на ПОИ е включен и проектът за изграждане на междусистемна газова връзка 

между България и Сърбия (IBS), с организатор Министерството на енергетиката. 

От Третия списък отпадна проектът за изграждане на междусистемна газова връзка България 

– Турция (ITB), с организатор „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

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-030/02; KIDSF-GA-030/03; KIDSF-GA-040/01; KIDSF-GA-040/02; KIDSF-GA-

040/03; KIDSF-GA-040/04; KIDSF-GA-040/05; KIDSF-GA-045/01; KIDSF-GA-045/02; KIDSF-

GA-045/03; KIDSF-GA-045/02/01; KIDSF-GA-053/02/01; KIDSF-GA-053/01;  KIDSF-GA-003-

01-014; KIDSF-GA-003-01-015 

• Преглед и подготовка на документи за извършване на разплащания по изпълнението на 

Договори KIDSF-GA-045/02; KIDSF-GA-045/02/01; KIDSF-GA-053/02/01; KIDSF-GA-053/01; 

KIDSF-GA-003-01-015   

• Подготовка на изменения на Договори KIDSF-GA-045/02; KIDSF-GA-045/02/01; KIDSF-

GA-053/02/01 
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• 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 заседания на Управляващия комитет на  

проектите финансирани от МФК 

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   

• Проект „Енергийна ефективност в обществени сгради – транш V“, Споразумение за 

безвъзмездна помощ No 40   

• Проект „Реконструкция на общинско улично осветление“, Споразумение за безвъзмездна 

помощ No 45 

• Проект „Техническа помощ за отваряне пазара за частни ESCO дружества – 

Подпомагане осъществяването на проекти“, Споразумение за безвъзмездна помощ No 34 

• 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 

• Проект „Подкрепа за Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници 

(ФЕЕВИ)“, Споразумение за безвъзмездна помощ No 56 

• Проект „Оценка на резултатите от мерките в енергийния сектор, финансирани от МФК в 

периода 2001-2015 г.“, Споразумение за безвъзмездна помощ No 003 

1.2.2.Проекти, финансирани от МФК с Бенефициент - енергийни дружества 

(Приложение 9-D) 

• Споразумение за безвъзмездна помощ № 013B между ЕБВР и ЕСО ЕАД -  Проект 

“Рехабилитация и разширение на Националната електроразпределителна мрежа” – с 

бенефициент: ЕСО ЕАД. 

• 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. 

• Споразумение за безвъзмездна помощ № 32 “Енергийно ефективна рехабилитация на 

тежко индустриално минно оборудване на Мини Марица Изток” – с бенефициент: „Мини 

Марица Изток” ЕАД.  

• Споразумение за безвъзмездна помощ № 036 - Изграждане на 400 kV електропроводи, 

общо 250 км – с бенефициент: ЕСО ЕАД. 

• Споразумение за безвъзмездна помощ № 047 между Топлофикация София и ЕБВР за 

„Модернизация на производството и разпределението на топлинна енергия в гр. София“ – с 

бенефициент: „Топлофикация София” ЕАД.  

• Споразумение за безвъзмездна помощ № 049 между НЕК ЕАД и ЕБВР за 

„Рехабилитация на хидроенергиен комплекс „Белмекен-Сестримо-Чаира“ – с бенефициент: 

НЕК ЕАД. 

• Споразумение за безвъзмездна помощ № 054 между „Мини Марица Изток“ ЕАД и ЕБВР 

за „Подмяна на амортизирани багери“, с бенефициент: „Мини Марица Изток“ ЕАД.  

• Споразумение за безвъзмездна помощ № 055 между ЕСО ЕАД и ЕБВР за „Модернизация 

и разширяване на Системите за събиране на данни, наблюдение и управление и Системите за 
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енергиен мениджмънт на Централното диспечерско управление към ЕСО“ – с бенефициент: 

ЕСО ЕАД.  

• Споразумение за безвъзмездна помощ № 057 между „Булгартрансгаз“ ЕАД и ЕБВР за 

„Изграждане на три преносни газопровода с автоматични газорегулиращи станции (АГРС)“ – 

с бенефициент: „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

1.3. Координиране процесът по подготовка и подаване на проектни предложения по 

Програма за подкрепа на структурни реформи 

Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017-2020 г. към Службата 

за подкрепа на структурни реформи на Европейската комисия е създадена с Регламент (ЕС) 

2017/825 от 17.05.2017 г. на Европейския парламент и на Съвета. 

С Решение № 396 от 20 юли 2017 г. на Министерския съвет е определен механизъм за 

координация и наблюдение на структурните реформи в рамките на Европейския семестър, 

като дирекция „Икономическа и финансова политика“ към Министерство на финансите е 

посочена за Координационно звено по прилагането на Програмата на Европейския съюз за 

подкрепа на структурните реформи в България. 

Програмата предоставя възможност за кандидатстване с проектни предложения за 

предоставяне на техническа помощ от страна на ЕК. Изпълнители на техническата помощ се 

заплащат от ЕК. Бенефициентът има възможност да посочи предпочитан от него Изпълнител, 

като към момента това може да бъде една от организациите или компаниите сключили 

Рамкови договори с ППСР – МВФ, ЕБВР, ЕИБ, ОИСР, Световна банка, 

„ПрайсуотърхаузКупърс“. Бенефициентите имат възможност да подават проектни 

предложения в рамките на процедурите за подбор. В допълнение е предвидена възможност 

за подаване на проектни предложения по мярка за спешни мерки, която е отворена постоянно 

без обособена процедура за подбор, но помощта е за не повече от 6 месеца следва да се 

предостави обосновка за неотложност изискваща незабавна реакция.  

Сред приоритетните теми за предоставяне на помощ са обособени, както следва:  

- Инвестиции в климат със следните области: Икономически стратегии; пазари за 

доставки и услуги; лицензионни режими 

- Публични активи със следните области: управление на инвестициите; управление на 

държавните дружества; ресурсно управление  

- Енергийно обединение със следните области: енергийни пазари; ниско емисионна 

икономика, възобновяеми източници и енергийна ефективност; управление  

Допустими бенефициенти по Програмата са всички енергийни дружества част от БЕХ 

ЕАД, КЕВР, АУЕР, МЕ, както и представители на НПО и частния сектор. За момента се цели 

съсредоточаване на помощта в държавния сектор.  

Позицията на Министерство на финансите е, че всички проекти в енергийния сектор 

следва да бъдат подадени от МЕ в качеството на Бенефициент.  В тази връзка се подготвят и 

координират с МФ в работен порядък апликационни форми с проекти на ЕСО и МЕ, които 

ще бъдат подадени през август 2018 г. 

2. Международно сътрудничество, координация и участие в провеждането на 

съгласувана политика по въпросите на Европеъския съюз в областта на енергетиката 

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: 
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В отчетния период отдел МСОЕ участва в координацията по подготовката за 

провеждането на междуправителствени комисии с Иран, Азербайджан, Катар, Казахстан, 

Беларус, Руска федерация, Индия, Армения и др. На Министерство на икономиката бяха 

предоставени отчети за изпълнение на поети в протоколите ангажименти,  информации за 

двустранните отношения, както и предложения на текстове за протоколите.ж.Експерти от 

отдела изготвиха отговори по постъпили в МЕ съгласувателни процедури за приемане на 

Плановете за работа за 2018 г., както и Отчетите за  2017 г. на задграничните 

представителства на Република България и изготвиха Позицията на Република България по 

представената Многогодишна работна програма за предоставяне на финансова помощ в 

областта на трансевропейската енергийна инфраструктура в рамките на Механизма за 

свързване на Европа за периода 2018-2020 г. 

В периода, експерти от отдел МСОЕ взеха участие в: 

 Среща на заместник-министър Жечо Станков с експерт на Японския център за 

международни финанси (ЯЦМФ), 23 януари 2018 г., МЕ; 

 Среща с катарски технически екип, 5 април 2018 г., БЕХ ЕАД; 

 Експертна среща на заместник-министър Жечо Станков с борда на директорите на 

CEDEC (Европейска Федерация на Ютилити Компаниите), 3 май 2018 г. 

 Среща на министър на енергетиката със заместник директора на МААЕ. 

 

 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, становища, позиции и предложения за теми за 

разговор за официални посещения и срещи на правителствено ниво, включително на 

ръководството на МЕ: 

Подготвени справочни материали за: 

 Посещение в София на министър-председателя на Япония, 14-15 януари 2018 г.,  

 Участие на министър-председателя на Република България в Световния икономически 

форум в Давос, в края на м. януари 2018 г.; 

 Посещение на министър-председателя на Чешката република, г-н Андрей Бабиш, на 

22 януари 2018 г.; 

 Посещение на министъра на икономиката на Република Турция в София, 7 февруари 

2018 г.; 

 Посещение в България на г-н Самех Шукри, министър на външните работи на 

Арабска република Египет, 8 февруари 2018 г. 

 Посещение в България на президента на Република Сърбия, г-н Александър Вучич в 

София, на 22 и 23 февруари 2018 г. 

 Политически консултации между МВнР на България и Япония на ниво генерален 

директор. 16 март 2018 г., Токио; 

 Посещение на министъра на външните работи на Алжирската демократична и народна 

република г-н Абделкадер Месахел в Република България, 23 март 2018 г. 

 Посещение в България на  г-н Борут Пахор, президент на Република Словения;  

 Среща на председателите на парламентарните комисии по енергетика и европейски 

въпроси и контрол на европейските фондове с г-н Марош Шефчович, заместник-председател 

на Европейската комисия, отговарящ за въпросите на Енергийния съюз; 
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 Двустранни политически консултации между Министерството на външните работи на 

Република България и Министерството на външните работи на Република Азербайджан; 

 Посещение на министъра на икономиката Емил Караниколов в Израел, 24 - 28 април 

2018 г;  

 Среща на министър Екатерина Захариева с Елизабет Милърд, главен заместник 

помощник държавен секретар в Бюрото за Европа и Евразия в Държавния департамент на 

САЩ; 

 Посещение на министъра на икономиката г-н Емил Караниколов в Иран, 13-14 май 

2018 г. 

 Посещение на заместник-министър Лъчезар Борисов в Република Корея; 

 Посещение на Федералния президент на Република Австрия, Александер Ван дер 

Белен, 3 май 2018 г, в София;.; 

 Участие в Конференция на председателите на парламенти на страните – членки на 

Организацията за Черно-морско икономическо сътрудничество, 16 май 2018 г., Истанбул; 

 Трета министерска конференция за насърчаване на търговско-икономическото 

сътрудничество между Китай и държавите от Централна и Източна Европа 7 юни 2018 г. 

град Нинбо, Китай; 

 Подготовка на посещение в България на премиера на КНР г-н Ли Къцян и Седмата 

среща на върха на Инициативата „16+1”, 5-8 юли 2018 г.. 

            Експерти от дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“ 

подготвиха и координираха подписването на:  

         Меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката на Република 

България и Министерството на енергетиката и индустрията на Държавата Катар за 

сътрудничество в областта на енергетиката, на 8 март 2018 г., в гр. София; 

         Меморандум за разбирателство между Министерство на енергетиката на Република 

България и Министерство на икономиката на Република Македония за обединение на 

електроенергийните пазари „ден напред“, 16 май 2018 г., в гр. София;  

       Съвместна декларация относно изграждането на газов интерконектор България-Сърбия, 

17 май 2018 г., в рамките на Срещата на върха за Западните Балкани, 

        Меморандум за разбирателство между  Министерство на енергетиката на Република 

България и Национална енергийна администрация на Китайската народна република относно 

мирното използване на ядрена енергия, на 6 юли в гр. София, в рамките на Инициативата за 

сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ (16+1). 

 

 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: 

В отчетния период служители на отдел МСОЕ координираха дейностите по заплащане 

на членския внос към Международния енергиен форум и Секретариата на енергийната харта 

за 2018 г. 

Изготвиха справочни материали и информации, необходими за посещения на 

президента на Република България в Армения, 12-13 февруари 2017 г., в Словашката 

република, в Израел и Палестина, 20-22 март 2018 г., в Руската федерация, в Република 

Сърбия, м. май 2018 г. и Украйна, както и посещения на министър-председателя на страната 

в Кувейт, 12-13 март 2018 г. и в Украйна, 27 май 2018 г... 
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Експерти от отдел МСОЕ подготвиха и координираха участието на представители на 

Министерството на енергетиката в международни срещи:  

     Среща между заместник-министъра на енергетиката, г-н Жечо Станков, с експерт от 

Японския център за международни финанси (ЯЦМФ), 23 януари 2018 г., в МЕ; 

     Среща на министъра на енергетиката на Република България, г-жа Теменужка Петкова с 

д-р Ювал Щайниц, министър на националната инфраструктура, енергетиката и водните 

ресурси на Израел, 29 януари 2018 г., Израел; 

     Четвърта министерска среща на Консултативния съвет по Южния Газов коридор- 15 

февруари 2018 г. Баку, Азербайджан; 

      Участие на заместник-министър Жечо Станков в Интерпарламентарна конференция, 17- 

18 февруари 2018 г., София; 

Експерти от отдела подготвиха информации и координираха участието на министъра 

на енергетиката в X Международен форум „АТОМЕКСПО“, 14-16 май 2018 г., гр. Сочи, 

Руската 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: 

Представители на дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“ 

взимат активно участие в работни групи в ЕК, междуправителствени комисии с други 

държави, конференции, форуми, кръгли маси, срещи и др. 

Експерти от отдел МСОЕ изготвиха доклади, относно постъпили в Министерство на 

енергетиката покани за участие в: 

       Международна конференция „Лидери в управлението на рискове в енергетиката-2018“ 

Международно изложение и конференция Caspian Oil & Gas, 29 май -01 юни 2018 г., Баку, 

Азербайджан 

      Конференция „Енергиен преход: европейски и глобални перспективи“., 3-5 май 2018 г., 

Атина, Гърция; 

  Четвърти форум за енергийна инфраструктура, 21-25 май 2018 г. Копенхаген, 

Дания;Тринадесета годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 

2018 – Кохезия и Свързаност“, 27 февруари 2018 г., гр. София; 

 

 Конференция „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии- двигател за 

растеж“, 31 януари 2018 г., гр. София; 

 Седмицата на енергийния експорт, организирана от Обединението на американската 

експортно-ориентирана газова и петролна индустрия, проведена през месец март в САЩ 

 Заседание на Националния съвет по туризъм, 23 март 2018 г. 

 

 Среща на върха - Eurasian Gaz Summit, 21-23 март 2018 г. Будапеща, Унгария; 

 Енергийна конференция, 27-30 март 2018 г., Сърбия; 

 Министерска среща на МЕФ, 10-12 април 2018 г., Ню Делхи Индия; 

 Конференция „Диалог за енергийния преход в Берлин 2018“, 17-18 април 2018 г., 

Берлин; 

      Санкт Петербургски икономически форум, 24-26 май 2018 г.; 
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 Конференция на COGEN, м. юни 2018 г., гр. Брюксел; 

 Международен форум „Енергийна ефективност: приоритет в борбата с енергийната 

бедност и осигуряването на достъпни енергийни услуги за всички“, 6-7 юни 2018 г., 

Букурещ, Румъния 

 Международна индустриална изложба ИННПРОМ, 9-12 юли 2018 г., гр. Екатеринбург, 

Руска федерация; 

 Церемония по откриване на Трансанадолския газопровод (TANAP), гр. Ескишехир, 

Република Турция, и Международна конференция на тема „Южен газов коридор и 

енергийната сигурност на Югоизточна Европа“, 12-13 юни 2018 г., гр. Баку, Азербайджан 

 Шеста среща на високо равнище “Balkans Petroleum”, 16 – 17 октомври 2018 г., 

Букурещ, Румъния; 

 Конференция по проблемите на киберсигурността в енергийния сектор, 22 юни 2018 г., 

Виена и Годишна неформална министерска среща на Енергийната общност, 23 юни 2018 г., 

Вахау, Австрия; 

 Световно ядрено изложение (World Nuclear Exibition), 26-28 юни 2018 г., Париж; 

 Форум за устойчиво развитие, 22 юни 2018 г., гр. Виена, Австрия; 

 Енергийна седмица в Москва и Санкт Петербург, м. октомври 2018 г.; 

 Международно изложение „Енергиен сектор на Украйна“, 08-10 ноември 2018 г., Киев, 

Украйна;  

 Среща на високо равнище за бизнес и инвестиции: Югоизточна Европа – Германия, 3 

декември 2018 г. , Берлин. 

 

 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: 

Подготвена и съгласувана национална позиция и информации, одобрени от СЕВ; пакет 

от документи за одобрение на позицията от Министерския съвет, както и резултатите от 

участието, за редовно заседание на Съвета на ЕС "Транспорт, телекомуникации и 

енергетика", част "Енергетика", проведено на 11 юни 2018 г., гр. Люксембург, Велико 

Херцогство Люксембург. Основни теми: Законодателен пакет на ЕК „Чиста Енергия за 

всички европейци“: Предложение за Регламент за управлението на Енергийния съюз; 

Предложение за Директива за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници (преработване); Предложение за Директива за изменение на Директива 

2012/27/ЕС относно енергийната ефективност; Предложение за Регламент относно 

създаването на Агенция на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори; външни 

отношения в областта на енергетиката; работна програма на Австрийско председателство на 

Съвета на ЕС. 

Подготвена и съгласувана позиция и информации, одобрени от СЕВ; пакети от 

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

участието, за Неформално заседание на енергийните министри на ЕС, проведено на 18 - 19 

април 2018 г., гр. София, България. Основни теми: Бързи резултати за декарбонизацията на 

Европа; Интегрирано управление за устойчив Енергиен съюз; Заедно за силна и справедлива 

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия. 

Обобщени информации и изказвания за: Среща на генералните директори по 

енергетика, 26 юни 2018 г. в гр. Брюксел, по теми, свързани с подготовката на дългосрочната 
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стратегия за декарбонизация на ЕС, и по-конкретно кои важни елементи да бъдат заложени в 

нея, дискутиране на ролята и значението на интегрираните националните планове за климат 

и енергетика, инициативи за енергийно сътрудничество в региона на Западните Балкани в 

рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС; Конференция „Засилване на 

борбата срещу енергийната бедност в ЕС: Обсерваторията на ЕС за енергийна бедност“, 29 

януари 2018 г., гр. Брюксел, по теми свързани с борбата с енергийната бедност и 

набелязваните мерки, насочени към нейното преодоляване; Среща за подготовката на 

заседанието на Групата на високо ниво за енергийна свързаност в Централна и Югоизточна 

Европа, 22 май 2018 г., град Брюксел, по теми, свързани с полаганите усилия за подобряване 

на свързаността с държавите от Западните Балкани и подобряване на сътрудничеството, и 

превръщане на глобалните тенденции в енергетиката във възможности за региона.  

Подготвени приноси по енергийни теми за заседания: Съвет „Общи въпроси“ на 

14.05.2018 г. по предложението за Директива за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно 

енергийните характеристики на сградите; Интерпарламентарна конференция по Обща 

външна политика и политика за сигурност и Обща политика за сигурност и отбрана, 16-

17.02.2018 г., гр. София; Среща на икономическите министри в рамките на инициативата 

„Берлински процес“, 4 юли 2018 г., Виена, Австрия. 

 Координация и участие в дейностите за изпълнението на задълженията, произтичащи 

от членството в ЕС – изпълнява се: 

Ежемесечно са представяни отчети в част "Енергетика" по Плана за действие за 2018 

г. с мерките произтичащи от членството на България в ЕС /приет с Решение № 43 от   31 

януари 2018 година/. 

         Регулярно проследяване и работа с електронни системи EUNET, Infrasolve, Система за 

нотификация на национални мерки транспониращи европейски директиви, администрирани  

от МС, Портал на делегатите, администриран от Секретариата на Съвета на ЕС. 

         Участва се в междуведомствени работни групи към Съвета по европейските въпроси, по 

въпроси свързани с членството в Европейския съюз. 

 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: 

Участие в Работна група, създадена със Заповед № Е-РД-16-770/13.10.2018 г. на Министъра 

на енергетиката за разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

енергетиката за въвеждане на пълна либерализация на енергийния пазар и транспониране на 

изискванията на Директива 2009/72/ЕО относно общите правила на вътрешния пазар на 

електроенергия и Директива 2009/73/ЕО относно общите правила на вътрешния пазар на 

природен газ във връзка с нарушение №2016/2079. 

 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:  
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- Позиция за среща на Координационния комитет, сектор „Енергетика“, в рамките на  

Механизма за свързване на Европа, 25 януари 2018 г. в гр. Брюксел; 

- Рамкови позиции относно: Предложение за Директива за изменение на Директива 

2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ; Предложение за 

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕС) № 256/2014 

на Европейския парламент и на Съвета относно нотифицирането до Комисията на 

инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз. 

- Становища на РГ 14 „Енергетика“ по проект на ЗИД на Закона за енергетиката; 

Годишен отчет за изпълнението през 2017 г. на Националния план за действие по енергийна 

ефективност 2014 - 2020 г. 

- Указания по точка от дневния ред за заседание на КОРЕПЕР І, 10 януари 2018 г. 

относно избор на членове и заместник на Управителния съвет на Агенцията за 

сътрудничество на енергийните регулатори. 

  

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 – позиция по официално уведомително писмо по Нарушение 2017/0518 относно 

нетранспониране в срок на Директива 2015/1513 за изменение и на Директива 2009/28/ЕО за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници; позиция по получено 

мотивирано становище по процедура за нарушение № 2016/2079 по описа на Европейската 

комисия, свързано с неправилното транспониране в българското законодателство на отделни 

разпоредби от Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО; позиция по получено 

запитване от Европейската комисия - THEMIS/EU PILOT, реф. № EUP(2017)9272, с искане за 

предоставяне на информация във връзка с изпълнението на различни разпоредби на 

Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност; позиция по получено запитване от 

Европейската комисия - THEMIS/EU PILOT, реф. № EUP (2018) 9302, във връзка с 

предполагаемо неподаване на доклада, изискван съгласно член 5, параграф 2 от Директива 

2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите; позиция по получено 

запитване от Европейската комисия - реф. № EUP (2018) 9340, свързано с неизпълнение на 

задължението за представяне на годишния доклад съгласно член 24, параграф 1 и 

приложение XIV, част 1 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 

2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО 

Редовни участия в работата и ежеседмичните заседания на Съвета по европейските 

въпроси, с представяне на позиции по текущи разглеждани теми, като позиции за заседания 

на Съвета на ЕС, в част „Енергетика“; отговори на постъпили от ЕК запитвания, 

предхождащи процедури по нарушения; процедури по нарушения и др. 

 

 Участие в провеждането на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС 

през 2018 г., в областта на енергетиката, като част от общия Механизъм за функциониране на 

ротационното Председателство на Европейския съюз – изпълнено: 

В областта на енергетиката през първата половина на 2018 г., Българското 

председателство работи усилено за продължаване на действията за изграждане на стабилен 

Европейски енергиен съюз и постигна положителни резултати по текущите приоритетни 

теми от дневния ред на Съвета на Европейския съюз, в т.ч. по законодателните предложения 

от пакета на Европейската комисия „Чиста енергия за всички европейци“.  
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Осигурено e председателството на Работната група по енергетика и Работната група по 

атомни въпроси към Съвета на Европейския съюз.  

Участвано е в тристранни преговори с Европейската комисия и Европейския 

парламент, както и в технически срещи по законодателните предложения от т.н първи под-

пакет от пакета на Европейската комисия „Чиста енергия за всички европейци“ по 

предложението за Директива на ЕП и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС 

относно енергийната ефективност, Директива на ЕП и на Съвета за насърчаване на 

използването на енергия от възобновяеми източници (преработване), Регламент на ЕП и на 

Съвета за управлението на Енергийния съюз. В резултат беше постигнато споразумение и 

бяха финализирани преговорите по посочените досиета. 

По отношение на Предложението за Директива на ЕП и на Съвета за изменение на 

Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите, досие от т.н. първи 

под-пакет през месец януари 2018 г., в рамките на Българското председателство на заседание 

на КОРЕПЕР-I беше одобрен с квалифицирано мнозинство окончателния компромисен текст 

на досието, по което Естонското председателство постигна индикативно споразумение в края 

на месец декември 2017 г. Текстът на директивата вече е публикуван в Официалния вестник 

на ЕС и влиза в сила на 9 юли 2018 г. 

Постигнатите договорености по досиетата от първия „под-пакет“ на пакета „Чиста 

енергия за всички европейци“, поставиха необходимата база за стартиране на преговорите с 

ЕП по законодателните актове, свързани с модела на електроенергийния пазар на ЕС – 

Предложението за Директива на ЕП и на Съвета за общи правила за вътрешния 

електроенергиен пазар (преработване) и Предложението за Регламент на ЕП и на Съвета за 

вътрешния електроенергиен пазар (преработване). 

По отношение на Регламента на ЕП и на Съвета за създаване на Агенция за 

сътрудничество между регулаторите на енергия, в рамките на Българското председателство 

бяха разгледани четири ревизирани версии на документа, и постигнат общ подход на 

редовното заседание на енергийните министри, проведена на 11 юни 2018 г. в град 

Люксембург. 

През първата половина на 2018 г. продължи и разглеждането на Предложението за 

Директива на ЕП и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите 

правила за вътрешния пазар на природен газ, започнало по време на Естонското 

председателство. Дискусиите по досието ще продължат по време на Австрийското 

председателство на Съвета на ЕС. 

В областта на ядрената енергетика Българското председателство подготви и 

осъществи участието на ЕВРАТОМ в 6-тата среща за преглед на националните доклади на 

договарящите се страни по Единната конвенция за управление на отработено ядрено гориво 

и радиоактивни отпадъци. Бяха финализирани преговорите по даването на мандат на 

Европейската комисия за договаряне продължаването на Споразумението между ЕВРАТОМ 

и Организацията за развитието на енергетиката на Корейския полуостров (КЕДО). 

Съществен елемент от усилията на Българско председателство бяха насочени към залагане на 

допълнителни средства в следващата Многогодишна финансова рамка за програма 
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„Козлодуй“. В тази връзка беше организирано и проведено изнесено заседание на Работната 

група по атомни въпроси към Съвета на ЕС в град Козлодуй, в периода 18 – 20 юни 2018 г. 

През първата половина на 2018 г. бяха организирани и проведени събития в областта 

на енергетиката от Календара на Българското председателство, в т.ч: Неформално заседание 

на енергийните министри на ЕС и Конференция на високо ниво „Чиста енергия за всички 

европейци – Пътят напред“, 19 април 2018 г., в гр. София; Изнесено заседание на Работната 

група по енергетика към Съвета на Европейския съюз, с посещение на ПАВЕЦ „Чаира“, 20 

април 2018 г.; редовно заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и 

енергетика”, част „Енергетика”, 11 юни 2018 г., гр. Люксембург, пета годишна среща на 

Групата на високо равнище за междусистемна енергийна свързаност в Централна и 

Югоизточна Европа (CESEC), 29 юни 2018 г. в град София и др. 

