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I. МИСИЯ 

Министерство на енергетиката (МЕ) ориентира дейността си към изпълнение на 

общия програмен приоритет на правителството на България за постигане на енергийна 

политика, насочена към устойчиво енергийно развитие на страната, ефективно 

използване на енергията и енергийните ресурси и задоволяване потребностите на 

обществото от електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефтопродукти и твърди 

горива в съответствие с приетата от Народното събрание Енергийна стратегия.  

Мисията на Министерството е да води ясна и прозрачна енергийна политика, която 

защитава държавния и обществения интерес и се основава на европейските принципи. 

Чрез насърчаване на енергийната ефективност и използването на енергия от 

възобновяеми източници МЕ ще работи за изграждане на конкурентоспособна, 

нисковъглеродна енергетика за осигуряване растеж и развитие на България, като се 

насърчава повишаването на конкурентоспособността.  

МЕ ще разработи и осъществява правителствената политика за развитие на 

конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните 

енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на Европейския съюз (ЕС).  

МЕ ще работи за ускорена реализация на приоритетните енергийни 

инфраструктурни проекти, свързани с развитието на адекватна национална, регионална и 

транс-европейска инфраструктура. 

МЕ ще провежда държавната политика в областта на геоложките изследвания и 

управлението на подземните богатства с цел устойчивото развитие на страната, 

националната сигурност и привличането на инвеститори. 

Политиката на министерството "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно 

развитие" ще бъде изпълнявана с помощта на редица мерки, кореспондиращи с 

европейските и националните стратегически документи за създаване на условия за 

сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика и повишаването на потенциала за 

икономически растеж. 

Основен аспект на политиката на министерството ще бъде ефективното развитие на 

енергийния сектор като една от най-важните предпоставки за повишаване на 

конкурентоспособността на българската икономика.  

Развитието на енергетиката ще бъде съобразено с постановките, одобрени на 

европейско ниво и представляващи пакет от интегрирани мерки за създаване по същество 

на нова обща енергийна политика за Европа, насочена към преориентиране на 

икономиката към ефективно използване на енергия от нисковъглеродни източници.  
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II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ  

 

През периода 2015 – 2017 г. ще продължим с усилията за устойчиво повишаване 

административния капацитет на администрацията, включително и чрез допълнително 

прецизиране и адаптиране на структурата и на функциите на администрацията и на 

административните структури към министъра на енергетиката, качествено обслужване на 

гражданите и бизнеса и създаване на устойчив икономически растеж и заетост. 

Прилагане на политики, гарантиращи наложените от нас принципи на 

икономическа логика и целесъобразност; яснота и прозрачност в енергетиката; защита на 

държавния и обществения интерес; стратегически подход при вземане на решения; 

публичност, откритост и диалог с бизнеса, синдикатите, браншовите, неправителствените 

организации и медиите. Ще работим за подобряване мотивацията и развитието на 

човешките ресурси, наемането, задържането и развитието на служителите, ключови за 

успеха на администрацията, чрез въвеждане на добри практики в областта на 

управлението и развитието на човешките ресурси, вкл. чрез реализиране на проекти и 

други различни инициативи. Ще създадем механизми за насърчаване на служителите да 

развиват способностите си, да придобиват нови знания и умения. Ще насочим повече 

усилия за подобряване на процедурите и техниките при оценка на кандидатите за работа 

в администрацията с цел привличане на висококвалифицирани и образовани служители, 

които да изпълняват ефикасно функциите на министъра и на министерството и да 

допринесат за постигане на поставените цели. Ще управляваме изпълнението. Ще 

създадем условия за ефективно управление на изпълнението на ниво администрация, 

административно звено и отделен служител за постигане целите на министерството 

заложени в настоящия документ и в стратегическите документи в областта на 

енергетиката. Ще се стремим да обвържем възнагражденията с постиженията на 

служителите и техния индивидуален принос за изпълнение целите на администрацията, 

ще подобрим работните взаимоотношения, водени от етичните правила и норми на 

поведение, присъщи за държавната администрация. Ще прилагаме стратегията си за 

управление на риска и ще създадем механизми за мониторинг на дейностите, при които е 

възможно нарушение на установените правила, процедури и законодателни положения.  

Дейността на администрацията, на ръководителите и на служителите ще се 

осъществява при спазване на принципи: законност; откритост и достъпност; отговорност 

и отчетност; ефективност; субординация и координация; предвидимост; обективност и 

безпристрастност. 
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III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА "УСТОЙЧИВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНО 

ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ" 

Визия за развитието на политиката 

Българската политика в областта на енергетиката има за цел установяване на по-

чисто и ефективно производство на енергия чрез по-ефективно използване на 

изкопаемите и възобновяеми енергийни източници, минимизиране влиянието на 

производството и използването на енергия върху околната среда, подобряване 

управлението на естествените ресурси. Тенденцията е да се гарантира сигурно, безопасно 

и устойчиво снабдяване с енергия на достъпни цени. Овладяването на негативните 

промени в климата може да бъде постигнато чрез  използване на по-малко и по-чиста 

енергия, увеличаване дела на нискоемисионната енергия и бърз технологичен напредък. 

Политиката се изгражда около