Експертите от отдел МСОЕ ежемесечно изготвят справка за Министерския съвет 

относно предстоящите през следващия месец срещи с чуждестранни представители и 

посещения в чужбина. 

През отчетния период са обобщени становища и са изготвени писма във връзка с 

инициирани съгласувателни процедури от други министерства. 

3.    Управление на държавната собственост в енергетиката  
       Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 

3.1. Анализиране финансово-икономическото състояние на търговски дружества с повече 

от 50 на сто държавно участие в капитала и подготвяне на цялата документация, 

свързана с одобряването на годишните им финансови отчети: 

През полугодието са анализирани годишните финансови отчети за 2017 г. на 

едноличните търговски дружества от системата на МЕ – „Български енергиен холдинг“ 

(БЕХ) ЕАД, „Минпроект“ ЕАД и „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис 

БГ“ (ПКНБА БГ) ЕАД, включително годишния консолидиран финансов отчет на БЕХ ЕАД за 

2017 г.  

Изготвени са становища с цел разглеждане от назначените комисии на годишните 

финансови отчети на дружествата и е подготвена документацията за 

одобряването/неодобряването им от министъра на енергетиката като орган, упражняващ 

правата на държавата в капитала им. За дружествата, приключващи финансовата година с 

печалба е взето решение за разпределяне на печалбата чрез заделяне на суми за увеличаване 

на капитала и резервите и изплащане на дивидент.  

 

3.2. Мониторинг върху корпоративното управление на търговските дружества с повече от 

50 на сто държавно участие в капитала, организиране осъществяването и оказване 

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:  

 Изготвени са анализи на годишните отчети за 2017 г. на дъщерните дружества на БЕХ 

ЕАД. Назначен е регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на 

годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. на 

БЕХ ЕАД и дружествата от холдинговата група, с изключение на независимите преносни 
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оператори. Преизбрани са членовете на Одитния комитет на БЕХ ЕАД за нов мандат от 3 

години. 

В изпълнение изискванията на ПМС 114/10.06.2010 г. от наблюдаваните по постановлението 

търговски дружества са получени годишни финансовите отчети за 2017 г. и за І-во 

тримесечие на 2018 г., като същите са анализирани и предоставени в срок на Министерство 

на финансите.  

Постъпилата от дружествата информация относно прилагането на Правилата за избор 

на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции 

- Приложение №3 от ПРУПДТДДУК, е обобщена и представена в Министерство на 

финансите. Осъществено е наблюдение и контрол върху образуването на средствата за 

работна заплата и формирането възнагражденията на органите за управление и контрол на 

търговските дружества.  

Осъществен е контрол по изпълнение разпоредбите на Наредбата за публично 

оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто 

държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за 

енергетиката (обработени 92 имейла със справки, изпратени 13 имейла с указания и 

публикувани 118 документа на страницата на министерството).  

Извършени са проверки в БЕХ ЕАД и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД във връзка с предложено 

увеличение на размера на задълженията на холдинга (чрез рефинансиране на първата 

облигационна емисия от 2013 г. и привличане на допълнителен заемен ресурс чрез 

револвиращ кредит), както и относно законосъобразността на извършени продажби на 

активи (в т.ч. чрез борсови сделки) и на възложени процедури по договаряне от „АЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД. За резултатите от двете проверки са изготвени доклади до министъра на 

енергетиката. 

 

3.3. Организиране разработването и актуализирането на бизнес програмите на 

едноличните търговски дружества, анализиране тяхното изпълнение и контролиране 

изпълнението на заложените в тях икономически показатели: 

В изготвените становища във връзка с приемането на годишните финансови отчети е 

извършен анализ на изпълнението на показателите в утвърдените Бизнес програми на 

„Български енергиен холдинг“ ЕАД и „Минпроект“ ЕАД. 

През полугодието са изготвени анализи и становища по внесените в МЕ проекти на 

Бизнес програми на БЕХ ЕАД за периода 2018 – 2022 г., на „Минпроект” ЕАД и „Проектна 

компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ“ ЕАД за периода 2018 – 2020 г. 

Подготвена е необходимата документация във връзка с приемането им, като по отношение на 

БЕХ ЕАД е изпратено писмо с указания за допълване на представената Бизнес програма. 

 

3.4. Поддържане регистъра по чл. 35 от ПРУПДТДДУК: Създаденият регистър се 

актуализира своевременно при настъпване на промени по партидите на дружествата от 

системата на Министерството на енергетиката. Поддържа се регистрация в Търговския 

регистър, в резултат на която в дирекцията се получават всички заявени за вписване 

обстоятелства от дружествата. Регистърът е актуализиран и спрямо последните изменения на 

Правилника, които го засягат. 

 

3.5. Даване на разрешения по предложенията на едноличните търговски дружества за 

извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни активи; за отдаване под наем на 
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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: 

От Дирекция КУЕ е подготвена цялостната документация във връзка с протоколните 

решения на министъра на енергетиката в качеството му на едноличен собственик на капитала 

на дружествата от системата на МЕ. През полугодието са издадени общо 24 протоколни 

решения на министъра, в т.ч. за разпоредителни сделки с дълготрайни активи, одобряване 

избора на застрахователи, за увеличаване капитала на „Проектна компания нефтопровод 

Бургас – Александруполис БГ“ ЕАД с непарична вноска, даване на разрешение за 

прехвърляне акциите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД на „Българска 

фондова борса – София“ АД и др. Изготвена е документацията във връзка с взетите решения 

за издаване, пласиране и публично предлагане на облигационна емисия по предложение на 

Съвета на директорите на БЕХ ЕАД при посочените в него параметри и условия. На 

28.06.2018 г. БЕХ ЕАД пласира облигационната емисия с цел рефинансиране на първата 

облигационна емисия от 2013 г. с падеж ноември 2018 год.  

 

3.6. Участие в разработването на проекти за усъвършенстване на нормативната база, 

регламентираща търговските и индустриалните отношения, управлението на държавното 

участие, приватизацията и други с оглед на отрасловата компетентност на министъра: 

Дирекцията активно е участвала в съгласувателните процедури на нормативни и 

подзаконови актове и са изготвяни становища по тях, в т.ч. по иницииран от дирекцията и 

одобрен от МС Законопроект за изменение и допълнение на ЗЕ в Глава пета – вещни права. 

 

4.  Дейности по прекратяване чрез ликвидация на енергийните дружества или тяхното 

преобразуване 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 

Организиране и подготвяне дейността на министъра по прекратяване чрез ликвидация и 

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: 

Извършен е анализ на годишните финансови отчети за 2017 г. на дружествата в 

ликвидация, разгледани са в комисии и са изготвени протоколни решения на министъра за 

одобряване/неодобряване. 

Подготвяни са документи, свързани с процедурата по ликвидация на дружествата – 

разглеждане и произнасяне по представени експертни оценки на активите на дружествата, 

произнасяне по представените тръжни документации, решения и обяви, изготвяне на 

протоколи за проведени и непроведени търгове. 

Изисквана е информация за дейността през 2017 г. и отчетните тримесечия на 2018 г. от 

дружествата в процедура по ликвидация и в производство по несъстоятелност, като са 

изготвяни доклади. Назначен е регистриран одитор за одитиране на годишния финансов 

отчет за 2018 г. на „Мина Маришки басейн“ ЕООД (л). 
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Давани са становища по проблеми, свързани с процедури по ликвидация, водена е 

кореспонденция и са провеждани срещи с ликвидаторите. 

Изготвени са проекти на актове от министъра, като орган, упражняващ правата на 

държавата в дружествата в ликвидация – протоколи за удължаване срока на ликвидация, 

договори за възлагане на ликвидацията и допълнителни споразумения към тях, даване на 

разрешение за предоставяне на заем. 

 

 

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

програмата 

 

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

 

1. Проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия“ 

 

Обща стойност на проекта:  

За изграждане на трасето на българска територия – 92,6 млн. лв., разпределени както следва: 

-     Фаза „Проектиране“ – предвидени средства – 4,5 млн. лв.  по Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. Извършените 

разходи за Фаза 1 са в размер на 3,5 милиона лева; 

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

се предвижда като реверсивна връзка, която свързва националните газопреносни мрежи на 

България и Сърбия. Газопроводът ще създаде възможност за пренос на газ в двете посоки на: 

минимален обем газ от 5,5 хил. куб. м/дневно и максимален обем от газ 9,5 хил. куб. 

м/дневно. Междусистемната връзка фигурира в списъка с приоритертни проекти от общ 

европейски интерес. 

Постигнати резултати:  

Проектът се реализира от страна на Министерство на енергетиката (МЕ), в качеството му на 

бенефициент по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ в рамките на 

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. за Фаза I 

и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за довършителните дейности преди 

старта на строителството на газопровода.  

Фаза І на проекта, условно наречена „Проектиране“, приключи на 31.12.2015 г., с 

изпълнението на следните основни дейности: 

•     Изработен, съгласуван и одобрен ПУП-ПП - Окончателен проект; 

•     Заверен от Консултанта по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ инвестиционен проект – фаза Технически 

проект, съгласуван от Възложителя (МЕ) и внесен за съгласуване във всички компетентни 

институции; 

•     Извършени консултантски дейности по подготовката за придобиване на вещни права - 

издирване на собственици (актуален регистър);   

•     Изготвени оценки от независими лицензирани оценители на поземлените имоти, 

засегнати от газопровода; 
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•     Дейност Археология: извършено теренно обхождане на трасето, включително и 

издирване на археологически обекти в границите на сервитута на  променените (нови) 

участъци на трасето, съгласно преработения ПУП-ПП окончателен проект; извършени 

археологически разкопки; 

•     Извършен независим финансов одит – предаден  Финален одитен доклад към Финалния 

финансов отчет по фаза 1 на Проекта, приет от МЕ; 

•     Извършени дейности по публичност и визуализация на проекта. 

      През март 2018 г. Министерството на енергетиката подаде проектно предложение по 

процедура BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните 

дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка 

България – Сърбия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

(ОПИК). Между Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и   

Министерството на енергетиката като бенефициент бе сключен административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-4.001-0001-С1 от 17 май 

2018 г. за изпълнение на проект „Техническа помощ за подготвителни дейности до началото 

на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“. Бюджетът е в 

размер на 6 млн. евро (11 734 980 лева). Очакваният краен резултат от всички предвидени по 

проекта дейности е издаване на разрешение за строеж като предпоставка за старта на 

строителството на газопровода България – Сърбия. 

На 17 май 2018 г., в рамките на Срещата на върха за Западните Балкани, бе подписано 

Съвместно изявление за изпълнение на проекта IBS между министрите на енергетиката на 

България и Сърбия, в което българската страна декларира намерението си да определи, със 

съгласието на ЕК, оператора на преносна система „Булгартрансгаз“ ЕАД за организатор на 

проекта и оператор на бъдещия газопровод на българска територия. В изявлението си двете 

страни потвърдиха крайния срок за пускане на газопровода в експлоатация - месец май 

2022г.  

През 2018 г. бяха предприети действия за определянето на „Булгартрансгаз” ЕАД като 

бенефициент по ОПИК, с оглед изпълнението на финансираните дейности. 

Очакваният срок за въвеждане в експлоатация на газопровода е 2022 г. 

 

Големи инвестиционни проекти с организатор – енергийни дружества           

(Приложение 9 В) 

 

1.Проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България“  

 

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:  

Очакваните общи инвестиционни разходи за проекта са 240 млн. евро, без ДДС, от които 

приблизително 220 млн. евро са капиталови разходи и 20 млн. евро разходи за развитие. 
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Досега са инвестирани 17 млн. евро от акционерите, а останалите средства за проекта ще 

бъдат осигурени чрез безвъзмездно финансиране, акционерно финансиране/собствен капитал 

и/или външно заемно финансиране. 

Проектът IGB е включен в списъка на ЕС с Проекти от общ интерес и е бенефициент на 45 

млн. евро безвъзмездна помощ в рамките на Европейската Енергийна Програма за 

Възстановяване.  

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.  

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. 

Разрешението за строеж за българска територия влезе в сила на 4 октомври 2017 г. В края на 

2017 г. стартираха ключовите процедури за избор на изпълнители. След обжалвания от 

страна на участници в търговете и последвали определения на Върховния административен 

съд, през август 2018 г. са възобновени процедурите за възлагане на обществените поръчки 

за проектиране, доставка и строителство, както и за инженер-консултант, като сроковете за 

подаване на оферти са удължени до септември 2018 г.  

Министерството на енергетиката представи на Управляващия орган (УП) на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) обосновка за изменение 

на Оперативната програма и предложение за алокация на средства между проекта 

Междусистемна газова връзка „Гърция - България“ и Междусистема газова връзка „Сърбия – 

България“. На заседанието на Комитета за наблюдение, проведено на 17 май 2018 г. в гр. 

София, бе взето решение за включването на ICGB като допустим бенефициент по ОПИК. На 

извънредно заседание на Комитета за наблюдение, което се проведе на 29 юни 2018 г. в гр. 

София, бе одобрено изменението на ОПИК. По програмата проектът има възможност да 

получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 39 млн. евро.  

С оглед стратегическата значимост на проекта, българската държава е предвидила в бюджета 

си за 2018 г. държавна гаранция за IGB в размер на 110 млн. евро, което ще осигури изгодни 

параметри на финансов заем от ЕИБ. 

На 14.08.2018 г. МЕ изпрати писмо за нотификация за държавна помощ за IGB до  

Министерство на финансите, с попълнена форма в програмата SANI, която МФ ще изпрати в 

ЕК. 

Очаква се строителството на интерконектора да стартира през 2018 г. и да приключи през 

първата половина на 2020 г. Газопроводът ще доведе до реална диверсификация (тъй като 

капацитет от него е резервиран на обвързваща база за целите на транспортирането на 

природния газ по сключения Договор за доставки на газ между Булгаргаз ЕАД и AGSC от 

19.09.2013 г. в обем на 1 bcm/y за 25 години, с начало на доставките между средата на 2020 г. 

и средата на 2021 г.), и ще бъде основна предпоставка за реализацията на проекта за 

газоразпределителен център „Балкан“. 



 
 

 

 

39 

 

 

2.Проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Турция - България“  

 

Обща стойност на проекта:  

Необходимите инвестиции за изграждане на проекта са 150 млн. евро, съгласно извършеното 

предпроектно проучване. 

Прединвестиционното проучване получи финансова подкрепа по програма CEF в 

максимален размер от 190 000 евро. 

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. Предпроектното проучване (ППП) бе извършено в периода 

август 2015 г. – януари 2016 г. Определен е най-подходящ вариант на трасе с технологични 

площадки, технологична схема и основно оборудване за ITB. 

Резултатите от предпроектното проучване бяха надлежно съобщени на турската страна, с 

което бе отправена и покана за среща в София за обсъждане на техническите параметри, като 

техническа среща по проекта с „Боташ“ беше проведена на 27.09.2017 г. в гр. София. В 

резултат от срещата, с писмо от 06.10.2017 г. до „Булгартрансгаз” ЕАД, „Боташ“ изразява 

желанието си за по-нататъшно развитие на проекта.  

През ноември 2017 г. Европейската комисия публикува Трети списък с проекти от общ 

интерес, проектът ITB не е включен в списъка, въпреки настояването от страна на МЕ. 

 

3. Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен” 

 

Основни цели:   

Постигане на по-големи обеми съхраняван газ, повишени налягания в газовия резервоар и 

по-големи средни денонощни дебити за добив и нагнетяване. Очаква се, чрез модернизацията 

и разширениета на капацитета на подземното газово хранилище в Чирен в краткосрочен план 

да се постигне повишаване на дневните дебити на природен газ до 5.0 млн. м3/24 ч. Проектът 

предвижда увеличаване на обема работен газ до 1 млрд. м3 и увеличаване на дебита на добив 

и нагнетяване до 8 – 10 млн. м3/ден. Повишените технически характеристики ще позволят 

хранилището да бъде използвано не само за нуждите на българския пазар, както е 

понастоящем, но и за посрещане пиковото потребление на страните от региона.  

Необходими инвестиции за изграждане на проекта: ~220 млн.евро. 
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Организатор на проекта: „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Проектът е в подготвителна фаза, включваща изпълнението на всички необходими геоложки 

и геофизични проучвания за разширението. Същевременно се работи и по внедряване на 

софтуерен продукт за събиране и създаване на база данни и последващо определяне на 

оптималните работни режими на работа на хранилището. 

За прецизиране на варианта за разширение се изпълняват 3D сеизмични изследвания, 

геомеханично симулиране и наземен газов анализ, като през 2016 г. са завършени 

геомеханичното симулиране на Чиренския резервоар и дейностите по наземен газов анализ 

върху площта на Чиренската структура. 

За изпълнение на „3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура” 

и „Контрол на качеството при извършване на 3D полеви сеизмични проучвания” е осигурена 

безвъзмездна финансова помощ по програма „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ) в 

размер на до 3 900 000 евро (до 50 % от прогнозната стойност на действието). На 25.05.2018 

г. е подписан договор с избрания изпълнител – „Геофизика Торун“, Полша, след което 

стартира подготовката на предварителен план за провеждане на сеизмични работи. 

Дейността по контрола на качеството при извършване на 3D полеви сеизмични проучвания  

и обработка на получените данни ще бъде извършена от избрания изпълнител“ 

Мингеоуниверс Инженеринг-НИС-МГУ“ ЕООД и съгласно подписания договор от 

15.07.2016 г. стартира след подписването на договор с изпълнителя за провеждане на 3D 

полевите сеизмични проучвания. С писмо от 18 юни 2018 г. изпълнителят по контрола на 

качеството е уведомен за сключения договор за извършване на сеизмичните проучвания. 

 

4. Рехабилитация и модернизация на националната газопреносна система 

 

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: ~321 млн. евро. 

Организатор на проекта: „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Приключи Фаза 1 от дейностите по проекта - строителството на Газопровод КС Лозенец – 

ОС Недялско, с издадено разрешение за ползване от 25 юни 2018 г. 20-километровата 

газопроводна отсечка в участъка КС „Лозенец” –  ОС „Недялско” е пряко свързано с 

повишаване на сигурността на преносната система и осигурява възможност за пренос на 

допълнителни количества газ по транзитния газопровод в участъка между КС „Лозенец” и 

българо-турската граница. То е и техническа предпоставка за осъществяване на реверсивен 

поток при необходимост. 

Изпълнението на Фаза 2 на проекта се финансира по две сключени споразумения по 

Механизма за свързване на Европа, с общ размер на гранта – до 1 032 000 евро. През 2018 г. 

продължиха: 

-Подготвителните дейности във връзка с рехабилитацията на Северния полупръстен на 

газопреносната система, за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС 
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Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово. Извършва се оценка на качеството на 

внесения на 30 април 2018 г. в МОСВ доклад по ОВОС; 

-     Подготвителните дейности за модернизация на три компресорни станции – КС 

„Лозенец“, КС „Ихтиман“ и КС „Петрич“, са изпълнени. 

5. Инфраструктура, която да позволи развитие на българския газов хъб 

 

Организатор на проекта: „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Основни цели:   

Подобряване сигурността на доставките и диверсификацията на източниците и маршрутите. 

Идеята за хъб „Балкан“ 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 изграждане на 

газов хъб за ЮИЕ на наша територия отчита стратегическото географско положение на 

страната ни, изключително добре развитата газопреносна мрежа с дължина около 2000 км, 

както и фактът, че 80% от компресорните станции в региона се намират на наша територия. 

През месец април 2015 г. проектът е включен в Десетгодишния план за развитие на мрежите 

2015-2024 на ENTSOG (Анекс А на TYNDP). На 18 ноември 2015 г. проектът за „Развитие на 

газовата инфраструктура във връзка с концепцията за изграждане на регионален газов хъб в 

България – хъб „Балкан“, е приет официално във Втория списък с проекти от „общ интерес“. 

Проектът за газоразпределителен център на територията на Република България е включен в 

списъка под номер 6.25.4, като част от клъстер 6.25, обединяващ алтернативни проекти за 

доставки на газ от нови източници и по нови маршрути до Централна, Източна и Югоизточна 

Европа.  

Общият размер на необходимата инвестиция е около 2,4 млрд. евро. 

През май 2017 г. е сключено споразумение за безвъзмездно финансиране по Механизма за 

свързване на Европа  в размер до 920 500 евро за изготвяне на предпроектно проучване за 

газов хъб „Балкан“. Обществената поръчка за избор на изпълнител бе обявена през 

септември 2017 г., през декември единият от кандидатите обжалва решението на 

възложителя, с което е обявено класирането на участниците. На 15.03.2018 г. бе сключен 

договор с избрания изпълнител ДЗЗД „АФ-ЕМГ Консулт“. 

Във връзка със закъснението в изпълнението на грантовото споразумение, натрупало се при 

провеждането на обществената поръчка за избор на изпълнител на предпроектното 

проучване, както и предвид на това, че в рамките на грантовото споразумение предстои 

провеждането на Втора инвеститорска кръгла маса, която се предвижда да се организира 

през м. септември 2018 г., на 01 юни 2018 г. към INEA беше подадено искане за удължаване 

на срока за изпълнение на споразумението с 3 месеца - до 4 декември 2018г.  

В началото на месец юни 2018 г. от Експертният технико - икономически съвет на 

"Булгартрансгаз" ЕАД разгледа и прие междинния доклад и включените към него технически 

раздел, разделът, свързан с финансовата структура и частта от Търговския раздел, която се 

изисква по Техническа спецификация, като членовете на ЕТИС са взели решение за 

одобрение на предложения от Изпълнителя предпочитан вариант Балкан 1 с етапи 1 и 2.  
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На 12 юни 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия се проведе експертна среща за представяне на 

резултатите от Междинния доклад от предпроектното проучване за Газов хъб „Балкан“. На 

18.06.2018 г. изпълнителят предаде Окончателен доклад от проучването, включващ следните 

раздели от предпроектното проучване – Бизнес раздел, раздел за управление на риска и 

раздел, свързан с управлението на ПОИ. Докладът е в процес на разглеждане. 

6. Газопровод за разширяване на капацитета на взаимно свързване на Северния пръстен 

на българската и румънската газопреносни мрежи 

 

Проектът се отнася до т.нар. преносен коридор България -  Румъния - Унгария - Австрия 

(BRUA). Той е част от концепцията за координирано развитие на газопреносните мрежи на 

България, Румъния и Унгария (преносен коридор - BRUA), предназначен за двупосочен 

пренос на природен газ между страните. Проектът предвижда изграждане на нова 

инфраструктура и модернизация и разширение на съществуващата с цел увеличаване 

капацитета на междусистемната свързаност на Северния полупръстен на националната 

газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД и газопреносната мрежа на „Трансгаз“ С.А. 

Румъния.  

Проектът е в идейна фаза и все още не е правен анализ на разходите и ползите. 

През ноември 2017 г. Европейската комисия публикува Трети списък с проекти от общ 

интерес, проектът не е включен в списъка. 

7. Газопроводна система от България до Словакия (известна като „Ийстринг“) 

 

Проектът Eastring – България е подпроект на клъстерния проект Eastring, включен в 

Десетгодишния план за развитие на мрежите на ENTSOG. За България това е изцяло нова 

инфраструктура, планирана да бъде изградена на два етапа. За етап 1 от развитието на 

проекта се предвижда да се изгради на българска територия нов газопровод ДУ 1400 с 

дължина около 257 км от нова входно/изходна точка на българо – румънската граница до 

нова входно/изходна точка на външна граница на ЕС на територията на България, както и 

изграждане на нови компресорни мощности 88-90MW. За етап 2 от развитието на проекта 

(капацитет 1140 GWh/d) се предвижда да бъдат изградени допълнително нови 374 MW 

компресорни мощности, като е предвидена и възможност за свързване с мрежата на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Изпълнението на предпроектното проучване за проекта Eastring стартира през месец 

септември 2017 г., след сключването на договор с избрания изпълнител в края на месец 

август същата година. Изпълнението на предпроектното проучване продължава.  

По първоначални изчисления индикативната прогнозна стойност на инвестицията при 

Вариант 2 (нов газопровод), етап 1, е 700 милиона евро. 

 

8. Разширяване на ПАВЕЦ "Чаира" с язовир "Яденица" 

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. 
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9. Междусистемна ВЛ (въздушна линия) между България и Гърция, която включва 

подпроектите: 

   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 територия и капацитет от 1500 MW между Марица изток и Неа Санта.  

Необходими инвестиции за изграждане на проекта: ~60 млн. евро. 

Прединвестиционните дейности на подпроекта на българска територия са приключили, вкл. 

одобрени са ПУП-окончателен проект, технически проект, ОВОС и работен проект. В ход е 

процедурата по взимане на съвместно решение за трансгранично разпределение на 

разходите. Изготвят се пазарни оценки за учредяване на безсрочно право на строеж и 

безсрочен сервитут за обекта. 

 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.  

Прединвестиционните дейности на подпроекта са приключили, вкл. одобрени са ПУП-

окончателен проект и работен проект. Процедурата по избор на изпълнител на СМР е в 

подготвителен етап.  

 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.  

Прединвестиционните дейности на подпроекта са приключили, вкл. одобрени са ПУП-

окончателен проект и работен проект. 

 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“. 

Прединвестиционните дейности на подпроекта са приключили, вкл. одобрени са ПУП-

окончателен проект и работен проект. 

На 08.08.2017 г. е обявена обществена поръчка в 4 лота за избор на изпълнители за 

строителство на „Вътрешен електропровод между п/с „Марица“ Изток и ОРУ ТЕЦ „Марица 

Изток 3“ и „Вътрешен електропровод между п/с „Марица Изток“ и п/с „Бургас“. В срока до 

09.10.2017 г. в ЕСО ЕАД са получени общо 23 оферти по 4-те лота.  

С Решение № 306/20.03.2018г. на изпълнителния директор на ЕСО ЕАД процедурата за 

избор на изпълнители по 4-те лота е прекратена. След обжалвания и произнасяне на КЗК е 
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подновена работата на комисията за продължаване на процедурата от етап „Разглеждане на 

оферти“. 

На 24.07.2018 са отворени ценовите оферти на допуснатите участници. На 01.08.2018 в 

профила на купувача, поддържан от ЕСО ЕАД са публикувани Решенията за класиране на 

участниците. 

 

10. Междусистемна електрическа линия между България и Румъния, включваща 

изграждане на нов 400 kV електропровод между п/ст „Добруджа” и п/ст „Бургас" 

 

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. 

Прединвестиционните дейности на подпроекта са приключили, вкл. одобрени са 

първоначален ПУП и технически проект, в МРРБ са внесени за одобрение ПУП-окончателен 

проект, ОВОС и работен проект. На 30 април 2018 г. е одобрена документация за провеждане 

на процедура по възлагане изпълнението на строителството на електропровода. 

Обществената поръчка ще бъде обявена в 30 дневен срок след влизане в сила на 

окончателния ПУП за проекта. Избрани са изпълнители за изготвяне на пазарни оценки за 

учредяване на безсрочно право на строеж и безсрочен сервитут за обекта в поземлени имоти, 

земеделски и горски територии. 

 

Международен фонд „Козлодуй“ – проекти с Бенефициент МЕ (Приложение 9-С) 

 

1.   Проект „Енергийна ефективност в  8 обществени сгради“, Споразумение за 

безвъзмездна помощ No 30   

 

Обща стойност на проекта: 4,01593931 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. 

Проектът е разделен на 2 Лота:  

- Лот 1 -  5 учебни сгради на Русенски университет „Ангел Кънчев“;    

- Лот 2: 3 административни обществени сгради на Министерството на икономиката и на 

Министерството на енергетиката.   

Осъществява се мониторинг на резултатите от проекта. 
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2. 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) 

Проектът е разделен на 4 Лота: 

-Лот 1 KIDSF-GA-040/1: Северозападния район на планиране, включва 36 сгради;  

-Лот 2 KIDSF-GA-040/2: Югозападен район на планиране, включва 39 сгради; 

-Лот 3 KIDSF-GA-040/3: Южен Централен район на планиране, включени  49 сгради; 

-Лот 4 KIDSF-GA-040/4: Северен Централен, Североизточен и Югоизточен райони на 

планиране, включва  44 сгради. 

Осъществява се мониторинг на резултатите от проекта. 

 

3. 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. 

Проектът е разделен 3 Лота:  

Лот 1 KIDSF-GA-045/1: Рехабилитация на улично осветление в Столична Община 

Лот 2 KIDSF-GA-045/2: Рехабилитация на улично осветление в 7 общини 

Лот 3 KIDSF-GA-045/3: Рехабилитация на улично осветление в 6 общини 

Осъществява се мониторинг на резултатите от проекта. 

4. 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. 
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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. 

Финансово проекта се ръководи от ЕБВР. 

 

5.    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. 

През отчетения период газоразпределителните дружества работят усилено. Към 30.06.2018г. 

в рамките на проекта са кандидатствали 3636 домакинства, като в 1872 от обектите 

строително-монтажните дейности са приключили и домакинствата са преминали на 

природен газ. Консултанта осъществява ежедневен мониторинг на проекта. През м. юни 

2018г. е подписано изменение на Споразумението за безвъзмездна помощ GA053А, съгласно 

което се изменя размера на безвъзмездната помощ по програмата DESIREE GAS, както 

следва: 

-предоставяне на 100% от цената за присъединяване (без ДДС) като допустим разход за 

безвъзмездна помощ (пълна субсидия), и  

-увеличаване нивото на безвъзмездната помощ на 30% от допустимите разходи (без ДДС), 

като се запазва тавана от 1000 Евро за високоефективни котли и 1200 Евро за 

кондензационни котли на домакинство. 

Промените влязоха в сила от 9 юли 2018г., като същевременно срокът на действие на 

Програмата се удължава до м. юни 2020 г.  

Изразходвани средства за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г. За извършени дейности по 

проекта са платени средства  на обща стойност от 535 944,77 евро. 
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6.   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 01.01.2017-30.06.2017): Със Заповед  № Е-РД-16-

610/19.12.2016 г., изм. със  Заповед № Е-РД-16-259/28.02.2017 г. на министъра на 

енергетиката е назначена комисия за осъществяване на контрол и приемане работата на 

консултанта. Работи се по разработване на конкурсна процедура за избор на Управител на 

ФЕЕВИ.  

 

7.    Проект „Оценка на резултатите от мерките в енергийния сектор, финансирани от 

МФК в периода 2001-2015 г.“, Споразумение за безвъзмездна помощ No 3 
Обща стойност на проекта: 148,812.00 eвро  (финансиран със 100% безвъзмездна помощ от 

МФК). 

Основни цели:  предоставяне на финансова подкрепа за Консултантски услуги за извършване 

на постигнатите резултати от енергийните проекти, получили безвъзмездна финансова 

помощ от МФК за целият срок за „не-ядрен прозорец“ от 2001-2013 г. Целта  на проекта е да 

се извърши цялостен анализ на техническото, икономическото, екологичното и социалното 

въздейстие на 38 грантови споразумения в периода 2001 до 2016 г.  

Постигнати резултати до момента и конкретни дейности извършени за периода 01.01.2018 – 

30.06.2018 г.: Беше извършена оценка на данните за реализираните спестявания на енергия и 

емисии на парникови газове след изпълнение на проектите, постигнатите смекчаващи 

резултати в сектор енергетика по отношение на негативните последствия от затваряне на 

блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“.  Анализът включва преглед на енергоспестяването и 

емисиите на парниковите газове за всеки отделен проект, както и оценка на въздействието 

върху макроикономическото равнище и обществените ефекти. Определя се и степента на 

съответствие на резултатите от проектите спрямо началните цели и приоритетните области. 

Извършен е преглед на дължимата документацията по проекта, изготвена от Консултанта. 

Изразходвани средства за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г. – проектът се финансира от 

МФК. За извършени дейности по проекта са платени средства  на обща стойност от 59,524.80 

евро. 

 

Проекти, финансирани от МФК с Бенефициент Енергийни Дружества                          

(Приложение 9-С) 

1. 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”  

o Бенефициент: Булгартрансгаз ЕАД 
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o 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” 

Проектът за газопровод високо налягане Добрич-Силистра и АГРС „Силистра”е приет в 

експлоатация януари 2016. Продължават разговорите за постигане на извънсъдебно 

споразумение по предявени искове от изпълнителя САЛП към Булгартрансгаз ЕАД. 

2. Газопровод високо налягане от района на ПГХ „Чирен” – Козлодуй, газопровод високо 

налягане Козлодуй – Оряхово и АГРС Оряхово 

Този проект е прекратен и средствата за изпълнението му ще бъдат върнати във Фонда. 

Начало на проекта: април 2009 г. Проектът приключи януари 2016 г. 

През м. юли Булгартрансгаз ЕАД са получили официална нотификация за започване на 

арбитражна процедура по Договора за изграждане на Газопровод високо налягане Добрич-

Силистра и АГРС „Силистра” от страна на Изпълнителя SALP, което възпрепятства 

окончателното приключване на договора. Водят се разговори с ЕБВР за възможностите за 

предприемане на стъпки за затваряне на Споразумението за безвъзмездна помощ независимо 

от арбитражното дело. Категоричната позиция на ЕБВР е, че всички разходи свързани с 

воденето на арбитражното дело и резултатите от него ще бъдат за сметка на Булгартрансгаз 

ЕАД и средства от МФК няма да бъдат предоставяни.  

 

2. Споразумение за безвъзмездна помощ № 32 “Енергийно ефективна рехабилитация на 

тежко индустриално минно оборудване на Мини Марица Изток” 

o Бенефициент: „Мини Марица Изток” ЕАД  

o 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 г. Проектът е в процес на изпълнение.  

3. Споразумение за безвъзмездна помощ № 33  

o Бенефициент: Рилска Света Обител  

o 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 прекратен поради липсата на изпълнение. Очаква се изплащане на дължими за 

средства от ЕБРВ към консултанта по проекта, след което ще се пристъпи към процедура 
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за затваряне на Споразумението, като неусвоеният финансов ресурс ще бъде възстановен в 

МФК.    

4. Споразумение за безвъзмездна помощ № 036 - Изграждане на 400 kV електропроводи, 

общо 250 км. 

o Бенефициент: ЕСО ЕАД  

o Обща стойност на финансирането: 54.2 млн. евро, от които 38 млн. евро от МФК. 

Споразумението е за изграждане на нова 400 kV линия от подстанция Пловдив до ТЕЦ 

Марица изток 2 ЕАД. Споразумението е подписано през м. декември 2011 г. между ЕБВР И 

НЕК ЕАД. Проектът е в процес на изпълнение. 

5.Споразумение за безвъзмездна помощ №047 между Топлофикация София и ЕБВР за 

„Модернизация на производството и разпределението на топлинна енергия в гр. София“ 

o Бенефициент: „Топлофикация София” ЕАД  

o 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 г. Проектът е в процес на изпълнение.  

6.Споразумение за безвъзмездна помощ №049 между НЕК ЕАД и ЕБВР за 

„Рехабилитация на хидроенергиен комплекс „Белмекен-Сестримо-Чаира“ 

o Бенефициент: НЕК ЕАД 

o Финансиране: от МФК 26.58 млн. евро  

Проектът е в процес на провеждане на тръжни процедури.  

7.Споразумение за безвъзмездна помощ №054 между „Мини Марица Изток“ ЕАД и ЕБВР 

за „Подмяна на амортизирани багери“ 

o Бенефициент: „Мини Марица Изток“ ЕАД  

o 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 г. Проектът е в процес на изпълнение.  
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8.Споразумение за безвъзмездна помощ №055 между 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“ 

o Бенефициент: ЕСО ЕАД  

o Обща стойност на финансирането: 8.35 млн. евро, от които 4.25 млн. евро от МФК. 

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 изпълнение.  

9.Споразумение за безвъзмездна помощ №057между „Булгартрансгаз“ ЕАД и ЕБВР за 

„Изграждане на три преносни газопровода с автоматични газорегулиращи станции 

(АГРС)“ 

o Бенефициент: „Булгартрансгаз“ ЕАД 

o 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 изпълнение.  

 

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. Големи енергийни инфраструктурни проекти в 

процес на подготовка 
Бр. 12  11 

2. Големи енергийни инфраструктурни проекти в 

процес на изпълнение 
Бр. 

2 

 
3 

3. Големи енергийни инфраструктурни проекти в 
процес на изпълнение по Структурни фондове на ЕС Бр. 1 1 

4. Големи енергийни инфраструктурни проекти в 
процес на изпълнение по Структурни фондове на ЕС Бр. 0 1 

5. Проекти в процес на изпълнение по МФK Бр. 11 11 

6. Доклади за мониторинг и оценка за степента на 
усвояване на средствата по безвъзмездни помощи Бр. 25 16 

7. Координационни мерки за изпълнение на 

задължения, произтичащи от членството в ЕС 
Бр. 30 24 
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8. Подготвени документи в процеса на вземане на 

решения в ЕС, вкл. по отношение на предстоящото 

Председателство на България на Съвета на ЕС 

Бр. 100 65 

9. Участие в международни и двустранни енергийни 

форуми и инициативи 
Бр. 20 25 

10. Подготовка на меморандуми и протоколи за 

сътрудничество в областта на енергетиката  
Бр. 2 3 

11. Анализ на финансовото състояние на търговски 

дружества от системата на МЕ /БЕХ ЕАД и 

дъщерните му дружества, Минпроект ЕАД и 

ПКНБАБГ ЕАД*/ 

 

Бр. 

дружества 
10 11 

12.Анализ, становища и предложения по 

изпълнението на показателите на Бизнес-

програмите в едноличните търговски дружества 

/БЕХ ЕАД, Минпроект ЕАД и ПКНБАБГ ЕАД/ 

 

Бр. 

дружества 
2 3 

13.Подготвени решения на министъра като 

едноличен собственик за апортиране на имоти, за 

увеличение и/или намаление на капитала на 

едноличните търговски дружества 

% 100% 100% 

14.Становища и проекти на решения за одобряване 

избора на одитори на едноличните търговски 

дружества /БЕХ ЕАД, Минпроект ЕАД и ПКНБАБГ 

ЕАД/ 

% 100% 100% 

15.Анализ на финансовото състояние на 

дружествата в процедура по ликвидация, изготвени 

становища и проекти на решения на едноличния 

собственик  

Бр. 

дружества 
3 3 

16.Анализ на информацията за развитието на 

производствата по несъстоятелност 

Бр. 

дружества 
3 3 

17. Подготвени актове на министъра, упражняващ 

правата на държавата в ТД с държавно участие в 

капитала (в т.ч. разрешения за извършване на 

разпоредителни сделки съгласно ПРУПДТДДУК) 

% 100% 100% 

18.Анализ и доклад за образуването на СРЗ и 

формиране на възнагражденията на органите за 

управление и контрол 

Бр.  4 2 

 Кратко описание на показателите за изпълнение: 

- Брой сключени споразумения за безвъзмездна помощ и договори с изпълнители. 

- Проверка на място и мониторинг на обектите за изпълнение. 

- Обработени фактури. 

- Месечни доклади за напредък от енергийни дружества. 

- Изпълнени мерки за енергийна ефективност. 

- Справки и анализи на показателите за изпълнение на проектите. 
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- Координационни мерки за изпълнение на задължения, произтичащи от членството в 

ЕС. 

- Подготвени документи в процеса на вземане на решения в ЕС, включително по 

отношение на предстоящото Председателство на България на Съвета на ЕС. 

- Участие в  международни и двустранни енергийни форуми и инициативи. 

- Подготовка на меморандуми и протоколи за сътрудничество в областта на 

енергетиката. 

- Анализи на годишните  финансови отчети  на търговските дружества – отразява броят 

на търговските дружества, за които се изготвят анализи на финансовите отчети; 

- Анализ на изпълнението на показателите на Бизнес-програмите на търговските 

дружества - отразява броят на търговските дружества, за които се проследява изпълнението 

на показателите в Бизнес-програмите; 

- Подготовка на решенията на министъра като едноличен собственик за апортиране на 

имоти, увеличение и/или намаление на капитала – отразява изпълнението на дейностите, 

свързани с изготвянето на документацията по вземане на съответните решения, при 

възникване на необходимост; 

- Избор на одитори на едноличните търговски дружества – отразява процедурите по 

утвърждаване на избраните от дружествата одитори, при възникване на необходимост; 

- Мониторинг на процедурата по ликвидация от прекратяването до заличаването на 

едноличното търговско дружество - отразява извършваните дейности за наблюдавания брой 

дружества в ликвидация; 

- Мониторинг на производството по несъстоятелност на търговските дружества от 

системата на министерство на енергетиката – отразява извършваните дейности за 

наблюдавания брой дружества в несъстоятелност; 

- Изготвяне актове на министъра, упражняващ правата на държавата в ТД с държавно 

участие в капитала (в т.ч. разрешения за извършване на разпоредителни сделки съгласно 

ПРУПДТДДУК) - отразява изготвените актове на министъра в качеството му на упражняващ 

правата на държавата в едноличните търговски дружества при постъпване на конкретното 

искане; 

- Анализ и доклад за образуването на СРЗ и формиране на възнагражденията на органите 

за управление и контрол – отразява брой изготвени доклади с анализи за всяко отчетно 

тримесечие. 

 Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 

 

Договори с изпълнители, фактури, Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката, Европейската банка за 

възстановяване и развитие, изпълнители, енергийни дружества, дирекция „Енергийни 

проекти и международно сътрудничество“, официални международни енергийни издания, 

статистически издания на ЕС, доклади на енергийните регулатори в Европа, информация от 

проведени енергийни форуми/семинари/конференции, кореспонденция с представители на 

европейски и международни енергийни институции. 

Информацията за планирането и отчета на изпълнението по отделните показатели, свързани 

с управлението на държавната собственост се получава от официалните годишни и 

междинни финансови отчети, от отчетите на дружествата за изпълнение на Бизнес-
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програмите, от постъпилите искания и издадени разрешения по реда на чл.11, т.15 и т.17 и 

чл.12, т.12 и т.13 от ПРУПДПДДУК. 

 

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на 

планираните/заявените целеви стойности:  

• Големите енергийни инфраструктурни проекти са силно зависими от националната и 

международната политика;  

• Струват скъпо и разчитат на европейска финансова помощ. 

   Стойността на показателя по т.8 „Анализ и доклад за образуването на СРЗ и формиране 

на възнагражденията на органите за управление и контрол“ е разчетена на база изготвяни 

доклади за всяко тримесечие, с оглед на което целевата стойност ще се достигне в рамките на 

годишния отчет. 

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: 1 191 200 1 278 029 803 292 

     Персонал 955 800 955 800 495 097 

     Издръжка 235 400 322 229 308 195 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 1 191 200 1 278 029 803 292 

     Персонал 955 800 955 800 495 097 

     Издръжка 235 400 322 229 308 195 

     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  0 0 853 624 

  Лихви по външни заеми "ДИЗ"     853 624 

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС 

и чужди средства 
0 0 106 851 

  
Други европейски програми и други донори, вкл. и национално съфинансиране ФМ на 

ЕИП (Програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия) 
    106 851 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 960 475 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 1 191 200 1 278 029 1 656 916 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 1 191 200 1 278 029 1 763 767 

  Численост на щатния персонал 33 33 29 

  Численост на извънщатния персонал       
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ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

 

 Дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество" и енергийните 

дружества „БЕХ“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД, „НЕК“ ЕАД, „ЕСО“ ЕАД, (само по описаните 

по-горе и предоставяни по програмата продукти/услуги). 

 Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката" 

 

 

 

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: 

1. Контрол на енергийната система по отношение осигуряването на непрекъснатост на 

енергийните доставки за задоволяване потребностите на обществото от енергия и 

енергийни ресурси, съобразено с изискванията за баланс надеждност, безопасност и 

опазване на околната среда  

Целта се изпълнява. 

 

2. Ефективно и безопасно управление на количествата радиоактивни отпадъци в 

страната, и на процеса по извеждане от експлоатация на 1 до 4 блок на АЕЦ "Козлодуй". 

Целта се изпълнява. 

 

3. Подпомагане на развитието на ядрената и конвенционалната енергетика в страната; 

Целта се изпълнява. 

 

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати 

и изпълнените дейности за тяхното предоставяне: 

1. Качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от енергия и 

енергийни ресурси, съобразено с изискванията за надеждност, безопасност и опазване 

на околната среда 

            Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

    Със заповед на министъра на енергетиката е създадено Координационно звено с 

председател г-н Красимир Първанов, заместник – министър, в което са включени експерти от 

дирекцията. Координационното звено е създадено с цел да съдейства на операторите на ГГИ, 

които ще се възползват от предвидената дерогация по чл.15 (4) от Директива 2010/75/ЕС. 

Изготвяне на актуална информация относно предприетите  от операторите на ГГИ дейности, 

с цел получаване на право на дерогация по чл.15 (4) от Директива 2010/75/ЕС. 

 През април 2018 г., ГД „Действия по климата“ при ЕК приключи с проверката по 

доклада на министъра на енергетиката за степента на изпълнението на НПИ за 2017 г. и 

одобри прехвърлянето на общо 3 812 436 безплатни квоти на емисии на парникови газове по 

сметките на операторите. За 2017 г., България има право на 5 803 715 безплатни квоти, 

разпределени между 23 оператора.  



 
 

 

 

55 

 

 В изпълнение на Заповед № Е-РД-16-542/04.11.2015 г. на министъра продължава 

участието в работата на постоянно действащата комисия за изпълнение на задълженията, 

определени съгласно „Правила за определяне на механизма за предоставяне и начина на 

разходване и контрол на средствата от Сметка „НПИ“, утвърдени със Заповед № Е-РД-16-

535/30.10.2015 г. на министъра с цел тяхното законосъобразно и целесъобразно 

администриране. На основание изискванията на Наредбата за НПИ и на Правилата, 

съвместно с експерти от дирекции ФУСИКО и КУЕ, през първата половина на 2018 г. са 

извършени общо 4 проверки на място относно реализацията на проекти от НПИ. 

 През юни 2018 е определена новата референтна цена за 2019 г. в размер на 8,93 

евро/тон емисии на въглероден диоксид.  

 Участие в работата на РГ 14 „Енергетика” и подготовка на проекти на позиции, 

информации и др. във връзка с участието на Република България в процеса на взимане на 

решения в ЕС. 

2. Създаване на условия за надеждно функциониране на енергийната система чрез 

контрол на експлоатацията и безопасността на енергийните съоръжения 

      Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 През първата половина на 2018 г. е извършван  контрол по чл. 75, ал. 1 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ), както следва: 

 Извършена проверка за степента на изпълнението на „Националния план за инвестиции 

(НПИ) на Република България  2013-2020 г.“ в обекти на "ЧЕЗ Разпределение България“ АД 

в оперативен център (ОЦ) „Перник“ и ОЦ „Брезник“ по проект от „НПИ“ - BG-$-0108 за 

„Реконструкция и модернизация на мрежи средно напрежение“; 

 Извършена е комплексна проверка на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“; 

 Извършена е комплексна проверка на ТЕЦ „ Марица Изток 3“ Димитровград;                                                                                                                                                                                                        

 Извършена е комплексна проверка на „Топлофикация Сливен" ЕАД. 

 Извършена е проверка за законосъобразното и правилно прилагане на дяловото 

разпределение на топлинна енергия за клиентите на топлинна енергия в град Бургас за 

периода от 01.05.2016 г. до 30.04.2017 г., по Заповед Е-РД-16-61/07.02.2018 г. на министъра 

на енергетиката на  „СМК Монтажи“ АД, град Бургас. 

 Ежедневно се събира и проследява оперативната информацията, предоставена от "ЕСО" 

за състоянието на въглищните складове поддържани от енергийните дружества, съгласно 

Наредба №11 за резервите от горива.  

 Ежемесечно се предоставя информация на ДА „ДРВЗ” за подържаните резерви от 

горива от търговските дружества от системата на енергетиката, съгласно Закона за запасите 

от нефт и нефтопродукти. 

 Ежедневно се събира оперативна информация за наличното количеството природен газ 

съхранявано в ПГХ "Чирен" и за състоянието на язовирите стопанисвани от НЕК ЕАД.  

 Актуализиран е Публичния регистър на лицата извършващи дялово разпределение на 

топлинната енергия по реда на чл.139а от ЗЕ на интернет страницата на МЕ, като са отразени 

всички настъпили промени в обстоятелствата.  

 През първата половина на 2018 г. е проведен изпит на 7 лица, председатели на изпитни 

комисии по чл.51, ал.2 от НТЕЕЦМ. 

 През първата половина на 2018 г. са изготвени 112 бр. отговори на жалби на 

потребители на електрическа енергия и 239 бр. отговори на жалби на потребители на 

топлинна енергия; 
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 Със заповед на министъра на енергетиката, Е-РД-16-257/23.05.2018 г., е създадена 

Междуведомствена работна група със задача преглед и предложения за промени на 

разпоредби от глава десета "Топлоснабдяване" на ЗЕ и на Наредба 16-334 за 

топлоснабдяването.  

 Участие в работна порграма на ТК79 на Български институт за стандартизация за 

разглеждане и приемане на нови стандарти по БДС.   

 Участие в работата на експертна група по Проект: „Опазване на застрашени видове 

птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от 

Натура 2000 в Западна България“ – LIFE16/NAT/BG/000612.   

 

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 - 4 блок на АЕЦ „Козлодуй" 

       Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 През първото полугодие на 2018г. експерти от дирекция "Сигурност на 

енергоснабдяването  и управление при кризисни ситуации" извършиха: 

 Организиране, подготовка и провеждане на регулярни заседания на РГ „Атомни 

въпроси“ към Съвета на ЕС, в качеството на Председател на Съвета на ЕС; 

 Цялостна организация и подготовка на изнесено заседание на РГ „Атомни въпроси“ към 

Съвета на ЕС, което ще се проведе в периода 18-20 юни 2018г. и ще включва техническо 

посещение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и ядрените съоръжения/проекти по ИЕ в ДП 

„РАО“; 

 Подготовка и участие в заседание на  Асамблеята на донорите на Международен фонд 

Козлодуй през месец юли 2018. Организирано и проведено е заседание на Мониторинговия 

комитет на Международен фонд Козлодуй в страната /гр. София и гр. Козлодуй/  през м. 

март 2018г. 

 Участие в подготовката и провеждането на мисия за партньорска проверка на 

националната програма за управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивни 

отпадъци (мисия ARTEMIS), проведена в периода 10-20 юни 2018. 

 Изготвяне на доклад и проект на отговор относно процедура за нарушение № 2018/2017 

за неизпълнение на задължения, произтичащи от Директива 2011/70/Евратом на Съвета за 

отговорно и безопасно управление на ОЯГ и РАО. 

 Координация и контрол за изпълнение на проектите по Международен фонд „Козлодуй" 

(ядрен прозорец)- получени са 6 доклада  за състоянието на проектите. 

 Получени и анализирани 6 доклада за изпълнение на Годишната програма на ДПРАО; 

 Разработване на Годишна работна програма за 2018г. за финансиране от МФК – приета 

от Комитета за подпомагане на програмите за извеждане от експлоатация към ЕК през м. 

юни 2018г. 

 Подготвена и поддържана актуална информация относно статуса на изпълнение на 

мерките за продължаване срока на експлоатация на блокове 5-6 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. 

 През първото полугодие на 2018г. са извършени 6 бр. проверки по документи, 

предоставени от АЕЦ и ДПРАО за правилното начисляване на вноските във фонд"РАО" и 

фонд "ИЕЯС". 

Съгласно отчета на заполжените показатели в БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2400.01.02  за 

полугодието на 2018г. на ДП "РАО", изпратен с писмо № Е-92-00-85/16.07.2018г., от 
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началото на 2018г. предприятието е преработило 967,97 кубични метра РАО получени от 

експлоатацията на АЕЦ"Козлодуй“. 

Също така, ДП "РАО" реализира дейности по следните 4 от планираните 4 мерки от 

тригодишната си програма: 

1. Изграждане на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци. 
Приключила е процедурата по сключване на споразумение 3 за оказване на техническа 
помощ по време на строителството на първия етап на НХРАО. Споразумението е подписано 
на 15 юни 2018 г., със срок до 27 юли 2021 г. На 26 юни 2018 г. е проведена среща с 
представители на Строителя, на която са разяснени забележките към документацията за 
изграждане на тестови участък на льосоциментна възглавница, с оглед оперативното 
предаване на следващата редакция. Редакция 3 на документацията е предадена на 28 юни 
2018г. Документацията се разглежда от експертите на СП НХРАО, независимия строителен 
надзор и проектанта на хранилището. 
Указания за безопасна работа при високи температури са приети на 20.06.2018г. Завършен е 
прегледът на пакета документация за изграждане на временно електрозахранване на 
площадката, редакция 3. Документацията е приета на19.06.2018г. 
Завършен е прегледът на Указания за безопасна работа при изграждане на фундамента и 
монтаж на възлова станция 20 kV, ред.2 и План по контрол на качеството, ред. 0. 
2. Модернизация на ЦПРАО, ССКРАО и площадка „Варово стопанство” в СП РАО-

Козлодуй. 

През отчетния период продължи изпълняването на дейности в това число: 

 Програма за управление на РАО на площадка Варово стопанство, Ид. № 

РК.РАО.ЕД.ПМ.041/04; 

 Програма за разработване на нови и усъвършенствани продукти и технологични 

процеси за оптимизиране на обработването на течните РАО от АЕЦ „Козлодуй" идент. № 

РК.РАО.ЕД.ПМ.065/00: 

 Модернизация на АИСРК (Автоматизирана информационна система за радиационен 

контрол): 
 Проект 48: „Реконструкция и модернизация на КСК, осигуряващи технологичния 
процес за обработване на РАО, приемани в СП „РАО-Ксзлодуй", в резултат на дейностите по 
ИЕ на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй" 
3. Технически основи за извеждане от експлоатация на СП РАО-Козлодуй и СП ПХРАО-

Нови хан. 

През първо полугодие на 2018 г. по извличане на РАО от хранилищни единици ПЕК, 

характеризирането им и прехвърлянето им в хранилищни единици СтБК. По този начин се 

актуализира и прецизира инвентара на РАО, съхранявани на Площадка 2, и се освобождат 

хранилищните единици ПЕК, които няма да бъдат използвани вече за съхранение на РАО. 

Изпълняват се дейности по характеризиране на варели с отпадъци и превоза им до СП "РАО-

Козлодуй", съгласно Програмата за освобождаване на Площадка 4 на СП ПХРАО -Нови хан. 

4. Технически основи за извеждане от експлоатация и демонтаж на блокове 1, 2, 3 и 4 на 

АЕЦ „Козлодуй”. 

През отчетния период е продължена доставката на оборудване за: демонтажни 

дейности, радиационна защита, дезактивиране, сигурност и др., поетапно, в съответствие с 

подписаните договори по проекти от МФ”Козлодуй”. Демонтирани са 42,68% от заложеното 

за година оборудване от 1 до 4 блок на АЕЦ"Козлодуй". 

По отношение дейността на фонд „РАО” и фонд „ИЕЯС” в дирекция „СЕУКС” не е 

постъпвала отчетна информация. 
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Фонд РАО 

В рамките на първото полугодие на 2018 г. са проведени 2 заседания на Управителния 

съвет на фонд „РАО" и 2 на междуведомствената експертна работна група към фонд „РАО". 

Приета е Годишна програма за дейността на ДП „РАО” за 2018 г.; Приета е тригодишна 

бюджетна прогноза за разходите на ДП „РАО” от фонд „РАО”; Приета е Методика за 

изчисляване на вноските към фонд „РАО” от генератори на РАО за 2018 г. Разгледани са 2 

проекта на община Елин Пелин и са одобрени за финансиране по чл.93, ал.1, т.5 от ЗБИЯЕ. 

 

Фонд ИЕЯС 

Проведено е 2 заседание на МЕРГ към фонд "ИЕЯС" и 2 заседание на УС на фонд 

"ИЕЯС". Приета е Годишна програма на ДП „РАО” извеждане от експлоатация 1 – 4 блок за 

2018 г. Приета е тригодишна бюджетна прогноза за разходите на ДП „РАО” от фонд 

„ИЕЯС”. 

Съгласно Отчет на заложените показатели в Програма №2400.01.02 „Сигурност при 

енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС” за първото полугодие на 2018 г. на 

ДП РАО, изпратен в МЕ с писмо вх. №Е-92-00-85/16.07.2018 г. в предприятието са 

преработени общо 967,97 м
3 

РАО, получени в резултат на експлоатацията на АЕЦ Козлодуй. 

ДП РАО реализира дейности по по четири от четирите заложени мерки по годишната 

си програма и Стратегията за управление на ОЯГ и РАО до 2030 г.: 

 

Мярка 1. Изграждане на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци. 

На 29.08.2017 г. бе направена официална първа копка на обекта. 

През отчетния период строителната дейност e съсредоточена основно върху оформяне 

на депото и изпълнение на обратен насип от хумус върху склона, дейности по изграждане на 

инсталация за изготвяне на льосоциментна смес, вкл. електро- и водоснабдяване на 

инсталацията и видеонаблюдение, изграждане на площадка за тестване на льосоциментната 

възглавница, укрепителни работи на носещата конструкция към основата на системата за 

смесване на льос и цимент; оформяне на пътища (оформяне на земната основа, оформяне на 

пътното легло – насипване на трошен камък и др.) геодезично трасиране на площадка 

Радиана. Извършват се независим стротелен надзор и авторски контрол по изграждане на 

първи етап на НХРАО. 

Продължават дейностите по договорите за предексплоатационен мониторинг на 

площадка Радиана:  

 “Предексплоатационен геодезичен мониторинг на площадка „Радиана“ по време на 

строителството на първия етап на НХРАО”; 

 Предексплоатационен радиационен мониторинг на площадка „Радиана“ по време на 

строителството на първия етап на НХРАО” 

 Предексплоатационен хидрогеоложки мониторинг на площадка „Радиана“ и 

геохимични анализи време на строителството на първия етап на НХРАО”. 

 Предексплоатационен метеорологичен мониторинг на площадка „Радиана“ – доставка 

на метеорологична станция 

Изпълняваха се инфраструктурни проекти по подготовка на площадка Радиана. 
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Мярка 2. Модернизация на ЦПРАО, ССКРАО и площадка „Варово стопанство” в СП РАО-

Козлодуй. 

Продължава изпълнението на дейностите по: 

 Програма за управление на РАО на площадка Варово стопанство, № ОП.05-

РАО.ЕД.ПМ.041/04: 

 Програма за разработване на нови и усъвършенствани продукти и технологични 

процеси за оптимизиране на обработването на течните РАО от АЕЦ „Козлодуй” идент. № 

РК.РАО.ЕД.ПМ.065/00: 

- Изпълнена е „Доставка на 1 бр. Влажна камера за втвърдяване и отлежаване на 

циментови проби” (договор № 2017134/14.11.2017 г.)  

 Рехабилитация на хранилища за РАО и рехабилитация на околовръстните стени на 

Траншейно хранилище: 

- Изпълнение на дейности по Разрешение на АЯР №МО-4208 със срок на валидност 

12.12.2018 г. за промяна на предназначението на Бризгален басейн 1 от хидротехническо 

съоръжение в Хранилище за нискоактивни отпадъци (шламове и утайки).  

- Изпълнение на дейности по Рехабилитация и хидроизолация на покрив на Траншейно 

хранилище. (Разрешение на АЯР за удължаване срока до 31.12.2018 г. ); 

 Модернизация на АИСРК (Автоматизирана информационна система за радиационен 

контрол): 

- Доставка на 2 броя аерозолни монитори УДА-1АБ за непрекъснато измерване и оценка 

на обемната активност на въздуха при извършване на дейности в ЦПРАО ); 

- Изълненна е „Доставка на 1 брой пропорционален брояч LND 4313” (за дооборудване 

на ел. таблата, резервно захранване на аерозолните монитори); 

 Дейности за: „Изпълнение на инженерно - технически дейности, свързани с разработка 

и внедряване на електрозахранване, управление и контрол (част „Ел., КИП и А”) на система 

за оптимизиране процеса на преработка на генерираните от суперпреса HHS-1000-3R 

вторични РАО, изграждана в СП „РАО – Козлодуй” - процедурата ще бъде финализирана до 

края на 2018 г.; 

 Проект 48: „Реконструкция и модернизация на КСК, осигуряващи технологичния 

процес за обработване на РАО, приемани в СП „РАО-Козлодуй”, в резултат на дейностите 

по ИЕ на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”  

 

Мярка 3. Технически основи за извеждане от експлоатация на СП ПХРАО-Нови хан – 

Мярката е заложена в Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и на 

радиоактивни отпадъци до 2030 г. 

 Във връзка с подготовката за издаване на нова лицензия за експлоатация на СП 

„ПХРАО-Нови хан” като Съоръжение за управление на РАО, включваща предварителни 

дейности по извеждане от експлоатация, беше разработен „Актуализиран план за извеждане 
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от експлоатация на СП „ПХРАО-Нови хан”, идент. №ОП08-ПХРАО.ИЕ.ПЛ.001/05 (АПИЕ), 

който е представен за разглеждане в АЯР с пакета документи, приложени към Заявлението за 

подновяване на лицензията. 

През първото полугодие на 2018 г. продължиха дейностите по извличане на РАО от 

хранилищни единици ПЕК, характеризирането им и прехвърлянето  им в хранилищни 

единици СтБК. По този начин се актуализира и прецизира инвентара на РАО, съхранявани 

на Площадка 2, и се освобождат хранилищните единици ПЕК, които няма да бъдат 

използвани вече за съхранение на РАО. 

Изпълняват се дейности по характеризиране на варели с отпадъци и превоза им до СП 

"РАО-Козлодуй", съгласно Програмата за освобождаване на Площадка 4 на СП ПХРАО –

Нови хан.  

Базата данни на РАО се актуализира и прецизира по документи, като се преглеждат 

досиетата на приетите РАО и архивните документи на РАО, приети преди 2001 г. 

Отпадъците, които преминават на входящ контрол – приети сега или извлечени от Площадка 

4 и Площадка 2 (ПЕК) – се идентифицират като потоци и им се присвоява код, съгласно 

„Програмата за управление на РАО от ядрените приложения в СП „ПХРАО-Нови хан” 

ОП06-ПХРАО.УД.ИН.016/02.. Крайният етап на управление на всеки от потоците предвижда 

погребване в подходящо хранилище (НХРАО, съоръжение за сондажно погребване), 

дългосрочно съхранение в склад или освобождаване от регулаторен контрол, така че 

площадката на СП „ПХРАО-Нови хан” да бъде поетапно освободена от РАО, за да се 

осигури извеждането от експлоатация. 

Във връзка с проект на МААЕ за прилагане на концепцията за сондажно погребване на 

отработени закрити радиоактивни източници (ОЗРИ) в СП „ПХРАО-Нови хан” се подготвя 

инвентар на закритите източници, който ще послужи за входни данни на предварителната 

оценка по безопасност на Съоръжение за сондажно погребване. 

 

Мярка 4. Технически основи за извеждане от експлоатация и демонтаж на блокове 1, 2, 3 и 

4 на АЕЦ „Козлодуй” 

 През отчетния период продължи  изпълнението на проекти за изграждане на 

съоръжения и доставка на оборудване за демонтажни дейности, радиационна защита, 

дезактивиране, сигурност и др., в съответствие с подписаните договори по проекти, 

финансирани от МФ Козлодуй. 

 Изпълняаха се дейности по радиационен мониторинг и мониторинг за безопасност на 

околната среда, аварийно планиране, дозиметричен контрол, промишлена безопасност и 

здраве и безопасност при работа на персонала. 

 В Инвестиционната програма са изпълнени мероприятия, свързани с реконструкция, 

модернизация и обновяване на съществуващите съоръжения, доставка на оборудване и 

системи, някои от които: 

 Изграждане на два броя транспортни портали и част от ограда на Главен корпус на 

блокове 1-4 на АЕЦ ; 

 Доставка на аналитична лента тип НЕЛ-4-50 и Доставка на многоканален цифров 

анализатор на спектри за гама-спектрометрична система – за нуждите на 

лаборатория „Радиохимия"; 
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 Доставка на 19 броя метални асиметрични контейнери, отворен тип, с възможност за 

транспортиране от автомобил със система Skip-lift ; 

 Доставка на Блокова абонатна станция за СБК-1 . 

Демонтажът на оборудването се извършваше съгласно „Програма за демонтаж на 

системи и оборудване от блокове 1-4 през 2018 г.”, идент. № ОП08-19.ИЕ.ДД.ПМ.008/00 и в 

процентно изражение представлява 42,68 % от годишния план за демонтажни дейности. 

 

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

програмата 

По § 43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия” – 17 118 486 лева,  

представляващи преведените субсидии на ДП „РАО“ за финансиране на дейностите по 

управление на фонд РАО и фонд ИЯЕС, отчетени от ЦА на МЕ.  

             По § 55-00 „Капиталови трансфери“ са отчетени към 30.06.2018 г. 355 482 лева, 

представляващи капиталови трансфери на ДП „РАО“ за изпълнение на инвестиционната 

програма на фонд „РАО“ и фонд „ИЕЯС“. 

 

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.Привеждане на нормативните актове в 

съответствие с Европейските директиви  

% 100% 100% 

2.Проверки по чл.75, ал.1 от ЗЕ Бр. 6 6 

3. Утвърдени алгоритми за пресмятане на 

количеството комбинирана електрическа енергия,  

необходими при издаване на сертификати за 

произход на електрическата енергия, произведена 

по комбиниран начин.  

Бр. 40 4 

4.Анализи на показатели за състоянието на 

енергийната система 

Бр. 4 4 

5.Брой изпълнени мерки по тригодишната 

програма за дейността на ДП”РАО”  

Бр. 4 4 

6.Количества приети РАО от експлоатация на АЕЦ м3 1540 968 

7.Демонтирано оборудване тона 9 650 42,68% 
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 Кратко описание на показателите за изпълнение: 

 

       1. Привеждане на нормативните актове в съответствие с Европейските директиви. 

  2. 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 2017г. 

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 2017г. 

проверки на регистрирани в Публичния регистър на МЕ лица по чл.139а от ЗЕ. 

  3.Утвърдени документи за издаване на сертификати – брой на издадените за всяка 

календарна година 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.  

  4.Анализи на показатели за състоянието на енергийната система – месечни, годишни. 

  5. Брой изпълнени мерки по тригодишната програма за дейността на ДП"РАО". 

  6. Количества приети и обработени от ДП"РАО" радиоактивни отпадъци от 

експлоатацията на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД; 

  7. 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 и управление при кризисни 

ситуации ". 

 

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: 741 200 741 200 241 038 

     Персонал 509 900 509 900 166 765 

     Издръжка 231 300 231 300 74 273 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 741 200 741 200 241 038 

     Персонал 509 900 509 900 166 765 

     Издръжка 231 300 231 300 74 273 

     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  88 771 900 88 771 900 17 473 968 

  

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. 

37 120 000 37 120 000 17 118 486 

  Капиталов трансфер - фонд "РАО";"ИЕЯС" и НПИ 51 651 900 51 651 900 355 482 

      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.): 88 771 900 88 771 900 17 473 968 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 89 513 100 89 513 100 17 715 006 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 89 513 100 89 513 100 17 715 006 

  Численост на щатния персонал 23 23 13 

  Численост на извънщатния персонал       

 

ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

 

УС на фонд „РАО", УС на фонд „ИЕЯС", МЕ, ДП"РАО", „АЕЦ-Козлодуй" ЕАД, Дирекция 

„СЕУКС" (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. Мониторинг на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. – изпълнява 

се;  

2. Изготвяне на нова Енергийна стратегия на Република България до 2030 г. и с хоризонт 

до 2050 г. - изпълнява се; 

3. Ефективна защита на националните интереси в процеса на развитие на енергийната 

политика и законодателството на ЕС, в областта на развитието на енергийните пазари, 

енергийната ефективност (ЕЕ) и енергията от възобновяеми източници (ВИ); - изпълнява се; 

4. Навременно изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, произтичащи от 

членството в ЕС - изпълнява се; 

5. Участие в дейностите по организиране и провеждане на председателството на Р 

България в Съвета на ЕС - изпълнено; 

6. Повишаване конкурентоспособността на българската икономика – изпълнява се; 

7. Развитие на напълно конкурентен вътрешен пазар на електрическа енергия и на 

природен газ – изпълнява се; 

8. Интегриране на националните пазари на електрическа енергия и природен газ в 

регионалните и общоевропейския енергиен пазар – изпълнява се; 

9. Постигане на спестяване в първичното енергийно потребление до 2020 г. – 1 590 ktoe, 

определен в Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г., в 

съответствие с изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност – 

изпълнява се; 

10. Реализиране на енергийни спестявания в крайното енергийно потребление до 2020 г. в 

размер на 716 ktoе, определен в Националния план за действие по енергийна ефективност 

2014-2020 г., в съответствие с изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната 

ефективност – изпълнява се; 

11. Развитие на енергията от ВИ съгласно предвижданията в Националния план за действие 

за енергията от ВИ за постигане на задължителния за България 16 % дял от брутното крайно 

потребление на енергия до 2020 г., включваща задължителен 10 % дял на енергията от ВИ в 

транспорта – изпълнява се; 

12. Постигане на определената национална цел за потреблението на биогоривата от „ново 

поколение“ в транспорта в размер на 0,05 процентни пункта енергийно съдържание от общия 

дял на енергията от ВИ в крайно потребление на енергия във всички видове транспорт до 

2020 г. – изпълнява се; 

13. Ограничаване вредното влияние върху околната среда от производството на енергия 

чрез повишаване на ЕЕ и използването на енергия от ВИ – изпълнява се; 

14. Създаване на условия за постигане на устойчиво енергийно развитие на регионално и 

местно ниво – изпълнява се; 

15. Определяне на дългосрочните национални цели за развитието на енергийния сектор за 

2030 г., в съответствие с приоритетите в енергийната политика на ЕС – изпълнява се; 

16. Изготвяне на Национален план в областта на енергетиката и климата в рамките на 

управлението на Енергийния съюз – изпълнява се. 

 

Заложените в програмата цели успешно се  изпълняват. 
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б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати 

и изпълнените дейности за тяхното предоставяне: 

1. 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. – изпълнява се; 

 За провеждането на енергийната политика на страната съгласно чл. 4, ал. 1 и 2, т. 2 от 

ЗЕ се разработват гориво-енергийни баланси на страната; 

      Разработване на констативни и прогнозни гориво - енергийни баланси: 

      Разработване на констативни гориво–енергийни баланси: тримесечни; шестмесечен; 

деветмесечен и годишен – изпълнява се; 

 Разработен е констативен гориво-енергиен баланс за 2017 г. Въз основа на данните от 

него е предоставена статистическа информация на Национален статистически институт за 

реализираните количества: 

- 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 всяка предстояща  година – изпълнява се; 

Прогнозният гориво-енергиен баланс за есен-зима 2018-2019 г., както и прогнозния гориво-

енергиен баланс за предстоящата 2019 г. се разработват през втората половина на годината. 

 Изготвяне и публикуване на бюлетин за състоянието и развитието на 

енергетиката през 2017 г. - изпълнено. 

Бюлетинът за състоянието и развитието на енергетиката се изготвя на основание чл. 4, ал. 2, 

т. 17 от Закона за енергетиката, който изисква ежегодното му издаване.  Изготвен е бюлетин 

за състоянието и развитието на енергетиката на Р България за 2017 г., който е публикуван на 

интернет страницата на МЕ – на български език. 

 

 Разработване на нова Енергийна стратегия на Република България – Стратегия за 

устойчиво енергийно развитие за периода 2020-2030 г. за развитие на енергетиката на 

странатапостигане на високотехнологична, сигурна и надеждна енергийна система, 

базирана на съвременни технологии, с хоризонт до 2050 г. - изпълнява се; 

   

Действащата Енергийна 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 следва да намерят своето отражение и в 

стратегическите документи на страната. Разработването на нова енергийна стратегия е един 

от приоритетите на правителството. Стратегическият документ „Стратегия за устойчиво 

енергийно развитие за периода 2020-2030 г. за развитие на енергетиката на страната, с 

хоризонт до 2050 г.“ (Стратегия, Стратегията) трябва да осигури ясна визия за развитието на 

сектора през следващите десетилетияИзготвен е проект на Стратегията. С оглед на 
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необходимостта от формиране на широк обществен консенсус по темата, който да гарантира 

устойчивост и предвидимост в развитието на сектора през годините, участие в 

разработването на цялостния стратегически документ ще вземат и представители на всички 

заинтересовани страни. 

 

 Разработване на Национална стратегия по ЕЕ след приемане на Стратегията за 

устойчиво енергийно развитие на Република България – във връзка с промяна в 

нормативната уредба отпада изискването за разработване на Национална стратегия по ЕЕ.; 

 

 Подготовка на проекти на позиции, информации и др. във връзка с участието на 

Република България в процеса на взимане на решения в ЕС; 

 Дирекция ЕСПУЕР взе участие в дейностите по изпълнение на ангажиментите в 

областта на енергетиката, произтичащи от членството в ЕС, като: 

 Активно участие в изготвянето на позиции и информация във връзка с извършените 

изменения на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите; 

 Активно участие в изготвянето на позиции и информация във връзка с извършените 

изменения на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност; 

 Активно участие в изготвянето на позиции и информация във връзка с предложението 

за нова Директива за насърчаване използването на енергията от ВИ; 

 Активно участие в изготвянето на позиции и информация във връзка с предложението 

за Регламент за управление на Енергийния съюз; 

 Изготвяне на доклади, информация и становища по въпроси, свързани с българската 

енергийна политика, включително в областите на ЕЕ и енергията от ВИ в изпълнение на 

задълженията, произтичащи от членството в ЕС. 

 

 Разработване на проекти на нормативни актове в областта на енергетиката, 

съгласно правителствените приоритети и приемането на нормативни документи от 

ЕС; 

 

 Разработване на проекти на нормативни актове в областта на енергетиката, в 

т.ч. в областта на ЕЕ и енергията от ВИ, съгласно правителствените приоритети и 

приемането на нормативни документи от ЕС - изпълнява се;  

 Представители на дирекция ЕСПУЕР активно участваха в: 

  Разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 

– извършени са необходимите действия за съгласуването на ЗИД, внесен е в Министерски 

съвет и след приемането му е изготвена съответната документация и е внесен за разглеждане 

в Народното събрание; 

 Разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници – във 

връзка с приетите промени в ЗИД на ЗЕ, в сила от 08.05.2018 г. – проектът е в процес на 

разработване; 

  Разработването на проект за изменение на Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за 

допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, 

начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към 

методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им; 
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 дейностите по изготвянето на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) с оглед транспониране изискванията на 

Директива 2015/1513/ЕО, изпълнение на мерки, произтичащи от Решението на ЕК относно 

подпомагане на производството на енергия от ВИ и отразяване на препоръка на Сметната 

палата от Одитен доклад № 0300001613 по извършен одит на изпълнението на целите на 

Европейския съюз и националните цели за производство и използване на биогорива, за 

периода от 01.01.2008 до 31.12.2012 г., приемането му от МС и внасянето на проекта на 

документ за разглеждане в Народното събрание (НС). Представители на дирекцията участват 

в заседанията на комисиите към НС при разглеждане на законопроекта; 

 Популяризиране на политиките по устойчиво енергийно развитие - изпълнява се; 

 Участие в събитие, организирано от Център за изследване на демокрацията за 

обсъждане на правните и административни пречки пред интегрирането на малки ВЕИ 

мощности в електроенергийната система на страната.  

 Участие в среща с представители на Институт за енергиен мениджмънт и Национална 

енергийна камара във връзка с либерализацията на електроенергийния пазар и предстоящите 

в това отношение стъпки на национално ниво, които са в компетенциите на Министерство на 

енергетиката; 

 Участие в срещи с експертите от Регионалния център за изследване на енергийните 

политики (РЕКК) към университета в Будапеща и Европейската фондация за климата (ECF) 

на 12-ти и 13-ти юни. Запознаване с проекта и с резултатите от моделирането на бъдещи 

сценарии за развитието на електроенергийния сектор в Югоизточна Европа.  

 

2.  Създаване на условия за по-добро и ефективно функциониране на енергийните 

пазари 

         Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

   Дейности по разработване и осъществяване 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; 

 Постигане на условия за устойчива и конкурентна пазарна среда в енергетиката 

чрез извършване на промени в нормативната уредба, регулаторната рамка и контрол за 

нейното прилагане; 

 Участие в съгласувателна процедура на проект на доклад в изпълнение на чл. 5 от 

Директива 2009/73/ЕО от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на 

природен газ и отмяна на Директива 2003/55/ЕО. Съгласно изискванията на директивата, 

докладът се предоставя ежегодно на Европейската комисия; 

 Участие в работна среща на държавите-членки на Европейския съюз по въпроси, 

свързани енергийната икономика (23-24.01.2018 г.), гр. Брюксел, Белгия. Срещата се проведе 

на 23 януари 2018 г., в гр. Брюксел, Белгия, относно текущите дейности по моделиране, 

включително разработването на моделите METIS и POTEnCIA, като на 24.01.2018 г. 

техническата работна група е поканена на среща, свързана с подготовката на националните 

планове за действие относно енергетиката и климата.. 

 Взето активно участие във форуми, конференции, кръгли маси и семинари с 

презентации и активно включване в дискусиите по темите в събитията; 
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 Изграждане на надеждни интерконекторни връзки между страните от региона с 

цел създаване на единен пазар и повишаване сигурността на доставките - 

диверсификация на източници и на трасета за доставка на природен газ, включително 

развиване на местния добив - изпълнява се; 

 Участие в работна среща на 5 и 6 април в Гранд хотел София, под председателството на 

ГД „Енергетика“, във връзка с прилагане на мрежовите газови кодекси, с цел повишаване 

сигурността на доставките и преминаване към единен енергиен пазар; 

 Участие в 4 бр.  технически срещи на работна група "Енергетика" към Съвета на 

Европейския съюз по Регламента за управление на Енергийния съюз и Газовата директива; 

 Активно участие в 3 триалога с Европейския парламент и Европейската комисия по 

Регламента за Управлението на енергийния съюз; 

 Активно участие в среща на Генералните директори по енергетиката; 

 Активно участие в Съвета на министрите на енергетиката на държавите членки на 

Европейския съюз; 

 Активно участие в изслушване на Министъра на енергетиката в Европейския 

парламент. 

 

 Оптимизация на баланса между възобновяеми и невъзобновяеми енергийни 

източници - изпълнява се; 

 

 Дейности по разработване на политики, стимулиращи лоялната конкуренция на 

енергийния пазар; изготвяне на ясна пътна карта, в която да се поставят конкретни 

цели, да се определят срокове и стъпки за реално изграждане на пазар на дребно - 

изпълнява се; 

 Участие във Втория обучителен семинар на експертите от работната група на 

държавите-членки на Европейския съюз относно инструмента за моделиране POTEnCIA, 23-

24.05.2018 г., гр. Севиля, Испания 

 

 Дейности, свързани с изготвяне  на промени в нормативната уредба, 

регламентиращи развитието на енергийния пазар; предприемане необходимите стъпки 

за постигане на пълно транспониране и прилагане на Третия енергиен пакет – Изготвен 

е ЗИД на ЗЕ, одобрен от МС на заседание от 29.05.2018 г., внесен за разглеждане в НС на 

22.06.2018 г. – изпълнява се; 

 

 Дейности, свързани с държавните помощи в областта на енергетиката - 

изпълнява се; 

Представители от дирекция ЕСПУЕР взеха участие в следните дейности: 

 Изготвяне на информация, необходима за попълването на въпросник на Европейската 

комисия, свързан с първоначалните й констатации по отношение изпълнението на 

изискванията за прозрачност на държавните помощи по Схемата за подпомагане на 

производството на електрическа енергия от възобновяеми източници по ЗЕВИ е одобрена на 

4 август 2016 г. от ЕК (SA.44840 (2016/NN)); 

 Изготвяне на информация от страна на отдел ЕЕВЕИ за Годишен доклад за 

предоставените държавни помощи през 2017 г. по мярка  SA.44840 (2016/NN) – Схема за 

подпомагане на производството на енергия от възобновяеми източници по ЗЕВИ; 
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 Изготвяне на информация от страна на отдел ЕБСПСП във връзка с Годишен доклад за 

предоставените държавни помощи през 2017 г. по мярка  SA.45861 (2016/N) – България – 

Подкрепа за енергемките потребители под формата на намаляване на допълнителна такса; 

 Във връзка с функциите на министъра на енергетиката по чл. 4, ал. 2, т. 14 от Закона за 

енергетиката като администратор на държавни помощи и минимални помощи в областта на 

енергетиката бяха подадени от страна на отдел ЕЕВЕИ чрез Министерство на финансите 

пред Европейската комисия две уведомления за държавна помощ: 

- Подпомагане на производството на енергия от възобновяеми източници в България, под 

номер на делото на Комисията: SA.51542; 

- Схема за подпомагане на производството на електрическа енергия от възобновяеми 

източници с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 МW, под номер на делото на 

Комисията: SA.51543; 

 Дейности във връзка с поддържане на регистър на страницата на МЕ относно 

постъпилите заявления и предоставените помощи за намаляване на тежестта, свързана с 

разходите за енергия от ВИ; 

 В съответствие с Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г., публикувана в ДВ, бр.77 от 

04.10.2016 г. Министърът на енергетиката организира изпълнението и осъществява 

координацията на дейностите по Наредбата, и е администратор на предоставяната държавна 

помощ. Функциите  по изпълнение на Наредбата са вменени на отдел ЕБСПСП, част от 

структурата на дирекция ЕСПУЕР. В изпълнение на функциите отдел ЕБСПСП е осъществил 

дейности, свързани с:  

- обработка на голям брой документи –обработени са 149 броя подадени заявления за 

предоставяне на помощ за четвърти ценови период;  

- подпомагане на Министъра на енергетиката в изпълнението на схемата за държавни 

помощи и координацията на дейностите по прилагането на Наредбата; 

- изготвяне на проекти на индивидуални административни актове за предоставяне на 

помощи; 

- осъществяване на превантивен и текущ.  

В рамките на отчетния период са издадени 142 бр. заповеди за предоставяне на помощ за 

четвърти ценови период, 1 бр. заповед за отказ и 5 бр. акта за прекратяване на 

административното производство. Разгледани са 34 бр. искания за издаване на удостоверение 

по чл. 9 от Наредбата – за ползване на допълнителна помощ за третия ценови период, като са 

издадени 30 бр. удостоверения и са разгледани 9 бр. искания за възстановяване на 

надплатените средства.  

 На интернет-страницата на Министерство на енергетиката са публикувани публични 

регистри за постъпилите заявления и предоставените помощи, включително и допълнителни 

данни за бенефициерите. Към настоящия момент е налична информация за четирите ценови 

периода, като информацията в регистрите се актуализира при необходимост; 

 Предоставена е информация на КЕВР относно издадените индивидуални 

административни актове на министъра на енергетиката за предоставяне на помощ и 

надплатените средства по реда на Наредбата, както и за прогнозното количество енергия.  

 

 Дейности, свързани с координацията в областта на международното енергийно 

сътрудничество за постигане на по-голяма сигурност на енергийните доставки и 

устойчивост на енергийното производство и потребление - изпълнява се; 
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 Участие на експерти от отдел ЕБСПСП в работна група с Р Македония относно „market 

coupling“, т. е. свързване на електроенергийните мрежи и енергийните борси на двете 

държави, вкл. създаване и опериране на енергийна борса на Р Македония. 

 Дейности във връзка с работни групи и комитети към ЕК, съдействащи за 

координиране на действията за изграждане на единен европейски енергиен пазар и 

съответната енергийна инфраструктура - изпълнява се;  

 Мониторинг на дейностите, във връзка със създаване на електроенергийна борса, в 

т. ч. осъществяване на периодичен мониторинг на пазарите на електрическа енергия и 

природен газ; в т.ч. — търговия на едро с енергийни продукти, цени на дребно на 

електрическа енергия и газ, достъп до мрежата, включително на електрическата 

енергия, произведена от ВИ и спазване правата на потребителите - изпълнява се; 

Отдел ЕБСПСП събира и обработва информация от ЕСО относно пазарите на 

електрическа енергия и природен газ; по-конкретно — търговия на едро с енергийни 

продукти, цените на дребно на електрическа енергия и газ, достъп до мрежата, включително 

на електрическата енергия, произведена от ВИ. 

 

 Дейности във връзка с подготовката 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; 

 Подготвена информация за позицията на Р България за Съвета по околна среда по План 

на ЕС съгласно „Пакет предложения за насърчаване на кръговата икономика“; 

 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; 

 Участие в изготвянето на позиции и информация във връзка с документи на ЕК; 

 Представители от дирекция ЕСПУЕР и от АУЕР участваха в РГ и изготвиха становища 

по Пакета от законодателни предложения на ЕК „Чиста енергия за всички европейци“. 

 

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 

 

 Участие в дейностите за изпълнението на задълженията, в областта на 

развитието на енергийните пазари, енергийната ефективност и енергията от 

възобновяеми източници, произтичащи от членството в ЕС – изпълнява се; 

 Участие в дейностите по председателство на България в Съвета на ЕС - 

изпълнено; 

Взето активно участие в провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС 

през 2018 г. 

 Участие в дейностите по разработване на нормативни актове, с които се 

приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на 

ЕС в областта на развитието на енергийните пазари, ЕЕ и ВИ - изпълнява се; 

Представители на дирекция ЕСПУЕР взеха участие в дейностите по изготвянето на проект на 

Закон за изменение и допълнение на ЗЕВИ с оглед транспониране изискванията на 

Директива 2015/1513/ЕО, изпълнение на мерки, произтичащи от Решението на ЕК относно 
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подпомагане на производството на енергия от ВИ и отразяване на препоръка на Сметната 

палата от Одитен доклад № 0300001613 по извършен одит на изпълнението на целите на 

Европейския съюз и националните цели за производство и използване на биогорива, за 

периода от 01.01.2008 до 31.12.2012 г., приемането му от МС и внасянето му за разглеждане 

в Народно събрание. Представители на дирекция ЕСПУЕР организираха срещи във връзка с 

получени становища, свързани с изготвяне на проекта на Закон за изменение и допълнение 

на ЗЕВИ. 

 Дейности по изготвянето на планове, програми и подзаконовата нормативна база, 

предвидена в Закона за енергийната ефективност, въвеждащ изискванията на 

Директива 2012/27/ЕС и Директива 2010/31/ЕС;- изпълнява се; 

 Представители на дирекция ЕСПУЕР активно участваха в: 

- разработването на проект за изменение на Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за 

допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, 

начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към 

методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им, издадена от министъра 

на енергетиката ; 

 Изготвяне на годишни анализи на резултатите от изпълнението индивидуалните 

цели и националната цел, заложени в националните планове за действие по ЕЕ, и на 

състоянието на ЕЕ в страната – изпълнява се; 

 Участие в работата на Работна група 14 "Енергетика", с водещо ведомство МЕ, в 

областта на енергийните пазари, ЕЕ и енергията от ВИ, съгласно ПМС № 85/2007 г. - 

изпълнява се; 

Представители от дирекция ЕСПУЕР и от АУЕР участват активно в Работна група 14 

„Енергетика“. 

 Дейности по разработване  и мониторинг на националните планове за действие по 

ЕЕ и изготвяне на съответните годишни отчети до Европейската Комисия (ЕК) -  

изпълнено;  

В съответствие с изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и 

съгласно разпоредбите на Закона за енеригйната ефективност от АУЕР беше разработен 

Годишен отчет за изпълнението на Националния план за действие по енергийна ефективност 

през 2017 г., като представители на дирекция ЕСПУЕР взеха участие в дейностите по 

изготвянето и приемането му от МС. 

 Координиране на дейностите и участие в съвместни инициативи в рамките на 

сключени меморандуми за сътрудничество с енергийни агенции в страните от 

Европейския съюз - изпълнява се; 

АУЕР участва в в Редовна среща на Европейската енергийна мрежа (EnR).  

АУЕР стратира организацията на Thinking Group среща на членовете на EnR по 

домакинството на АУЕР в гр. София през октомври 2018 г. 

 Дейности, свързани с изготвяне на двугодишните доклади за напредъка на Р 

България относно насърчаването и използването на енергия от ВИ и представянето в 

ЕК - изпълнява се; 

 Определяне на национална цел за минимално потребление на биогорива от ново 

поколение съгласно Директива 2015/1513/ЕО -  изпълнено; 

 Анализиране на актуалното състояние и перспективите за развитие на 

енергийния сектор с оглед определяне на дългосрочните национални цели за 2030 г., в 
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съответствие с приоритетите в енергийната политика на ЕС и формулиране мерките 

за тяхното постигане - изпълнява се; 

Експерти от отдел ЕБСПСП изготвиха Анализ на актуалното състояние на енергетиката. Въз 

основа на анализа за състоянието на енергийния отрасъл в периода от 2012 г. до 2017 г., е 

направен извода, че заложените приоритети в програмата на Правителството в областта на 

енергетиката, както и целите на Енергийната стратегия на Р България до 2020 г., се 

изпълняват успешно, като доказателство за това са постигнатите съответни резултати. 

 Организиране и координиране изготвянето на Национален план в областта на 

енергетиката и климата в рамките на управлението на Енергийния съюз - изпълнява 

се; 

Стартирани са дейности по разработването на проект на Националния план Енергетика 

Климат. 

Проведени са 3 работни заседания на работната група, вкл. 1 среща с представители на 

консултанта, нает от ЕК. Зададени са начални параметри относно техническата помощ. 

Изготвен е доклад за напредъка на Р България в разработването на НПЕК. 

Участие в дейностите по изготвяне на прогнозен общ енергиен баланс на Република 

България за периода 2021 - 2030 и с хоризонт до 2050 г. 

 

 Дейности, свързани  с участие в  комитети, работни групи и др. по изпълнение на 

европейското законодателство в областта на устойчивото енергийно развитие - 

изпълнява се; 

 Представители от отдел ЕЕВЕИ изготвиха становища по: 

 запитване THEMIS/EU PILOT, реф. № EUP(2017)9272 от Генерална дирекция 

„Енергетика” на Европейската комисия, относно искане за предоставяне на информация във 

връзка с изпълнението на различни разпоредби на Директива 2012/27/ЕС; 

 запитване THEMIS/EU PILOT, реф. № EUP(2018)9302 от Генерална дирекция 

„Енергетика” на Европейската комисия (ЕК), относно неподаване на доклада, изискван 

съгласно член 5, параграф 2 от Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики 

на сградите; 

 официално уведомително писмо № С(2017) 8300/3 относно  процедура за нарушение № 

2017/0518 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския 

парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година за изменение на Директива 98/70/ЕО 

относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 

2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (Директива 

(ЕС) 2015/1513): 

Представители от дирекция ЕСПУЕР участват и изготвят позиции, информация и становища 

за: 

Работна група към Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда в 

процеса на координация и обмен на информация по околна среда (EIONET) по компонент 

„Околна среда и енергетика“. Национален координатор по EIONEТ е Изпълнителната 

агенция по околна среда към МОСВ; 

Междуведомствена работна група към Изпълнителна агенция по околна среда към 

Министерство на околната среда и водите за разработване на Национален доклад за 

състоянието и опазването на околната среда в частта „Енергетика“; 
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Участие в дейността на междуведомствена работна група за разработване на нов 

механизъм за продължаване на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради към МРРБ; 

Междуведомствената работна група, относно прилагане на нормативната уредба при 

разрешаване и изграждане на ВЕЦ; 

Представители от дирекция ЕСПУЕР и АУЕР участваха в РГ и изготвиха становища по 

Пакета от законодателни предложения на ЕК „Чиста енергия за всички европейци“; 

Участие на дирекцията в дейността на ad-hoc работна група за подготовка и координация 

на участието на България в заседанията на КИП, ИФК и Съвета ЕКОФИН; 

Участие в дейността на 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; 

Участие в дейността на Междуведомствена работна група по демографските въпроси; 

Участие в дейността на Работна група 6 „Държавни помощи“ в изпълнение на 

Постановление № 85 на МС от 17.04.2007 за координация по въпросите на ЕС; 

Участие в мрежата от експерти по въпроси, свързани с държавните помощи; 

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. 

 Участие в разпространителски и информационни програми провеждане на 

европейската енергийна политика, организирани от ЕК и от специализирани 

европейски органи и организации – изпълнява се; 

 Дейности по актуализация и отчитане изпълнението на мерките по РМС 411 от 

19 май 2016 г. за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните 

проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. 

 

4. Разработване на политики и инструменти за насърчаване на ЕЕ, енергия от ВИ и 

опазване на околната среда. 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 

 Дейности по разработването на нормативни актове, с които се приемат мерки на 

национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на ЕС в областта на 

ЕЕ и енергията от ВИ - изпълнява се; 

Представители на дирекция ЕСПУЕР активно участваха в: 

- дейностите по изготвянето на проект на Закон за изменение и допълнение на ЗЕВИ за 

транспониране изискванията на Директива 2015/1513/ЕО и изпълнение на мерки, 

произтичащи от Решението на ЕК относно подпомагане на производството на енергия от ВИ, 

приемането му от МС и внасянето за разглеждане в НС; 

- разработването на проект за изменение на Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за 

допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, 

начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към 
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методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им, издадена от министъра 

на енергетиката; 

- Представители от дирекция ЕСПУЕР и АУЕР изготвиха информация и взеха участие в 

консултации и работни срещи, организирани от Световна банка във връзка с изготвянето на 

Национална стратегия за адаптация към климатичните промени и Национален план за 

България. 

- Представители от дирекция ЕСПУЕР подготвиха информация във връзка с изготвянето 

на Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в България през 2017 

г. 

 Дейности по 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; 

 Представители от дирекция ЕСПУЕР и АУЕР активно участваха при изготвянето на 

проект на Методика за оценка на размера на вноските от задължените лица по чл. 14, ал. 4 от 

Закона за енергийна ефективност във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 

източници“ и в други финансови посредници, необходими за постигане на индивидуалните 

им цели. 

o От страна на АУЕР бяха изготвени: 

-  годишен анализ 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 Националния план за действие по ЕЕ за периода през 2017 г. 

- разпределение на индивидуалните цели на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ за 

изпълнение през 2018 г.; 

- организиране и участие в работата на експертни РГ към АУЕР по реда на Наредба № Е-

РД-04-3 от 4.05.2016 г. 

 Дейности във връзка с участието в работни групи по отделните теми, касаещи 

повишаване на ЕЕ и използването на енергията от ВИ на европейско и национално ниво 

- изпълнява се; 

- Участие в актуализацията на изпълнението на Национална програма за реформи (НПР) 

в съответствие със „Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 

2020“; 

- Участие в дейностите по проект „SUPPORT“ Подкрепа на местни правителства в 

нисковъглеродните стратегии, финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество 

„ИНТЕРРЕГ - ЕВРОПА“ 2014-2020 г.;  

- Участие в работата на Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната 

среда в процеса на координация и обмен на информация по околна среда (EIONET) по 

компонент „Околна среда и енергетика“ към МОСВ; 

- Участие в работата на Междуведомствената работна група, относно прилагане на 

нормативната уредба при разрешаване и изграждане на ВЕЦ; 

- Участие в МРГ към МОСВ за координиране на прилагането на предложените мерки и 

предлагане на други спешни мерки, които да бъдат докладвани на ЕК във връзка с 

постановеното от Съда на ЕС Решение С 141/14.01.2016 г.; 
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- Участие в дейностите по проект „Съгласувани действия в подкрепа на транспонирането 

и въвеждането на Директива 2009/28/ЕС за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници – фаза ІІІ“. 

 

 Дейности във връзка с участието в междуведомствени работни групи, съвети и др. 

по околна среда и здраве, биологичното разнообразие, ЕЕ, енергия от ВИ и промените в 

климата - изпълнява се; 

 Представители на дирекция ЕСПУЕР активно участваха в дейността на следните 

работни групи: 

- Комитет за управление на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. към МОСВ; 

- Междуведомствена работна група за разработване на проект на ЗИД на Закона за 

изменение на чистотата на атмосферния въздух към МОСВ; 

- Междуведомствена работна група за изготвянето на „Национален доклад за 

състоянието и опазването на околната среда“ – Изпълнителна агенция по околна среда към 

МОСВ; 

- Междуведомствена работна група за обсъждане и изготвяне на предложения за 

извършване на промени в законодателството, с оглед ограничаване на съдържанието на сяра 

и пепел във въглищата и брикетите към МОСВ; 

- Междуведомствена работна група по демографски въпроси към МТСП; 

- Междуведомствената работна група, относно прилагане на нормативната уредба при 

разрешаване и изграждане на ВЕЦ към МРРБ; 

- Работни срещи със Световна банка по отношение на изпълнение на проекта за 

изготвяне на Национална стратегия за адаптация към промените в климата в партньорство 

между Световна банка и МОСВ. 

- Участие в дейността на Национален доверителен Екофонд; 

 Дейности във връзка с участие в проект „Съгласувани действия в подкрепа на 

транспонирането и въвеждането на Директива 2009/28/ЕС за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници – фаза ІІІ” (CA–RES ІІІ) - 

изпълнява се; 

 Представители от дирекция ЕСПУЕР участваха в трета работна среща по проект 

CA–RES ІІІ „Съгласувани действия в подкрепа на транспонирането и въвеждането на 

Директива 2009/28/ЕС за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници – 

фаза ІІІ“, като продължение на проект CA–RES ІІ.  

 

5. Разработване, координиране, администриране и мониторинг на планове, програми и 

проекти по ЕЕ, енергия от ВИ и околната среда. 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Организиране изпълнението на мерки, включени в стратегически документи, 

свързани с устойчивото енергийно развитие - изпълнява се; 

 Представители на дирекция ЕСПУЕР участваха в работни семинари и срещи 

отношение на изпълнение на проекта за изготвяне на Национална стратегия за адаптация към 

промените в климата в партньорство между Световна банка и МОСВ.  
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 Участие в международни проекти, финансирани със средства от ЕС и 

международни финансови инструменти в областта на ЕЕ и енергията от ВИ - 

изпълнява се; 

 Дирекция ЕСПУЕР участва активно в дейностите по проект CA–RES ІІІ „Съгласувани 

действия в подкрепа на транспонирането и въвеждането на Директива 2009/28/ЕС за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници – фаза ІІІ“, като 

продължение на проект CA–RES ІІ. 

 АУЕР е партньор и представител за България в следните международни проекти: 

- Проект “Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за 

изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 2”; 

- Проект „Съгласувано действие по Директивата относно енергийните характеристики на 

сградите ІV (CA IV EPBD); 

- Проект „Съгласувано действие по Директивата относно енергийните характеристики на 

сградите V (CA V EPBD); 

- Проект „ODYSSEE-MURE, инструмент за оценка на политиката по енергийна 

ефективност подпомагащ вземането на решения“; 

- Проект Enerfund - Създаване на геобазирана информационна интернет система, 

предоставяща данни за състоянието и възможностите за енергийно обновяване на сгради. 

Дейностите по всички проекти се изпълняват текущо в съответствие с изискванията и 

индикаторите за изпълнение, заложени в споразуменията. 

 

 Дейности по изготвяне на доклади, отчети и анализи на резултатите от 

изпълнението на политиките за ЕЕ, ВЕИ и устойчиво развитие - изпълнява се; 

 Представители от дирекция ЕСПУЕР изготвиха и представиха: 

- информация във връзка с извършван одит от Сметна палата на изпълнението на 

„Енергийна ефективност в публичния сектор“ за периода 01.01.2014-31.12.2016 г.; 

- подробна информация по въпросник от Световна банка, свързана с мерки за адаптация 

към промените в климата; 

- Представители на АУЕР извършиха следните дейности: 

- Изготвен мониторинг и оценка на състоянието на ЕЕ на национално ниво и по сектори; 

- Изготвен Годишен отчет за изпълнението на НПДЕЕ и извършена оценка на 

изпълнението на националната цел за енергийни спестявания по метода „отдолу-нагоре“, 

съгласно изискванията на чл. 24 (1) от Директива 2012/27/ЕС и чл. 11, ал. 6, т. 4 от ЗЕЕ; 

- Изготвен мониторинг и оценка на изпълнението на Националната схема за задължения 

за енергийна ефективност; 

- Изготвен Анализ за изпълнението на общинските програми по енергийна ефективност 

през 2017 г. по региони за икономическо планиране в България. 

 

 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;  

 От страна на АУЕР са обобщени и анализирани 299 бр. отчети за изпълнението на 

програмите за ЕЕ и за управлението на ЕЕ на държавните и местните органи; Изготвен е 

анализ за изпълнението на общинските програми по енергийна ефективност през 2017 г. по 
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региони за икономическо планиране в България. Анализът е публикуван на интернет-

страницата на АУЕР: http://seea.government.bg/bg/informatsionni-byuletini. 

 Обобщаване и анализиране на годишни отчети за управлението на ЕЕ на 

собственици на предприятия, промишлени системи (ПС) и системи за външно 

изкуствено осветление - изпълнява се; 

 Обобщени и анализирани са от АУЕР отчети за управлението на ЕЕ от 349 собственици 

на ПС. 

- Обобщаване и анализиране на ежегодните отчети на планове, програми и проекти в 

областта на ЕЕ; 

- Обобщени и анализирани са от АУЕР отчети за управлението на ЕЕ от 62 бр. от 

търговците с енергия. 

- Обобщена и анализирана информация от финансиращите институции и управляващи 

органи на оперативни програми в страната. 

 

 Дейности във връзка с участието в Управителния съвет на Фонд „Енергийна 

ефективност и възобновяеми източници“ - изпълнява се; 

Представители от дирекция ЕСПУЕР участат активно в заседанията на фонда. 

 

 Дейности във връзка с участието в Национален доверителен Екофонд – изпълнява 

се; 

Представители от дирекция ЕСПУЕР участват активно в заседанията на Национален 

доверителен Екофонд; 

 

 Дейности по участие в Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда 2014-2020 - 

изпълнява се; 

 Представители от дирекция ЕСПУЕР участват активно в заседанията на Комитета за 

наблюдение на ОП „Околна среда 2014-2020“. 

 

 Разглеждане на постъпили искания и съпътстващите ги документи за издаване на 

мотивирано предложение до МФ за подкрепа на договори с гарантиран резултат - 

изпълнява се; 

 

 Дейности по 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; 

 Представители на дирекция ЕСПУЕР и от АУЕР участват в дейността на „Фонд за 

енергийна ефективност и възобновяеми източници“. 

АУЕР изготви на проект на Методика за оценка на размера на вноските от задължените лица 

по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ във ФЕЕВИ и в други финансови посредници, необходими за 

постигане на индивидуалните им цели; организира процедура за обсъждане със 

заинтересованите страни; участие в експертни срещи с ФЕЕВИ и с др. заинтересовани 

страни. 

 

6. Взаимодействие с централните и териториални органи на изпълнителната власт, 

браншови организации, НПО и др.  

http://seea.government.bg/bg/informatsionni-byuletini


 
 

 

 

78 

 

 

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; 

 Координация и методическа помощ на централните и местни органи на изпълнителната 

власт и на експертните съвети за подпомагане дейността на областните управители и 

кметовете на общини, създадени съгласно чл. 64 от ЗЕЕ, се осъществява текущо, както от 

централната администрация на АУЕР, така и от Териториалните звена на АУЕР по райони за 

икономическо планиране. 

 

 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; 

 Осъществява се текущо, както от централната администрация на АУЕР, така и от 

Териториалните звена на АУЕР по райони за икономическо планиране. 

 

 Провеждане  на регионални семинари по ЕЕ и по изпълнението на Националния 

план за действие по енергийна ефективност - изпълнява се; 

 АУЕР регулярно участва в конференции, семинари, дискусии, кръгли маси и др. 

посветени на енергийната ефективност и устойчивото енергийно развитие. За отчетния 

период са проведени и заседания на два експертни съвета към областните управители в 

страната, в които АУЕР участва със свои членове. 

 

 Консултации и конкретни указания по места при подготовката на проекти по  ЕЕ 

и изчисляване на тяхната рентабилност по региони за икономическо планиране - 

изпълнява се; 

 Дейността се извършва текущо с най-голяма интензивност в периода януари-март, 

когато е отчетния период на Програмите за повишаване на енергийната ефективност по чл. 

12 от ЗЕЕ. 

 

 Съвместни дейности с браншови и неправителствени организации при 

подготовката, изготвянето и реализацията на програми и проекти по енергийна 

ефективност - изпълнява се; 

 Дейността се извършва текущо. 

 

 Оказване на експертна помощ при обучение на задължените по чл.14, ал.4 от ЗЕЕ 

лица - изпълнява се;  

 АУЕР регулярно участва в конференции, семинари, дискусии, кръгли маси и др. 

посветени на ЕЕ и устойчивото енергийно развитие. През отчетния период на 2018 г. беше 

организацирана експертна среща с екип на ЕБВР с цел подпомагане на задължените лица при 

изпълнение на индивидуалните им цели за енергийни спестявания; бяха проведени голям 

брой експертни срещи с всички групи заинтересовани лица. 
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      Организация и участие в срещи с НПО по въпросите за преминаване към 

нисковъглеродна енергетика, в т. ч. запознаване с проекта на международната 

природозащитна организация WWF “Справедлив преход в Източна и Южна Европа”, чрез 

който ще бъдат разработени специализирани планове за енергиен преход, насочени към 

икономическа трансформация на отделни региони в България, Гърция и Полша. Част от 

изработването на плана е и изготвянето на задълбочен анализ на устойчивите икономически 

дейности, които могат да бъдат алтернатива на въглищата в целевите региони. 

 

7. Поддържане на Националната информационна система за състоянието на ЕЕ –  (база 

данни): 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 

 Отчитане на постигнатите годишни енергийни спестявания – на национално и 

местно ниво и по сектори - изпълнява се; 

 Изготвени са мониторинг и оценка на състоянието на ЕЕ на национално ниво и по 

сектори, включени в отчета за изпълнението на Национален план за действие по ЕЕ. 

 

 Отчитане на изпълнението на мерките, предвидени в Националния план за 

действие по енергийна ефективност - изпълнява се; 

 Годишният отчет за изпълнението на НПДЕЕ е изготвен от АУЕР и включва анализ и 

оценка на всички мерки в Плана, както и приноса им в изпълнението на Националната цел за 

ЕЕ за отчетната 2017 г. 

 

 Проследяване на изпълнение на индивидуалните индикативни цели, заложени в 

Националния план за действие по енергийна ефективност - изпълнява се; 

От АУЕР са изготвени анализ и оценка на изпълнението на Националната схема за 

задължения по ЕЕ – включена в годишния отчет за изпълнението на НПДЕЕ. 

 

 Проследяване на изпълнението на мерките, предвидени в програми за повишаване 

на ЕЕ на държавните и местните органи; 

Обобщени и анализирани 299 бр. отчети за изпълнението на програмите за ЕЕ и за 

управлението на ЕЕ на държавните и местните органи и отчети за управлението на ЕЕ от 349 

собственици на ПС.  

 

 Проследяване на изпълнението на мерки за управление на ЕЕ от лицата по чл. 63 

от ЗЕЕ- изпълнява се; 

Изготвен е анализ и оценка на изпълнението на управлението на енергийната ефективност в 

предприятията и промишлените системи и на изпълнението на Програмите за ЕЕ на органите 

на държавната власт и местното самоуправление. 

 

 Събиране и обработка на информация за - изпълнява се; 

 сгради за обществено обслужване в експлоатация, подлежащи на задължително 

сертифициране; 

 други сгради – жилищни, производствени, паметници на културата неподлежащи на 

задължително сертифициране; 
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 нови сгради с издаден сертификат за проектни енергийни характеристики; 

 предприятия за производство и услуги, подлежащи на обследване; 

 промишлени системи, подлежащи на обследване;котли, подлежащи на инспекция; 

 климатични инсталации, подлежащи на инспекция.  

 Други дейности, свързани с изпълнение на ЗЕЕ - изпълнява се. 

 

8. Регистрационен режим на лицата, извършващи енергийно обследване и 

сертифициране на сгради, обследване на промишлени системи, предприятия и системи 

за външно изкуствено осветление 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Регистрация на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните 

проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания - изпълнява се; 

 • Регистрирани нови 5 фирми и 1 консултант по ЕЕ; 

• Отказани регистрации на 1 фирма; 

• Пререгистрирани 20 фирми1 консултант; 

• Вписване на промени в обстоятелствата на 28 фирми; 

• Отказ от промени 1 фирма; 

• Заличени 7 фирми. 

 Регистрация на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на 

предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление и 

изготвяне на оценки за енергийни спестявания - изпълнява се; 

• Регистрирани нови 2 фирми; 

• Пререгистрирани 3 фирми; 

• Вписване на промени в обстоятелствата на 5 фирми; 

• Заличени 1 фирми. 

 

9. Контрол по изпълнението на задължителни мерки по ЕЕ. 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 

 Организиране на дейностите и осъществяване на контрол - изпълнява се 

 крайните потребители на енергия в случаите, когато провеждането на дейности и мерки 

за повишаване на енергийната ефективност e задължително; 

- задължените лица по чл. 10, т. 2 и 3 от отменения Закон за енергийната ефективност 

изпълняват индивидуалните цели за енергийни спестявания до 31 декември 2016 г., 

определени в съответствие с отменения Закон за енергийната ефективност, определени в 

Поименен списък одобрен с Протокол № 44 от 08.12.2010 г. с Решение на МС - 16 проверки 

на място; 

 лицата по чл. 43, ал. 1 и ал. 2 и чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ; 

Извършени проверки на лицата по чл. 43, ал. 1 и ал. 2 за изпълнение на задълженията по чл. 

46, ал. 1 и чл.55, ал. 1 - 307 проверени лица и по чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ - за изпълнение на 

задълженията по чл.55, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ - 57 проверени лица; 
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 лицата по чл. 14, ал. 1 от ЗЕЕ при изпълнението на поставените им индивидуални цели 

за енергийни спестявания; 

 възложителите по чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията за изпълнението 

на задължението им по чл.  20, ал. 1 от ЗЕЕ; 

 актуализация и поддръжка на списъци на собствениците на отоплителните инсталации 

с водогрейни котли и климатични инсталации; 

Актуализиран 1 бр. списък. 

 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 ПС, декларации за водогрейни 

котли и климатични инсталации) - изпълнява се; 

 Извършен контрол по подадени информационни форми за сгради, декларации за 

годишно потребление на енергия от промишлени системи - 517 бр., декларации за 

водогрейни котли и климатични инсталации – 104 бр. 

 

 Извършване на проверки на лицата по чл. 43, ал 1 и 2 и лицата по чл. 59, ал.1 дали 

притежават необходимите технически средства и разполагат с необходимия персонал - 

консултанти по енергийна ефективност (за юридическите лица) – 6 бр. проверки на място; 

 

 Контрол върху дейността на лицата по чл. 43, ал. 1 и 2: 

 проверка за валидността на входящите данни за сградата, използвани за издаване на 

сертификата за енергийни характеристики, както и на посочените в сертификата резултати - - 

101 бр.;  

 проверка на вписаните в сертификата за енергийни характеристики входящи данни и на 

резултатите, включително на предписаните мерки за повишаване на енергийната 

ефективност - - 360 бр.;  

- пълна проверка на данните, резултатите и на предписаните мерки за повишаване на 

енергийната ефективност чрез посещение на място с цел да се провери съответствието между 

посочените в сертификата за енергийни характеристики данни и сертифицираната сграда – 2 

бр. 

 Контролът върху дейността на лицата по чл. 59, ал. 1 се извършва чрез: 

 проверка за валидността на входящите данни на предприятията, промишлените системи 

и/или системите за външно изкуствено осветление, използвани за извършване на 

обследването, и на посочените в доклада резултати; 

 проверка за валидността на входящите данни и на резултатите от обследването, както и 

на предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

 Извършени проверки за изпълнение на енергоспестяващи мерки на собственици на:  

- промишлени системи (в т. ч. МСП) . – 7 проверки на място, 

- системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с население 

над 20 000 жители – 7 проверки на място 

 Изготвяне на доклад и обобщение на резултатите от проведения контрол - изпълнява се; 
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Изготвен 1 бр. анализ. 

 Налагане на административни наказания в предвидени от ЗЕЕ случаи - изпълнява 

се. 

 

10. Удостоверяване на енергийни спестявания от изпълнени енергоспестяващи мерки. 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Потвърждаване размера на енергийни спестявания постигнати в резултат на 

изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност и извършени енергийно 

ефективни услуги - изпълнява се; 

Издадени са 72 бр. удостоверения за постигнати енергийни спестявания с реализирани 

спестявания в крайна енергия - 152,94 GWh. 

 Издаване на удостоверения за енергийни спестявания за изпълнени мерки за 

повишаване на ЕЕ - изпълнява се; 

  Подадени са 121 бр. заявления за издаване на УЕС, в това число 39 бр. заявления от 

търговци на енергия, на които е извършен е входящ контрол. 

 Издадени 384 бр. удостоверения за постигнати енергийни спестявания в сгради, ПС; 

 Прехвърляне на удостоверенията за енергийни спестявания - изпълнява се. 

Прехвърлени 3 бр. удостоверения. 

 

11. 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 - изпълнява се;  

 Създаване на условия за постигане на устойчиво енергийно развитие на регионално 

и местно ниво - изпълнява се; 

 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; 

 Рубрика „Източници на финансиране на проекти за подобряване на енергийната 

ефективност и на проекти, използващи енергия от възобновяеми източници в България“ на 

интернет-страницата на АУЕР се обновява минимум два пъти годишно. 

 Представители на дирекция ЕСПУЕР и на АУЕР участват в различни събития – 

конференции, кръгли маси, Уебинари и др., с участието на заинтересованите лица, за 

популяризиране и насърчаване използването на енергията от ВИ. 

 Събиране, обработване и анализ на информация за производството на енергия от 

ВИ - изпълнява се; 
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 Изготвяне на доклади, отчети, анализи в областта на енергията от ВИ, 

включително на прилаганите финансови инструменти и схеми за насърчаване; - 

изпълнява се; 

 Участие в информационни и обучителни кампании за мерките за подпомагане, 

ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от ВИ 

– изпълнява се 

Представители на дирекция ЕСПУЕР и на АУЕР участват в различни събития – 

конференции, кръгли маси, Уебинари и др., с участието на заинтересованите лица, за 

популяризиране и насърчаване използването на енергията от ВИ. 

 

12. 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 

 Разглеждане на заявления за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на 

енергия от ВИ, и съпътстващите ги документи - изпълнява се; 

 За първото шестмесечие на 2018 г. са постъпили 9 936 бр. заявления за издаване и 

прехвърляне на гаранции за произход от производители на енергия от ВИ. Направена е 

проверка за пълнотата и комплектността на 9 936 бр. заявления за издаване/прехвърляне и 

издаване на гаранции за произход на енергията от ВИ, подадени от производители. 

Направена е проверка за пълнотата и комплектността и на 4 бр. искания за отмяна на 

гаранции за произход на енергия от ВИ поради използването им в друга държава и са 

издадени 4 бр. заповеди. 

 Отмяна на издадените гаранции за произход на енергията от ВИ след изтичане на 

нормативно установения срок на тяхната валидност - изпълнява се; 

 Издадени са 6 бр. заповеди за отмяна на гаранции за произход, поради изтичане срока 

им на валидност. Направена е проверка за пълнотата и комплектността и на 4 бр. искане за 

отмяна на гаранции за произход на енергия от ВИ поради използването им в друга държава и 

са издадени 4 бр. заповеди. 

 Създаване и поддържане на регистър за вписване на издадените, прехвърлените и 

отменени гаранции за произход на енергия от ВИ - изпълнява се;  

 Създаденият електронен регистър за вписване на издадените, прехвърлените и 

отменени гаранции за произход на енергия от ВИ се поддържа и обновява ежедневно. 

 Организиране на дейностите по издаване, прехвърляне, отмяна и вписване на 

гаранциите за произход на енергия от ВИ - изпълнява се; 

 Подадените 9 936 бр. заявления за издаване/прехвърляне на гаранции за произход и 

приложенията към тях са проверени за съответствие с изискванията на нормативната уредба 

в законоустановения срок. За всяко от подадените заявления е изготвен и попълнен вътрешен 

документ – резултат от проверката на документите за издаване/прехвърляне на гаранции за 

произход, съдържащ заключение на проверяващия експерт и предложение за издаване или за 

отказ за издаване на гаранции за произход на енергията от ВИ. В случаите, в които е 

установено, че подадените заявления и/или приложенията към тях не отговарят на 

изискванията на нормативната уредба, на заявителите са изпратени 288 бр. писма за 

отстраняване на допуснатите нередовности. 
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 Изготвяне и публикуване на интернет-страницата на АУЕР на информация от 

регистъра за издадените и прехвърлени гаранции за произход - изпълнява се;  

Публикуването на интернет-страницата на АУЕР на информация от регистъра за издадените 

и прехвърлени гаранции за произход е ежедневно. 

 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;  

Изготвени са нови 35 досиета на производителите на енергия от ВИ по обекти и се 

поддържат 2 404 досиета на архив по реда на Закона за националния архивен фонд. 

 Ежемесечно предоставяне на информация относно гаранции за произход на 

енергия от ВИ на КЕВР - изпълнява се; 

Изготвени и предоставени са 6 бр. справки на КЕВР.  

 Поддържане на НИС за потенциала, производството и потреблението на енергия 

от ВИ в Р България** - изпълнява се; 

Направена е проверка на постъпила тримесечна и годишна информация за производството на 

ел.енергия от ВИ от задължените по ЗЕВИ лица. Обработените отчети са 4 646 бр. и са 

изготвени 18 обобщени приложения. 

 Разглеждане на заявления и признаване на гаранции за произход, издадени от 

компетентни органи в други държави – членки на ЕС - изпълнява се; 

Няма постъпили заявления и признаване на гаранции за произход, издадени от компетентни 

органи в други държави – членки на ЕС 

13. Контрол по ЗЕВИ 

 Извършване проверки на място в обекти на производители на енергия от ВИ; 

Извършени са проверки на място на 3 обекта произвеждащи енергия от ВИ. 

 Налагане на административни наказания в предвидени от ЗЕВИ случаи. 

 За неспазване на законоустановения срок за подаване на заявленията и 

придружаващите ги съгласно нормативната уредба документи, са съставени 104 бр. акта за 

установяване на административни нарушения. Изготвени са 15 бр. АУАН на кметове и 

областни управители - чл.8, т.3 и чл.10, ал.3 от ЗЕВИ. 

 

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

програмата 

 

I. Проект: “Съвместни действия в подкрепа на транспонирането и въвеждането на 

Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници “ – ІІІ-та фаза 

 

1. Обща стойност на проекта и източници на финансиране 

Стойност на проекта: € 65 640. Проектът се финансира от програма „Интелигентна енергия за 

Европа“ 

2. Основна цел на проекта: 
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Подпомагане на държавите-членки при ефективното въвеждане на методологиите и правните 

разпоредби на Общността относно използването на енергията от ВИ и постигане на 

задължителните национални цели за дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление 

на енергия до 2020 г. Подкрепата се осъществява, чрез създаване на платформа за 

структуриран диалог и обмяна на опит, знания и добри практики между ДЧ, както и 

насърчаване диалога по отношение общите подходи при прилагането на определени части от 

Директива 2009/28/ЕО. 

3. Постигнати резултати до момента и конкретни дейности извършени за периода 

01.01.2018 – 30.06.2018 г. 

Осъществена е една работна среща, на която са присъствали двама представители на 

дирекция ЕСПУЕР и двама външни представители. Преди участието в срещата е представена 

изискана от координаторите по проекта информация, по съответните групи по проекта – 

попълнени са 3 бр. въпросници, свързани с конкретните дейности по групите. 

Експертите, които са участвали в работните срещи на групите са съгласували са докладите с 

обобщените резултати от проведените срещи. 

4.  Изразходвани средства за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г. (източник). 

За отчетния период са изразходвани 0,00 лв. 

 

II. Проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението на Директива 

2006/32/ЕС и Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на съвета (CA ESD 

II/CA EED )“ 

 

1. Обща стойност на проекта и източници на финансиране 

Стойност на проекта: € 68 875. Проектът се финансира от програма „Интелигентна енергия за 

Европа“ 

2. Основни цели на проекта 

• Повишаване и структуриране обмена на информация и опита на национално равнище от 

прилагането на Директивата, както и насърчаването на добри практики.  

• Създаване на благоприятни условия за ускоряване степента на сближаване на националните 

процедури по въпроси, свързани със Съгласуваните действия.    

•  Допълване работата на Енергийния управителен комитет (EDMC) и неговите подгрупи, 

както и на Европейският комитет по стандартизация (CEN), във връзка с методите „отгоре-

надолу” и „отдолу-нагоре”. 

3. Постигнати резултати до момента и конкретни дейности извършени за периода 

01.01.2018 – 30.06.2018 г. 

Извършени са окончателните разплащания по проекта. 

4. Изразходвани средства за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г. (източник). 

За отчетния период са изразходвани 26 645 лв., отчетени в ДЕС(СЕС) 

Финансирането е 100% от EK. Получени средства – 23 622 лв. 

 

III. Проект „Съгласувани действия за подпомагане изпълнението на Директива 

2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (CA IV EPBD)“ 

 

1. Обща стойност на проекта и източници на финансиране 

Стойност на проекта: 22 200 евро. Проектът се финансира от програма „Хоризонт 2020“ 

2. Основни цели на проекта 
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• Повишаване и структуриране обмена на информация и опита на национално равнище от 

прилагането на Директивата, както и насърчаването на добри практики.  

• Създаване на благоприятни условия за ускоряване степента на сближаване на 

националните процедури по въпроси, свързани със Съгласуваните действия.  

3. Постигнати резултати до момента и конкретни дейности извършени за периода 

01.01.2018 – 30.06.2018 г. 

- Участие на 3-ма експерти на АУЕР в работен семинар по проекта (Франкфурт на Майн, 23-

24.V.2017 г.), на който предмет на задълбочено обсъждане бяха две основни теми: 1) 

комплексни публични сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (болници) и 

2) дългосрочните стратегии за саниране на сгради, както и новите елементи, включени в 

Сградната директива –интелигентните сгради, финансирането на санирането, по-широките 

ползи от санирането и др. 

- Предаване на „Националния доклад 2017 - прилагане на Директивата относно енергийните 

характеристики на сградите в България - състояние към декември 2016 г.“; 

- Предаване на „Доклада за важните решения / индикатори на изпълнението  на Сградната 

директива в България - 2017 г. - състояние към декември 2016 г.“; 

- Приемане на извършените дейности от подизпълнителя по проекта; 

- Подготовка за кандидатстването с предложение за нов проект (CAV_EPBD) – продължение 

на проекта CAІV_EPBD – по новата покана за проектни предложения по програма „Хоризонт 

2020”. 

4.  Изразходвани средства за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г. (източник). 

За отчетния период са изразходвани 2 776 лв., отчетени в ДЕС(СЕС) 

Финансирането е 100% от EK. 

 

 ІV. Проект „ODYSSEE-MURE, инструмент за оценка на политиката по енергийна 

ефективност подпомагащ вземането на решения“, договор: NUMBER – 696077 – 

ODYSSEE-MURE 

 

1. Обща стойност на проекта и източници на финансиране 

Стойност на проекта: € 17 985. Проектът се финансира от програма „Хоризонт 2020“. 

2. Основни цели на проекта 

Сравнение на напредъка в подобряване на енергийната ефективност в страните от ЕС по 

сектори на крайното енергийно потребление, оценка на ефекта от прилагането на различни 

политики и мерки по енергийна ефективност и проследяване на изпълнението на 

националните цели по енергийна ефективност. 

 3. Постигнати резултати до момента и конкретни дейности извършени за периода 

01.01.2018 – 30.06.2018 г. 

- Подготовка и участие в обучителен работен семинар и в среща по проекта – Виена, 25-

27.04.2018 г. 
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- Организиране приемането на извършените от подизпълнителя дейности по чл. 2, ал. 2, 

точка 3 от договора за подизпълнение – Трета актуализация на базата данни за индикатори за 

енергийна ефективност ODYSSEE. 

- Актуализиране на базата данни с политики и мерки за повишаване на енергийната 

ефективност MURE. 

4. Изразходвани средства за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.  

За отчетния период са изразходвани 5 223лв., отчетени в ДЕС(СЕС) 

Финансирането е 100% от EK. Получени средства – 5 105 лв. 

 

IV. Проект „Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите 

страни за изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 2“ 

 

1.Обща стойност на проекта и източници на финансиране 

Стойност на проекта: € 37 856. Проектът се финансира от програма „Хоризонт 2020“. 

2.Основни цели на проекта 

Целта на второто съгласувано действие за Директивата за енергийна ефективност (CA-EED 

2) е да насърчи обмена на информация и опит между държавите-членки и други участващи 

страни (Норвегия) с оглед улесняване на прилагането на Директива 2012/27/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност, включително 

изпълнението на предвиденото изменение на настоящата директива. Проектът е 

продължение на CA ESD и CA EED, които подпомагаха държавите-членки при тълкуване на 

законодателството, възможностите за прилагане и подкрепа чрез подробна информация и 

достъп до експерти, успешни политики и практики.  

Специфичните цели на проекта са: 

• Да се подобри и структурира обмена на информация и опит от националното 

изпълнение, като същевременно се популяризират концепциите за добри практики в 

дейностите за подобряване и укрепване на прилагането на Директива 2012/27/ЕС от страна 

на държавите-членки. 

• Да се насърчи диалогът между държавите-членки относно общи подходи за 

ефективното изпълнение на Директива 2012/27/ЕС. 

• Да допълни работата на Комитета на ЕФД, подпомагаща Европейската комисия. 

Очакваното въздействие на проекта се състои в по-хармонизиран подход и подобрено 

прилагане на Директивата за енергийна ефективност в държавите-членки, както и в 

трансфера на добри практики между държавите. 

3.Постигнати резултати до момента и конкретни дейности извършени за периода 

01.01.2018 – 30.06.2018 г. 

- Подготовка и участие във ІІ пленарна среща по проекта – Виена, 22-23 март 2018 г. 

- Подготовка на документи и организиране приемането на работата на подизпълнителя 

по проекта 

- Подготовка и участие в интервю с координаторите на проекта относно изпълнението на 

проекта в България, вкл. стратегии за разпространение и взаимодействие със заинтересовани 

страни на национално ниво. 

4.Изразходвани средства за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.  

За отчетния период са изразходвани 5 272 лв., отчетени в ДЕС (СЕС) 

Финансирането е 100% от EK. 

 



 
 

 

 

88 

 

V. Проект „Създаване на геобазирана информационна интернет система, 

представляваща данни за състоянието и възможностите за енергийно обновяване на 

сгради (ENERFUND)“ 

 

1.Обща стойност на проекта и източници на финансиране 

Стойност на проекта: € 17 568,75. Проектът се финансира от програма „Хоризонт 2020“. 

2.Основни цели на проекта 

Създаване и популяризиране на геобазирана информационна интернет система, която да 

подпомага заинтересованите лица – общини, бенефициенти по европейски програми, 

финансови организации (банки, кредитни линии), ЕСКО фирми и др. при вземането на 

решения по отношение на осигуряване на финансиране и разработване на стратегии за 

енергийното обновяване на сгради. 

3.Постигнати резултати до момента и конкретни дейности извършени за периода 

01.01.2018 – 30.06.2018 г.  

Участие на АУЕР в ІV среща на изпълнителите по проекта (гр. Антиб – Франция, 26-

28.ІІ.2018 г.); 

- Отчитане на извършената дейност по проекта за целите на изготвянето на техническия 

доклад за 1-вия отчетен период (междинния отчет) и предаване на окончателния финансов 

отчет  за отчетния период (януари 2018 г.); 

- Извършена разпространителска дейност – разпространение на 2-рото прес съобщение и 3-

тия бюлетин по проекта сред целевата група на проекта, както и представяне на основния 

продукт на проекта (геобазирана информационна интернет система) пред представители на 

АЕЦ-Козлодуй (задължено лице по схемата за задължения за енергийна ефективност) по 

време на обучителен семинар в Почивно оздравителен комплекс „Леденика“ през юни 2018 

г.; 

- Подготовка за участие на АУЕР в V (извънредна) среща на изпълнителите по проект 

ENERFUND 

(гр. Атина – Гърция, 3-4.VIІ.2018 г.). 

4.Изразходвани средства за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г. – За отчетния период са 

изразходвани 3 147лв., отчетени в ДЕС(СЕС) 

Финансирането е 100% от EK. Получени средства – 5 474 лв. 
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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 в срок на изисквания на актове на 

Европейския съюз в националното 

законодателство 

% 100 %  50 % 

2.Констативни гориво-енергийни баланси. Бр. 4  2 

Прогнозни гориво-енергийни баланси. Бр. 2  0 

3.Бюлетин за състоянието и развитието на 

енергетиката съгласно чл. 4, ал. 2, т. 17 от 

Закона за енергетиката. 

Бр. 1  1 

4.Издаване на индивидуални административни 

актове на министъра на енергетиката по реда 

на Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г., в т.ч. 

- Разглеждане на заявления на 

предприятия за получаване на държавни 

помощи съгласно Наредба № Е-РД-04-

06/28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, 

свързана с разходите за енергия от 

възобновяеми източници; 

- Подготовка на документация за 

издаване на заповеди за предоставяне на 

помощ или заповеди за отказ, актове за 

прекратяване на административното 

производство, съгласно Наредба № Е-РД-04-

06/28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, 

свързана с разходите за енергия от 

възобновяеми източници. 

Бр. 

150 

 

 

 

150 

150 

 

 

 

149 бр. заявления; 

34 бр. искания за 

издаване на 

удостоверения 

 

Издадени      177 

бр. индивидуални 

административни 

актове 

 

5.Извършване на контрол по реда на Наредба 

№ Е-РД-04-06/28.09.2016 г. за намаляване на 

тежестта, свързана с разходите за енергия от 

възобновяеми източници, в т. ч. 

-Предварителен контрол; 

-Текущ контрол; 

-Последващ контрол 

Бр. 

 

150 

150 

150  

 

 

29 

29 

0 

6.Изпълнение на мерки, произтичащи от 

становището на ЕК по схемата  за подпомагане 

на производството на електрическа енергия от 

ВИ 

% 100   70 % 

7.Изготвяне на годишни отчети за 

изпълнението на Националните планове за 

действие по ЕЕ 

Бр. 1  1 
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8.Определяне на индивидуалните цели на 

търговците с енергия и изготвяне на списък на 

задължените лица 

Бр. 1  1 

9.Разработване на национални планове, 

програми, дейности и мерки по повишаване на 

ЕЕ и предоставянето на енергоефективни 

услуги 

Бр. 18  
1
 13 

10.Участие в комитети, работни групи и др. 

събития към ЕК, международни организации и 

др. 

Бр.  20   5+14 

11.Изготвени доклади, анализи и становища за 

ЕК по изпълнение и хармонизация на 

Европейските директиви в областта на ЕЕ, 

ВЕИ и околната среда 

Бр.  12   2 

12.Изпълнение на проекти, финансирани със 

средства по европейски и международни 

програми и др. инициативи 

Бр.  5   6 

13.Провеждане на съвместни международни, 

национални и регионални събития и медийни 

кампании в областта на ЕЕ и ВИ 

Бр.  5    4 

14.Разглеждане на постъпилите заявления за 

вписване в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 

и 2 и чл. 60 от ЗЕЕ 

  

Бр. (% от 

постъпилите 

заявления ) 

100 

 
 

100 % 

75 бр.  

15.Проверка по предоставянето на 

информационни форми, декларации за 

продадена енергия/горива към крайни 

потребители, декларации за годишно 

потребление на енергия, декларации за 

отоплителните инсталации с водогрейни котли 

и климатични инсталации от задължените лица 

по ЗЕЕ * 

% от броя подадени 

документи 
100   100 %  

16.Обобщение и анализ на отчети за 

управление и изпълнение на програмите за 

управление на ЕЕ на собственици на сгради, 

промишлени системи и системи за външно 

изкуствено осветление и търговци с енергия 

Бр.  1  1 

17.Обработени документи за информацията, 

постъпваща от търговците с енергия за 

изпълнение задълженията им по ЗЕЕ * 

% от броя 

постъпили 

документи 

100   

100 %  

(39 заявления, 72 

бр. удостоверения)  

18.Разглеждане на постъпили заявления за % от броя 100   100 %  
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издаване на удостоверения за енергийни 

спестявания * 

постъпили 

заявления 

(121 бр. заявления, 

496 бр. 

удостоверения) 

19.Разглеждане на постъпили заявления за 

прехвърляне на удостоверения за енергийни 

спестявания * 

% от броя 

постъпили 

заявления 

100   

100 %  

(3 бр., 10 бр. 

удостоверения) 

20.Проверки на документи по чл. 90 от ЗЕЕ 

върху дейността на лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и 

чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ ** 

% от броя 

постъпили 

документи, 

изготвяни от 

контролираните 

лица 

60 %  
63 %  

(360 бр.) 

 21.Анализ и обобщение на резултатите от 

проведения контрол по ЗЕЕ, изготвен доклад 

за контролната дейност 

Бр. 1  1  

22.Актуализация и поддръжка на списъци на 

собствениците на отоплителните инсталации с 

водогрейни котли и климатични инсталации 

Бр.  1  1 

 23.Дял на енергията от ВИ в брутното крайно 

потребление на енергия2 
% 13,7   

 24.Дял на енергията от ВИ в брутното крайно 

потребление на енергия в транспорта2 
% 9.4   

 25.Участие в разработването на нормативни 

актове в областта на устойчивото енергийно 

развитие  

Бр. 

 
3   4+1 

 26.Поддържане на националната 

информационна система (НИС) за ЕЕ 
Бр. 1  1 

27.Поддържане на националната 

информационна система (НИС) за енергия от 

ВИ 

Бр. 1  1 

 28.Изготвяне на мотивирани предложения до 

министъра на финансите за подкрепа на 

договори с гарантиран резултат ** 

% (от постъпилите 

искания) 
100  100 %  

29.Разглеждане на заявления за издаване/ 

прехвърляне на гаранции за произход  на 

енерги от ВИ*; 

 

% от постъпили 

заявления 

100 

 

100 % от 

постъпилите 

заявления 

 

                                                      

2
 Данните се представят след изготвянето на Докладите за напредъка на България в насърчаването и 

използването на енергията от ВИ; 
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(9 936 бр.) 

 30.Издаване на заповеди за отмяна на 

гаранция за произход на енергия от ВИ 
Бр.  12 10 

 31.Извършване на контролни проверки на 

място 
Бр. 15 3 

32.Обработка и предоставяне на информация 

по чл. 52, ал. 3 от ЗЕВИ 

Бр. обобщени 

приложения 
30 

18  

(4 646 бр. отчета) 
*Планираните показатели зависят изключително от външни фактори и не могат да бъдат планирани в 

конкретни количества; 

** Планираният обем е на база изискванията на чл. 8, параграф 1 от Директива 2012/27/ЕС („Посочените в 

първа алинея енергийни обследвания могат да се извършват от вътрешни експерти или лица, извършващи 

енергийни обследвания, при положение че съответната държава членка е въвела схема за осигуряване и 

проверка на качеството на обследванията, в т.ч. ако е целесъобразно – годишна произволна извадка от най-

малкото статистически значим процентен дял от всички енергийни обследвания, които провеждат.“). За 

представителна се приема извадка, която покрива повече от 50% от постъпилите документи. 

 

 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, 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:  

 

В процесите по постигане на целите на програмата няма оказано въздействие от външни 

фактори. 
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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: 1 936 800 1 936 800 918 165 

     Персонал 1 578 600 1 578 600 777 587 

     Издръжка 308 200 308 200 140 578 

     Капиталови разходи 50 000 50 000 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 1 936 800 1 936 800 918 165 

     Персонал 1 578 600 1 578 600 777 587 

     Издръжка 308 200 308 200 140 578 

     Капиталови разходи 50 000 50 000 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  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 

чужди средства 
0 0 47 526 

  

Проект: “Съвместни действия в подкрепа на транспонирането и въвеждането на Директива 

2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници “ – ІІІ-та 
фаза 

    0 

  
Проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението на Директива 2006/32/ЕС и 
Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на съвета (CA ESD II/CA EED )“ 

    26 645 

  
Проект „Съгласувани действия за подпомагане изпълнението на Директива 2010/31/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета (CA IV EPBD)“ 
    3 129 

  
Проект „ODYSSEE-MURE, инструмент за оценка на политиката по енергийна ефективност 
подпомагащ вземането на решения“, договор: NUMBER – 696077 – ODYSSEE-MURE 

    5 223 

  
Проект „Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за 

изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 2“ 
    5 272 

  
Проект „Създаване на геобазирана информационна интернет система, представляваща 

данни за състоянието и възможностите за енергийно обновяване на сгради (ЕНЕРФОНД)“ 
    3 147 

  

Проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за 

реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел 
за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея 

дейности“ 

    4 110 

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 47 526 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 1 936 800 1 936 800 918 165 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 1 936 800 1 936 800 965 691 

  Численост на щатния персонал 76 76 71 

  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 и за 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 и за 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 – 0 бр.; 

2. Обработване на постъпили заявления за предоставяне на концесиии за добив на 

подземни богатства, прекратяване на предоставени концесии за добив на подземни богатства 

и изпращане на уведомления за отстраняване на нередовности – 0 бр.; 

3. Обработване на  3 бр. нови заявления за предоставяне на концесии за добив, 2 бр. 

подадени заявления за търг;  5 бр. за прекратяване на предоставена концесия за добив на 

подземни богатства и  14 бр. заявления за изменение на концесионни договори; 



 
 

 

 

95 

 

4. Обработване на заявления за прехвърляне на права и задължения по концесионни 

договори –  6 бр.; процедура по изменение и допълнение на  концесионни договори–  2 бр.; 

удължаване срока на предоставена концесия –  6 бр.; сключени допълнителни споразумения 

за прехвърляне на права -  1 бр.; сключени допълнителни споразумения за удължаване на 

срока -  4 бр.; сключени допълнителни споразумения за изменение на  концесионни договори 

–  1 бр.; 

5. Провеждане на съгласувателна процедура по реда на чл. 26 от ЗПБ –  5 бр.; 

6. 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 –  19 бр.; 

7. 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 –  22 бр.; 

8. Предоставени концесии за добив на подземни богатства –  7 бр. сключени концесионни 

договори; 

9. Подготовка на договори за предоставяне на концесия за добив или на допълнително 

споразумение за изменение и/или допълнение на сключен концесионен договор –  22 бр.; 

10.  Брой сключени допълнителни споразумения за изменение на сключени концесионни 

договори-  6 бр.; 

11.  Изготвяне на вътрешно и външноведомствени становища по компетентност,  доклади, 

писма за нередовности и уведомителни писма по процедури – 120 бр.;  

12. Обработват се всички новопостъпили заявления за издаване на разрешения за търсене и 

проучване на подземни богатства –  48 бр.; 

13. Сключени са договори за търсене и проучване, както и допълнителни  споразумения за 

изменение на действащи договори  

14. Провежда се съгласуване по реда на чл. 26 от ЗПБ за заявените площи; 

15. Провеждане на съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА; 

16. Провеждане на съгласуване по реда на чл. 35 от УПМСНА; 

17. Издадени са  13 бр. разрешения за търсене и проучване или за проучване; 

18. Издадени разрешителни за управление на съоръжение за минни отпадъци „категория А“ 

- 0 бр; 

19. 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,  и за удължаване на срока на предоставено разрешение, както 

следва: 
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- Допълнително споразумение за прехвърляне на права и задължения по предоставено 

разрешение за търсене и проучване или проучване -  1 бр.; 

- Допълнителни споразумения за удължаване на срока за предоставени разрешения за 

търсене и проучване или проучване на подземни богатства –  5 бр. 

  Приемане на концесионни анализи, геоложки отчети, цялостни и годишни работни 

проекти на концесионери и титуляри на разрешения за търсене и проучване. 

През първото полугодие на 2018 г. са разгледани 12 бр. отчети за проведени търсещо-

проучвателни или проучвателни дейности по сключени договори. 

Приети са за отразяване в Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни 

богатства към 01.01.2018 г. геоложките отчети за движението на запасите от подземни 

богатства на всички находища с предоставени концесионни права или експлоатиращи се 

стари - 527 бр.; 

 

 Осъществяване на контрол по изпълнението на концесионните договори и договорите 

за търсене и проучване 

 Изготвени са и са представени на министъра на енергетиката 26 доклада – за приемане 

на графици за планирани проверки по документи или на място, за извършени проверки по 

изпълнението на концесионните договори през 2018 г. Концесионните договори са разделени 

в 5 групи. Един доклад обхваща всички извършени проверки на концесионните договори от 

съответната група, съгласно утвърдени от министъра на енергетиката графици. Извършените 

проверки по документи или на място са по утвърдени от министъра на енергетиката графици.  

• Осъществен контрол по изпълнението на концесионните договори, чрез извършване на 

посещения на място. През първото полугодие на 2018 г. са извършени 110 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 първото 

полугодие на 2018 г. са направени 185 бр. такива проверки; 

• Документален контрол по изпълнение на договори за търсене и проучване или 

проучване – за първото полугодие на 2018 г. са извършени 68 бр. проверки; 

• Контрол по постъпили сигнали и жалби – през първото полугодие на 2018 г. са 

направени 13 бр. проверки по постъпили сигнали и жалби.  В резултат на постъпилите 

сигнали и направените проверки са съставени 6 бр. акта за незаконен добив и 6 бр. 

наказателни постановления; 

• Съгласуване на Цялостни проекти за разработване, Цялостни проекти за ликвидация, 

консервация и рекултивация на обектите, Годишни работни проекти за разработване на 

находищата през 2018 г. – през първото полугодие на 2018 г. са съгласувани над 214 бр. 

проекти. 

• През първото полугодие на 2018 г. са изготвяни и изпращани покани за доброволно 

изпълнение при констатирани неизпълнения на задължения от страна на концесионерите. 

• Съгласуване на цялостни и годишни проекти за търсене и проучване или проучване на 

подземни богатства - през първото полугодие на 2018 г. са съгласувани 17 бр. проекти; 

• През първото полугодие на 2018 г. с решение на МС, на различно основание са 

прекратени  3 бр. концесионни договори.  

• Проверени са всички постъпили отчети за формиране на дължимите концесионни 

плащания за всеки отчетен период, уговорен в концесионните договори.  
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• Извършвани са и са проверявани постъпилите концесионни плащания по формирани 

задължения за добив на подземни богатства. 

• Усвоявани са банкови гаранции. 

• Изготвяни са вътрешно и външноведомствени становища по компетентност;  

• Експертите са участвали  в работни групи или комисии за постигане на поставената 

цел.  

• Изготвяни са формуляри за НКР. 

• Изготвяни са справки за дирекция ФУСИКО, съобразно вътрешните правила за работа 

между дирекции ПРКК и ФУСИКО. 

 

 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 или за проучване на подземните богатства и предоставените концесии за добив, 

както и 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 77 бр. ПУМО.  

Няма издадени разрешителни за управление на съоръжения за минни отпадъци „категория 

А“. 

 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 – 5 бр. открития и в Регистъра и 

Специализираната карта – 5 бр. находища. 

 Издаване на удостоверения за геоложки/търговски открития 

- Удостоверения за търговско откритие – 5 бр., както и 1 бр. e подготвен. 

- Удостоверения за геоложко откритие - 0 бр., като 1 бр. е подготвен. 

- Протоколи на Специализираната експертна комисия (СЕК) за приемане на запасите и за 

оценка на ресурсите на находищата на подземни богатства – 6 бр. издадени, както и  2 бр. са 

подготвени.  

Разглеждани са геоложки доклади в резултат на търсене, проучване и експлоатационно 

проучване на подземни богатства - 15 бр. 
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Съгласуване на кондиции за изчисляване на запаси и/или ресурси на подземни богатства и на 

техните изменения и допълнения – 15 бр. 

 

4. Предоставяне на фондова информация. 
 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 

 Събиране, съхраняване, копиране, анализиране и обобщаване на информация по науките 

за земята 

През периода: 

- заведени са 14 бр. геоложки доклади в Националния геоложки фонд, обобщаващи 

резултатите от извършеното търсене и проучване или проучване на подземни богатства, 

както и от извършено преизчисление на запаси и ресурси.  

- приет e веществен материал в Националното скално-фондово хранилище (НСФХ): 28 

бр. кутии шлам: промит – 390 бр. проби и непромит – 427 бр. проби, както и сондажна яка от 

извършените търсещо-проучвателни работи на неметални полезни изкопаеми – 

индустриални минерали (кварцови пясъци и каолинова суровина): 6 бр. сандъци, 22.3 л.м., 4 

бр. ядкови проби; 

- закупен е веществен материал от проба, съхраняваща се в НСФХ, в количество – 9.200 

кг.  

 Предоставяне на събраната, копирана, анализирана и обобщена информация за 

ползване (по тарифа).  

           Предоставен е достъп до геоложка информация от Националния геоложки фонд и 

НСФХ на всички ползватели заявили интерес - 95 души, ползвани са 327 доклада.  

 

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 „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните 

богатства и геоложките изследвания“  - 2400.01.04. 

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; 

 Поддръжка и функциониране на Регистър на откритията и Специализирана карта и 

регистър на находищата на подземни богатства в страната; 

През първото шестмесечие на 2018 година са извършени: 
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- справки с Регистъра и Специализираната карта на разрешенията за търсене и 

проучване, Специализираната карта на находищата, Специализираната карта на концесиите и 

Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства в Република България, 

по постъпили заявки – 53 бр. и на всички отправени запитвания, свързани с дейността на 

дирекцията; 

-  съгласувания на площи за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване на 

подземни богатства и концесии за добив – 81 бр.; 

- извадки от Регистрите, Специализираните карти и Националния баланс на запасите и 

ресурсите на подземните богатства – 147 бр.; 

- проверки на данните за 12 бр. инвестиционни предложения: 7 бр. с издадени Решения 

по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и 5 бр. в процес на изготвяне на 

документация по ОВОС. 

 Изготвяне на Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства: 

1. Изготвен  е Национален баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства в 

Република България към 01.01.2018 година. Същият е приет от Министерския съвет на 09 

май 2018 година – извлечение от Протокол № 19 от заседанието на Министерския съвет на 

09 май 2018 година. 

2. Разгледани са и са приети представените геоложки отчети за извършените добивни работи 

през 2017 година по 527 бр. действащи концесии за добив на подземни богатства. 

          През първото полугодие на 2018 година е изготвена и предоставена информация: 

- за Британската геоложка служба, отнасяща се до новата редакция на WORLD 

MINERAL PRODUCTION; 

- по постъпило заявление от чуждестранен инвеститор; 

- по постъпило запитване, касаещо намаляване на зависимостта на Европа от внос на 

суровини; 

- по постъпило запитване относно Кадастър на отпадъците на Република Сърбия; 

- във връзка с изработването на Годишен доклад за състоянието на националната 

сигурност през 2017 година и проект на отговор на въпросник; 

- относно изпълнението на Плана за действие през 2018 година, с мерките произтичащи 

от членството на Република България в Европейския съюз, част Енергетика (предвиждащ 

изменение на Закона за подземните богатства и Наредбата за минните отпадъци). 

 В сайта на Министерство на енергетиката се публикува информация за дирекция ПРКК 

и периодично се обновяват публикуваните регистри и карти на концесиите за добив и на 

разрешенията за търсене и проучване или за проучване.  

 

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 – 2006/21/ЕО 

През първото полугодие на 2018 г. е изпратен доклад за отчетния период 01.05.2014 г. – 

30.04.2017 г. 
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За отчетния период  при компетентния орган (Министерство на енергетиката и) са  

разгледани и одобрение 77 бр. плана 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 първото полугодие на 2018 г. не е изпращан доклад. 

 

8. Представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането на 

Директива 2013/30/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 

2013 година относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни 

води. 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 

Изготвен и изпратен Годишен доклад до Европейската комисия за 2017 година по Директива 

2013/30/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 12 юни 2013 година относно 

безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежните води и за изменение на 

Директива 2004/35/ЕО, чрез интернет платформата на Европейската комисия „SPIROS“. 

Докладът е качен на интернет-страницата (английски вариант) на Министерство на 

енергетиката. 
 

9. Участие на служители от дирекция ПРКК в 69-то заседание на Съвета на 

Съвместната организация „Интерокеанметал“ (ИОМ) в гр. Щечин, Република Полша и 

в честване на 30-та годишнина от създаването на ИОМ. 

 

10. Организиране и провеждане на юбилейното 70-то редовно заседание на Съвета на 

съвместната организация (СО) „Интерокеанметал“ в гр. Бургас, България. 
 

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

програмата 

няма 
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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 
Целева 

стойност 
Отчет  

1. Съгласувани Планове за управление на минните 

отпадъци (ПУМО) и издадени разрешителни 

Брой съгласувани 

(разгледани) 

ПУМО и издадени 

разрешителни 

15 77 

2. Издадени разрешителни за управление на минни 

отпадъци 

Брой издадени 

разрешителни 
1 0 

3. Предоставени концесии за добив на подземни 

богатства 

Брой сключени нови 

концесионни 

договори 

30  7 

4. Предоставени разрешения за търсене и/или 

проучване на подземни богатства 

Брой издадени нови 

разрешения 
 30  13 

5. Прекратени  или спрени договори за търсене и 

проучване или проучване на подземни богатства и 

концесии за добив 

Брой сключени 

допълнителни 

споразумения за 

прекратяване или 

спиране действието 

на договор 

10  5 

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 

10  2 

7. Удължаване на срока за предоставено разрешение за 

търсене и проучване или проучване на подземни 

богатства и концесии за добив 

Брой сключени 

допълнителни 

споразумения за 

удължаване на срока 

 15  9 

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 5 

10. Изготвени доклади за осъществен контрол по 

предоставени концесии* 

Брой изготвени 

доклади 
65 26 

11. Контролирани концесии (действащи концесионни 

договори към 30.06.2018 г.) 

Брой действащи 

концесионни 

договори 

500 525 

12. Брой потребители на геоложка информация Брой 300 148 

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 

100% 100% 
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въвеждане*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% 

 

 Източници на информация за данните по показателите за изпълнение 

 

    Изпълнението на програмата се базира на информация, намираща се в дирекции 

„Природни ресурси, концесии и контрол“, 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 

Показателят за изпълнение по т. 2. „Издадени разрешителни за управление на минни 

отпадъци“ не е достигнат, защото няма заявен интерес. 

 

Показателят за изпълнение по т. 9 „Издадени удостоверения за геоложки/търговски 

открития“ не е постигнат поради липса на получени за съответните заявления за търговско 

откритие преценка да не се извършва ОВОС или положителни решения по ОВОС, издадени 

от съответните РИОСВ. 
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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: 1 786 500 1 960 700 999 399 

     Персонал 1 226 500 1 254 000 625 429 

     Издръжка 560 000 706 700 373 970 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 1 786 500 1 960 700 999 399 

     Персонал 1 226 500 1 254 000 625 429 

     Издръжка 560 000 706 700 373 970 

     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  0 0 0 

    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.): 0 0 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 1 786 500 1 960 700 999 399 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 1 786 500 1 960 700 999 399 

  Численост на щатния персонал 44 44 40 

  Численост на извънщатния персонал       

 

 

ж) Отговорност за изпълнението на програмата 
 

Отговорността за изпълнението на програмата е на дирекции „Природни ресурси, 

концесии и контрол“ 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 от специализираната    

администрация, дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление на кризисни 

ситуации“, отдел „Технически контрол в енергетиката и управление при кризисни ситуации”. 

Основна цел на програмата е подобряване държавното управление в областта на 

енергетиката и повишаване готовността на страната за превенция, работа при кризисни 

ситуации и военно време, постигане на по-високи нива на сигурност и подобряване защитата 

на обектите от енергетиката в съответствие с европейското законодателство, както и 

предотвратяване нарушаването или унищожаването на инфраструктури от енергетиката и 

предотвратяване на значителни трансгранични последици (пострадали, икономически 

последици, обществени последици); повишаване професионалните умения на 

администрацията на министерството и на служителите в търговски дружества за работа при 

кризисни ситуации и във военно време. Мерната единица е в проценти (%), които отчитат 

степента на постигане от цялостното изпълнение на дейността,  като 100% е изцяло 

завършена дейност и/или постигане напълно завършено състояние на обекта. Степента на 

постигане от цялостното изпълнение на дейността не винаги е свързана с дейности, за които 

са необходими бюджетни разходи. 

 

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати 

и изпълнените дейности за тяхното предоставяне: 

В тази програма се изпълняват дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите 

програми за постигането на стратегическите цели на МЕ. Тъй като дейностите обслужват 

предоставянето на услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, 

разходите за тях са изведени в самостоятелна Програма "Администрация".  

     

     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, на сметките за средства от ЕС и на 

сметките за чужди средства; 

     5. Разпределение на бюджета в системата на МЕ; 

     6. Счетоводно отчитане, изготвяне на оборотна ведомост и баланс към 30.06.2018 г.; 

     7. Изготвяне на ежемесечни заявки за лимит в СЕБРА; 
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     8. Изготвяне на ежемесечно актуализирано месечно разпределение на бюджета на 

МЕ; 

     9. Предложения и изготвяне на промени по бюджета на МЕ към 30.06.2018 г. – 4 бр.; 

   10. Изготвяне на становища и справки за финансиране на обществени поръчки в МЕ; 

   11. Изготвяне на становища и финансови обосновки по проекти на закони и 

нормативни актове; 

   12.Деловодно обслужване и опозване на класифицираната информация; 

   13. Програмно и техническо осигуряване на администрацията на МЕ: 

     13.1. 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; 

     13.2. Осигурена е техническата поддръжка на информационната и комуникационната 

инфраструктура на министерството, в т.ч. на хардуера и системния софтуер на компютърната 

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; 

     13.3. Осигурено е поддържането и функционирането на системите за човешки ресурси, 

контрол на достъпа, документооборот, видеонаблюдение, счетоводни продукти и др. 

     13.4. 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; 

     13.5. Осигурена е защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на 

министерството в областта на информационните и комуникационните технологии; 

  14.Материално-техническо снабдяване и транспортно обслужване; 

  15.Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише"; 

  16.Протоколна дейност на министерството и организиране на дейности; 

  17.Управление и организационно развитие на човешките ресурси; 

  18.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: 

18.1.Изпълняват 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; 

18.2.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; 

18.3.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 
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системата на икономиката и енергетиката в съответствие с националните и европейските 

изисквания и действащото законодателство; 

18.4.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; 

19. 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. 

 

Кратък анализ на дейността на Дирекция "Правно-нормативно дейност, 

административно обслужване и човешки ресурси“  за периода 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. 

 

ОТЧЕТ НА ОТДЕЛ ПОФСД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. 

1. Съгласувателни становища по чл. 32 от УПМСНА – 371 бр.; 

2. Правни становища (служебни бележки, писма и доклади) - 334 бр.; 

3. Проекти на заповеди на министъра/главния секретар – 66 бр.; 

4. Граждански договри и споразумения – 9 бр.; 

5. Договори по обществени поръчки – 24 бр.;  

6. Изготвени документации за обществени поръчки – 7 бр.; 

7. Провеждане на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП – 5 

процедури; 

8. Предварителни обявления за 2018 г. – 2 бр.; 

9. Участие в работни групи и комисии – 17 работни групи и комисии. 

10. Касационни жалби –1 бр.; 

11. Писменни бележки по дела – 3 бр.; 

12. Допълване и съгласуване на Годишния план-график на обществените 

поръчки в Министерство на енергетиката за 2018 г.; 

13. Съгласуване на план за действие за изпълнение на дадените препоръки при 

извършения одитен ангажимент № ОА-1701/У с цел „Оценка на ефективността и 

адекватността на осъществявания предварителен контрол за законосъобразност в 

Министерство на енергетиката”; 

14. Изготвяне на Обявление за изменение към договор № 11/01.03.2016 г. с 

предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградата на 

Министерство на енергетиката“; 

15. Изготвяне на Инструкция за реда и начина на обработване и защита на 

лични данни в Министерство на енергетиката като администратор на лични данни, 

Система за финансово управление и контрол в МЕ, Вътрешни правила за условията и 

реда за предоставяне под наем за ведомствени жилища на служителите на МЕ,  

Инструкция за дейността на оперативния дежурен на Министерството на енергетиката 

и др.; 

16. Заявления по ЗДОИ – 31 бр.; 
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17. Изготвяне/съгласуване на изготвени пълномощни – 10 бр.; 

18. Осъществено процесуално представителство по 3 бр. дела.; 

19. Участие в конкурси по Закона за държавния служител и Наредбата за 

провеждане на конкурсите за държавни служители – 6 бр. 

 

ОТЧЕТ НА ОТДЕЛ ПНДЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. 

1/ Нормативна дейност от компетентността на министъра:  

1.1.Служителите от отдела взеха участие в консултирането и разработването на 

нормативни актове, обсъждането на становища и предложения по тях, както следва: 

- проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката /ЗИДЗЕ/ 

№ 854-01-19 от група народни представители - Делян Добрев, Валентин Николов и 

Александър Ненков; 

- проект на ЗИДЗЕ за пълно и точно транспониране в националното 

законодателство на изискванията на Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на 

електроенергия и Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 

юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ; 

- проект ЗИДЗЕ – вещни права; 

- проект на ЗИДЗЕ за транспониране на разпоредби на Директива 2014/94 ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2014 за разгръщането на инфраструктура 

за алтернативни горива 

- проект на ЗИДЗЕ за прилагане на Регламент 1227/2011 на ЕП относно 

интергритета и прозрачността на пазара за търговия на едро на електрическа енергия; 

- проект ЗИД на ЗЕВИ; 

- проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за водите;  

- Наредба № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване 

на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на 

постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното 

оценяване и начините за потвърждаването им.  

1.2.Правно консултиране по нормативни предложения, включително: 

- проект на Закон за допълнение на Закона за енергетиката № 854-01-17, внесен 

от Искрен Веселинов и група народни представители;  

- проект на Постановление на на Министерския съвет за изменение на Наредба 

за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.  

2/ Дейности във връзка с актове на МС: 

Изготвяне на проекти на Решения на Министерския съвет /например проект на 

РМС за съвместна декларация във връзка с газов интерконектор България – Сърбия; 

проект на РМС за обявяване на проекти, свързани с газовата инфраструктура за 

национални обекти и обекти с нац. значение; проекти на РМС за приемане на ЗИДЗЕ, 

проект на РМС за приемане на ЗИДЗЕВИ/ - 10 бр. 

3/ Международни договори и други споразумения с международен елемент: 

- Меморандум за разбирателство между Министерство на енергетиката на 

Република България и Министерство на икономиката на Република Македония за 

обединение на електроенергийните пазари „ден напред“; 

- Меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката на 
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Република България и Националната енергийна администрация на Китайската народна 

република относно мирното използване на ядрената енергия; 

- Съвместна декларация във връзка с газов интерконектор България – Сърбия. 

4/ Служители от отдела участваха в изготвянето на проект на позиция във 

връзка с мотивирано становище № С (2018) 320 относно процедура за нарушение № 

2016/2079 по чл. 258 от Договора за функциониране на Европейския съюз, свързано с 

неправилното транспониране в българското законодателство на отделни разпоредби от 

Директиви 2009/72 и 2009/73.  

5/ Служителите от отдела извършиха преглед и съгласуване на всички 

постъпили проекти на актове на министъра по Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. 

за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми 

източници (енергоемки потребители). Обработени са над 200 броя преписки, като по 

част от тях са изразени становища, а по отношение на останалите е извършен преглед, 

при необходимост – коригиране, и съгласуване на актове на министъра (заповеди за 

помощ/отказ/удостоверения по чл. 9 и по § 2 от ПЗР, писма за прекратяване на 

производство, заповед за отстраняване на явна фактическа грешка, писма до 

заинтересовани лица).  

Постъпилите жалби срещу актове на министъра, изддадени в изпълнение на 

същата наредба са комплектовани и изпратени до Върховен административен съд. 

Осъществени са процесуални действия по образуваните дела.  

6/ Прегледани и съгласувани са постъпилите документи от дирекция 

„Корпоративно управление в енергетиката“ във връзка с упражняване от министъра на  

правата на държавата в търговските дружества от системата на МЕ -  протоколи, 

писма, договори, допълнителни споразумения, устав – 35 бр.  

7/ Изготвени, прегледани и съгласувани са заповеди на министъра в кръга на 

специалната му компетентност по ЗЕ за упражняване на контролни и други функции, и 

бяха предоставени правни консултации за законосъобразната подготовка на заповеди 

(напр. за оправомощаване за проверки; за вписване на изменения в регистъра на 

лицата, извършващи услугата дялово разпределение на топлинна енергия, за 

утвърждаване на алгоритми, за определяне на нормативи за резервите от горива, 

заповеди за създаване на работни групи; изменителни заповеди и др.) – 32 бр.  

8/ Предоставена е необходимата правна консултация, обективирана в 

становища, служебни бележки и доклади във връзка с дейности на дирекция СЕУКС, 

дирекция КУЕ, дирекция ЕСПУЕР, търговски дружества /например становище във 

връзка с искане на изпълнителния директор на „Топлофикация – Шумен“ ЕАД за 

предоставяне на държавна помощ; становище до д - ция „СЕУКС“ относно 

възможността за издаване на заповед за създаване на база - данни на радиоактивните 

отпадъци в ДП „РАО“, становище във връзка с искане на „Булгартрансгаз“ ЕАД за 

изменение на Заповед № РД–16-675/21.05.2014 г. др., становище във връзка с 

прилагане на Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, 

свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници/.  

9/ Разгледани са 7 броя заявления за достъп до обществена информация, като по 

същите са изготвени  решения, писма, становища и писмени справки. 

10/ Осъществено е процесуално представителство по 22 броя дела.  

11/ Изготвени пълномощни – 5 броя.  

12/ Съгласувани са 5 броя договори и споразумения, включително договори за 
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финансиране на ДП РАО и на общини от фонд РАО. 

13/ Прегледани и съгласувани са материали в рамките на РГ 14 – 11 бр. 

14/ Комплектоване на жалби с административните преписки – 6 бр. 

15/ Служителите на отдел «ПНДЕ» са участвали в работни групи /РГ/ по 

възлагане от министър, например Комисия за регистърно производство относно 

„топлинните счетоводители“ (дялово разпределение); Участие в работата на МЕРГ към 

Фонд РАО; Участие в РГ за изменение и допълнение на ЗЕ - в част «Топлоснабдяване» 

и изменение на Наредба № 16-334 за топлоснабдяването; РГ за изготвяне на проект за 

изменение и допълнение на ЗЕ - предложения на Министерство на енергетиката; РГ за 

изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на 

тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници. 

Служител на отдела взе участие в работна група в МРРБ. 

16/ Участия в заседания на Комисии на Народното събрание, във връзка с 

проекти на нормативни актове, а именно – проект на ЗИДЗЕ, предложения на група 

народни представители; проект на ЗИДЗЕ, предложения на Министерство на 

енергетиката; проект на ЗИДЗЕЕ, проект на Закон за електронните съобщителни 

мрежи и физическата инфраструктура: 

- Комисия по енергетика - РГ относно проект на ЗИДЗЕ № 854-01-19, в периода 

16.02 -30.03.2018 г.;  

- Комисия по правни въпроси;  

- Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление;    

- Комисия по околна среда и водите;  

- Комисия по транспорт и съобщения;  

- Комисия по икономическа политика и туризъм. 

17/ Участие в работни срещи – напр. с представители на Булгартрансгаз, КЕВР, 

«НЕК» ЕАД, и др.  

 

ОТЧЕТ НА ОТДЕЛ ПОКД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. 

Прегледани и съгласувани преписки, касаещи: 

-Разрешения за търсене и проучване и/или за проучване – 33 бр.; 

-Договори за търсене и проучване и/или за проучване – 10 бр.; 

-Допълнителни споразумения към договори за търсене и проучване и/или за 

проучване – 5 бр.; 

-Решения на Министерски съвет свързани с разрешения за търсене и проучване 

и/или за проучване на нефт и природен газ – 8 бр.; 

-Решения за предоставяне на концесии – 27 бр.; 

-Решения за изменение и/или допълнение или прекратяване на решения за 

предоставяне на концесии – 48 бр.; 

-Решения за отказ за предоставяне на концесии: - 2 бр.; 

-Договори за предоставяне на концесии – 7 бр.; 

-Допълнителни споразумения към договори за предоставяне на концесии – 11 бр.; 

-Договори за доверителни банкови сметки за обезпечаване задълженията за 

ликвидация и/или консервация на миннодобивните обекти рекултивация на 

засегнатите земи към договори за предоставяне на концесии и писма за 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2578
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прехвърляне на средства от такива сметки – 13 бр. 

1.Заповеди – 20 бр.; 

2.Становища – 14 бр.; 

3.Съгласувателни становища – 1 бр.; 

4.Преписки, свързани с упражняване на правомощията на министъра като 

административнонаказващ орган: актове за установяване на 

административни нарушения, наказателни постановления, покани за 

доброволно изпълнение на влезли в сила наказателни постановления, писма 

до Национална агенция за приходите за събиране на публични вземания по 

реда на ДОПК по влезли в сила наказателни постановления и др. – 13 бр.; 

5.Искови молби – 2 бр.; 

6.Молби за образуване на изпълнителни дела – 32 бр.; 

8. Заявления за издаване на заповеди за изпълнение – 1 бр.; 

9. Споразумения за разсрочване на парични задължения по концесионни 

договори: 1 бр.; 

10. Преписки, свързани с принудително отчуждаване на имоти – 1 бр.; 

11. Материали, постъпили за сведение – 3 бр.; 

12. Писма до външни адресати – 1 бр.; 

13. Служебни бележки (разни) – 13 бр.; 

14. Явяване по дела – 1 бр. (по гражданско дело).; 

15. Оказване на правно съдействие на други дирекции чрез предоставяне на 

устни становища – 1 бр. (на инспектората на министъра на енергетиката). 

 

ОТЧЕТ НА ОТДЕЛ АОЧР ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. 

Деловодно обслужване: регистрирани и обработени са 17 611 броя документи. 

Административно обслужване: 

Подготовени са 26 заседания на Министерския съвет. 

През 2018 г. отделът беше включен в дейността по оптимизиране на 

административното обслужване и намаляване на административната тежест за 

гражданите и бизнеса, в контекста на документите, инициирани от Държавна агенция 

„Електронно управление), като осъществяваше организационни и координиращи 

функции. МЕ вече е включено в Единната среда за обмен на документи, има достъп до 

системата Regix и до Министерство на правосъдието за служебно вадене на 

свидетелства за съдимост. 

Организирани са дейностите по попълване на Годишния отчет за състоянието на 

администрацията за 2017 г., попълване на информация в раздел V на отчета и 

Системата за самооценка на административното обслужване в МЕ за 2017 г. 

Вписвани и актуализирани са данните в Административния регистър, свързани с 

дейността на МЕ. 

Отделът взе участие в актуализация на правилата за административното обслужване  и 

създаване на правила за архивната дейност в министерството. 

Подготвени са доклади, докладни записки и писма, свързани с административната 

дейност  – 141 бр.  

Изготвен е отчетен доклад до министъра на енергетиката за състоянието на 

административното обслужване в МЕ за 2017 год.  
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Изработена е брошура с информация за гражданите относно предоставяните от 

министерството административни услуги. 

Организирани са дейности във връзка с куриерското обслужване – обработени/ 

изпратени  са 4124 броя документи, извършени са вътрешно-куриерски дейности във 

връзка с обслужването на политическия кабинет, както и пакетирането и изпращането 

на външната кореспонденция на министерството. 

Архивна дейност: 

Приети са архивни документи, формирани от дейността на министерството – 15 

класьора от дирекция КУЕ. 

Полистно са описвани документи на началник кабинет, зам.министри – 6 класьора. 

Направени са справки от деловодната система и архива на документи за дирекции 

ПРКК и КУЕ за минали периоди във връзка с проверки и преписки - 21 бр.; 

предоставени са копия на архивни документи до Прокуратурата  и  Специализирана 

прокуратура  – 4 бр. 

Извършени са необходимите действия по почистване на архивно помещение и 

спасяване на документацията в него следствие на настъпили форсмажорни 

обстоятелства – наводнение след проливен дъжд. 

Човешки ресурси (ЧР) - отделът прилага подходящи политики  за ефективно 

управление на човешките ресурси в МЕ, включително набиране и подбор на най-

подходящите служители, тяхното обучение и мотивация за ефективно изпълнение на 

стратегическите цели на МЕ. 

Основните усилия и през 2018 г. бяха насочени към осигуряване на най-подходящите 

хора на подходяща позиция във всяко структурно звено. За тази цел бяха проведени 4 

конкурса. Във връзка със засилване на мотивацията за работа и подобряване на 

компетентността на служителите е предоставена възможност за кариерно развитие 

чрез повишаване в длъжност. Проведени са 6 процедури по конкурентен подбор.  

Активно се използва и възможността, която дава Законът за държавния служител за 

преминаване на държавна служба в друга администрация чрез подбор през 

Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация – 

през първото полугодие на 2018 год. са проведени 4 подбора през Информационния 

портал. По този начин нашата администрация търси експерти с висока степен на 

експертиза, които да могат бързо да се адаптират и да се справят с високоотговорни 

задачи.  

Отдел АОЧР организира, координира и отчита обучението на служителите. Отделът 

осъществява методическа помощ на звената при организацията на участието на 

служителите в обучения с цел повишаване на знанията и уменията им, отчита 

резултатите от него, както и направената самооценка на участниците по отношение на 

полезността му за служебното и личностното им  развитие.  

Във връзка с организацията на обучението на служителите са осъществени следните 

дейности: изготвяне на отчетен доклад за обучението на служителите през 2017 г. с 

обработени анкетни карти, отчитащи удовлетвореността на служителите; организиране 

на дейностите по изготвяне на личните учебни планове на служителите за 2018 г. и 

изготвяне на Годишния план за обучение на служителите от МЕ за 2018 г.; 

регистрация на заявените обучения в съответните обучителни институции; 

осъществяване на цялостната организация на обучение по заявка за група служители 

от министерството относно превенцията на корупцията. 
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През първото полугодие на 2018 г. на обучение са преминали 90 служители по 60 

теми. 

И през 2018 г. министерството продължава работата по привличане на младежи от 

студентската скамейка, като участва в програмата „Летни стажове в държавната 

администрация“ – на стаж са приети 2 студенти. 

В традиция се превръща участието на министерството в Програма „Старт на 

кариерата“ на Министерство на труда и социалната политика, целяща да даде 

възможност на младежи с висше образование без трудов стаж по специалността да 

започнат работа в публичната администрация. През 2018 г. беше проведена една 

кампания, в резултат на която на работа в МЕ бяха назначени 2 служители.  

В рамките на първото полугодие на 2018 г. в резултат на дейностите по 

администриране на персонала са назначени  10 служители, преназначени 11 и 

освободени 5 служители. 

Отдел АОЧР изготвя длъжностно и поименно разписание на длъжностите в МЕ при 

необходимост; изготвя статистически форми: тримесечна и годишна статистика за 

НСИ; отговаря за попълването на Годишния отчет в АР – част Държавна служба. 

Създадена е нужната организация по навременното изпращане на уведомления до 

НАП за прекратени/ преназначени/назначени по трудово правоотношение служители 

на МЕ. 

Отделът оказва методическо съдействие при изготвяне и актуализиране на 

длъжностните характеристики на служителите (актуализирани са 32 бр.), както и при 

оформяне на работните планове и провеждане на междинните  и годишни срещи със 

служителите във връзка с оценка на изпълнението на длъжността.   

През първото полугодие на 2018 г. в отдела са изготвени следните документи във 

връзка с дейността в областта на човешките ресурси: доклади и ДЗ – 54 бр.; писма – 77 

бр.; СБ – 13 бр.; заповеди – 914 бр. (вкл. за отпуск); справки – 62 бр; служебни карти – 

16 бр.; оформяне на ТК и СК – 9 бр.; въведени болнични листове в Булсист – 191 бр.; 

ПХ – 3 бр.; УП-3 – 3 бр.; жалба до РЗИ – 1 бр.  

Във връзка с дейностите по ЗЗБУТ са изготвени документи във връзка с 

трудоустрояване на служителите с намалена работоспособност и трайни увреждания: 

протокол, заповеди, писма; изготвени са проекти на редица заповеди във връзка със 

ЗБУТ; проведени са работни срещи с представителите на СТМ, като е осъществено 

приемане на дейността на СТМ по отчитане на втората година от договора между МЕ 

и СТМ; осъществяване на срещи и подготовка на документи във връзка с 

подписването на нов договор със СТМ. 

През отчетния период е регистрирана в НОИ трудова злополука и са осъществени 

последващи действия – разследване, изготвяне на документи: протокол, декларация -

заявление , заповед за извънреден инструктаж, провеждане на извънредния 

инструктаж. 

Отдел АОЧР подпомага ръководството на Министерство на енергетиката, като участва 

в разработването на политики за управление на административното обслужване и 

човешките ресурси, както и на системи и процедури за тяхното усъвършенстване.  
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в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. Проектите по 

програмата 

няма 

 

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% изпълнява 

се 

2. Дейности по защитата на обектите от националната  и европейска 

критична инфраструктура в сектор "Енергетика". 

% 100% изпълнява 

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 (дейността не е изпълнена поради 

липса на нормативен документ - Наредба, в съответствие с 

разпоредбите на чл. 20 от ЗУФСЗНС). 

% 95% изпълнява 

се 

4. Актуализиране на нормативната уредба и стратегическите документи 

в сферата на сигурността и защитата при бедствия.  

% 100% изпълнява 

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% изпълнява 

се 

6. Дейности по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 

Автоматизирана информационна система за работа с класифицирана 

информация в дирекцията - оказване на необходимото съдействие на 

Звеното за защита на класифицираната информация в МЕ (Звено ЗКИ е 

водещо по дейността). 

% 90% изпълнява 

се 

7. Изграждане на оптична свързаност между Пунктовете за управление 

и МЕ. 

% 90% изпълнява 

се 

8. Дейности за организация и контрол  по подготовката на дружествата 

от системата на енергетиката за работа във военно време за изпълнение 

на услуги от стратегическо значение (добив, преработка и доставка на 

енергоносители; производство, пренос и разпределение на електрическа 

енергия,  топлинна енергия и природен газ)  

% 100% изпълнява 

се 

9. Дейности по организиране енергийната система за работа във военно 

време, определяне възможностите и координиране на 

военновременното производство и доставката на заявените количества 

енергоносители,  необходими за осигуряване на въоръжените сили, 

териториалната отбрана, военната и гражданска промишленост и 

населението. 

% 100% изпълнява 

се 
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10. Провеждане на експертни работни срещи.  % 100% изпълнява 

се 

11. Участие в учения % 100% изпълнява 

се 

12. Повишаване квалификацията на служителите. % 100% изпълнява 

се 

*Забележка: Показателите по Функция "Отбрана и сигурност" /дейности 219 и 282/ към 

програмата обхващат част от дейността на дирекция "Сигурност на енергоснабдяването 

и управление при кризисни ситуации". Мерната единица е в проценти (%), които отчитат 

степента на постигане от цялостното изпълнение на дейността, като 100% е изцяло 

завършена дейност и/или постигане напълно завършено състояние на обекта. Степента на 

постигане от цялостното изпълнение на дейността не винаги е свързана с дейности, за 

които са необходими бюджетни разходи. 

 

    Кратко описание на показателите 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.                                                                             

2. Дейности по защитата на означените обекти от националната критична инфраструктура и 

европейската критична инфраструктура в сектор "Енергетика".                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Актуализиране на нормативната уредба и стратегическите документи в сферата на 

сигурността и защитата при бедствия - при необходимост.                                 

4. 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.                               

5. 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. 

 

    Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 

 

За изготвяне на прогнозата е използвана информация от годишните финансови и програмни 

отчети на МЕ. 

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на 

планираните/заявените целеви стойности:  

-  Забавяне изпълнението поради  възникване на нови нормативни задължения и необходимост 

от координация с други ведомства и/или юридически лица;  
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  - Недостиг на финансови средства не позволяващи на практика да се приложат всички 

нормативни изисквания за осъществяване дейностите;  

  - Забавяне задълженията  поради сложност на нормативната уредба;  

- Забавяне на средства и ограничения във времето за подготовка и провеждане  на процедура 

и сключване на договори; 

 

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: 4 245 700 4 246 415 1 698 068 

     Персонал 2 276 800 2 352 515 1 154 499 

     Издръжка 1 218 900 1 143 900 533 973 

     Капиталови разходи 750 000 750 000 9 596 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 4 245 700 4 246 415 1 698 068 

     Персонал 2 276 800 2 352 515 1 154 499 

     Издръжка 1 218 900 1 143 900 533 973 

     Капиталови разходи 750 000 750 000 9 596 

2 Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства 0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  0 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.): 0 0 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 4 245 700 4 246 415 1 698 068 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 4 245 700 4 246 415 1 698 068 

  Численост на щатния персонал 75 75 68 

  Численост на извънщатния персонал       

 

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 2 дирекции: 

- дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно 

обслужване";  

- дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси". 
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Дирекция „Финанси и управление на собствеността, инфорамционно и комуникационно 

обслужване":  

Осъществява финансово-счетоводните, бюджетните и стопанските дейности на 

администрацията при спазване на нормативната уредба, регламентираща бюджетната и 

счетоводната политика на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет и 

целеви средства, както и като разпоредител със средства от Европейския съюз и по други 

международни програми. Изготвя ежемесечни справки и тримесечни отчети за 

Министерството на финансите, свързани с концесионната дейност на министерството. 

Осъществява счетоводно отчитане на събраните и централизирани приходи и разходи по 

Фонд „РАО" и Фонд „ИЕЯС" и Национален план за инвестиции. Организира дейностите по 

държавните инвестиционни заеми (ДИЗ) и плащането на държавния дълг. Подпомага 

министъра при изпълнение на правомощията му, произтичащи по чл.36 б-36 ж от Закона за 

енергетиката във връзка с управлението на Фонд „Сигурност на електроенергийната система 

Организира и осъществява извършването на текущи и основни ремонти, както и осъществява 

цялостното техническо обслужване и логистика на звената в министерството с транспорт, 

организационна техника, консумативи и инвентар. Организира, администрира и осигурява 

техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на 

министерството. Дирикцията организира и протоколната работа на министерството. 

 

Дирекция "Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки 

ресурси" 

Дирекция "Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки 

ресурси" (ПНДАОЧР) е структурирана в 4 отдела: "Правно осигуряване на финансово-

стопанската дейност" (ПОФСД), "Правно-нормативна дейност в енергетиката" (ПНДЕ), 

"Правно осигуряване на концесионната дейност" (ПОКД) и "Административно 

обслужване и човешки ресурси" (АОЧР). 

Дирекцията участва в разработването на проекти на нормативни актове; изготвя проекти 

на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския 

съвет, свързани с дейността на министерството; изготвя и съгласува по законосъобразност 

актове, издавани от министъра; подготвя становища по конституционни дела, по които 

заинтересувана страна е министърът; изготвя становища по проекти на международни 

договори; дава становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за 

обществените поръчки, Закона за подземните богатства, Закона за държавната 

собственост, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за достъп до 

обществена информация и други провеждани процедури в министерството; подпомага 

възлагането на обществените поръчки;  дава становища и предложения във връзка с 

решаването на правни проблеми, свързани с предоставянето на концесии и разрешения за 

търсене и проучване или за проучване на подземни богатства;  съгласува договорите за 

предоставяне на концесии и разрешенията за търсене и проучване или за проучване на 

подземни богатства и др. 

Дирекция ПНДАОЧР осъществява процесуалното представителство на министъра и на 

министерството. 

Дирекцията разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на 

човешките ресурси и за оптимизиране на организационната структура; осъществява 

дейността по набирането и подбора на персонала, както и по администрирането му; 

въвежда и прилага системи за оценяване на изпълнението, заплащане и израстване в 
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кариерата на служителите в министерството; организира и контролира обучението на 

персонала. 

Дирекция ПНДАОЧР организира цялостната дейност на приемната на министерството по 

административното обслужване на физическите и юридическите лица на принципа „Едно 

гише"; осъществява посредством автоматизирана информационна система деловодната 

дейност, архивирането и съхраняването на документацията; разглежда заявленията за 

предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена 

информация и изготвя проекти на решения за предоставяне на достъп или отказ за 

предоставяне на достъп, извършва справки и съставя отчети по този закон. Дирекцията 

координира подготовката на материалите за заседанията на Министерския съвет и на 

съветите към него, организира и оформя предложенията на министерството за включване 

в законодателната програма на Министерския съвет, извършва вписвания в 

Административния регистър. 

През първото полугодие на 2018 г. дирекцията изпълнява поставените задачи качествено и 

в срок, приоритетно – с оглед законоустановените срокове, значимостта на задачите и 

резолюциите на ръководството. 

 

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.  

Дирекция „Вътрешен одит"  

Дирекция „Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява 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 и в държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от същия закон, когато в 

посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит.  

Основната цел на дирекцията е да подпомага Министерството на енергетиката да постигне 

целите си, като оценява идентифицирането и управлението  на рисковете в министерството, 

оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и 

дава препоръки за подобряване на дейностите в министерството. Дейността на дирекцията се 

осъществява при спазване на принципите за независимост и обективност; компетентност и 

професионална грижа; почтеност и поверителност. 

От специализираната    администрация, дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и 

управление на кризисни ситуации“, отдел „Технически контрол в енергетиката и 

управление при кризисни ситуации” 

Подпомага министъра в процеса на формиране, провеждане, координиране и контрол по 

изпълнението на държавната политика по защита на критичната инфраструктура, 

управлението при кризисни ситуации, защитата при бедствия и отбранително-

мобилизационната подготовка в сектор енергетика, както и при прилагане на 

националните документи и на нормативна уредба в тези области.Прави предложения за 
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определяне на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност 

и на списъка със стратегическите обектите от национално значение в енергетиката. 

Събира, анализира и обобщава информацията за опасностите, уязвимостите и рисковете за 

критичните инфраструктури и потенциално опасните обекти в системата на енергетиката 

и поддържа базите данни за тях. Организира защитата при бедствия в съответствие с 

нормативно делегираните правомощия на министъра, разработва и поддържа План за 

защита при бедствия на министерството, осъществява координацията и изпълнението му и 

подпомага търговските дружества от системата на енергетиката при разработване и 

поддържане на аварийните им планове и/или на плановете за защита на пребиваващите. 

Методически ръководи, координира и контролира дейностите по отбранително-

мобилизационна подготовка (ОМП) в системата на министерството и търговските 

дружества, организира свеждането на утвърдените от Министерския съвет 

военновременни задачи и подпомага министъра при осъществяване на неговите 

отговорности в Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на 

доставките. Оганизира изпълнението на мероприятията по подготовката на енергийната 

система за работа във военно време, координира развръщането и използването на 

системата за управление на сектора и разработва Плана на министерството за привеждане 

от мирно на военно положение. Организира, разработва и поддържа Военновременния 

план на министерството и подпомага ръководството при въвеждането му, осъществява 

методическо ръководство и контрол на разработването на военновременните планове на 

търговските дружества от сектор „Енергетика" с поставени военновременни задачи. 

Организира носенето на денонощно дежурство за оповестяване, наблюдение, анализ, 

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

положение, кризисни ситуации, бедствия и аварии в енергетиката. Участва в 

проектирането, изграждането и поддържането на комплексната автоматизирана система за 

управление при извънредно положение, военно положение или положение на война 

(КАС), в дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) и 

организира внедряването на научноприложни програмни продукти за оценка и 

картографиране на риска. Участва в планирането на средствата по Функция „Отбрана и 

сигурност" към бюджета на министерството, в процедури по Закона за обществените 

поръчки, както и в изпълнението на бюджетните програми в съответствие с 

функционалната си компетентност. 
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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: 9 901 400 10 163 144 4 659 962 

     Персонал 6 547 600 6 650 815 3 219 377 

     Издръжка 2 553 800 2 712 329 1 430 989 

     Капиталови разходи 800 000 800 000 9 596 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 9 901 400 10 163 144 4 659 962 

     Персонал 6 547 600 6 650 815 3 219 377 

     Издръжка 2 553 800 2 712 329 1 430 989 

     Капиталови разходи 800 000 800 000 9 596 

2 Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства 0 0 0 

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  88 771 900 88 771 900 18 327 592 

  Субсидии за нефинансови предприятия  37 120 000 37 120 000 17 118 486 

  Капиталов трансфер - фонд "РАО" и "ИЕЯС" 51 651 900 51 651 900 355 482 

  Лихви по външни заеми "ДИЗ" 0 0 853 624 

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС 

и чужди средства 
0 0 154 377 

  
Други европейски програми и други донори, вкл. и национално съфинансиране ФМ на 
ЕИП (Програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия) 

0 0 106 851 

  

Проект: “Съвместни действия в подкрепа на транспонирането и въвеждането на 

Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници “ – ІІІ-та фаза 

0 0 0 

  
Проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението на Директива 2006/32/ЕС и 

Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на съвета (CA ESD II/CA EED )“ 
0 0 26 645 

  
Проект „Съгласувани действия за подпомагане изпълнението на Директива 2010/31/ЕС 
на Европейския парламент и на Съвета (CA IV EPBD)“ 

0 0 3 129 

  

Проект „ODYSSEE-MURE, инструмент за оценка на политиката по енергийна 

ефективност подпомагащ вземането на решения“, договор: NUMBER – 696077 – 
ODYSSEE-MURE 

0 0 5 223 

  
Проект „Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за 

изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 2“ 
0 0 5 272 

  
Проект „Създаване на геобазирана информационна интернет система, представляваща 
данни за състоянието и възможностите за енергийно обновяване на сгради 

(ЕНЕРФОНД)“ 

0 0 3 147 

  

Проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за 
реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел 

за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея 

дейности“ 

0 0 4 110 

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 88 771 900 88 771 900 18 481 969 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 98 673 300 98 935 044 22 987 554 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 98 673 300 98 935 044 23 141 931 

  Численост на щатния персонал 251 251 221 

  Численост на извънщатния персонал 0 0 0 

 

 

 

ТАТЯНА СЕКУЛОВА 

Главен секретар 

 

 
 


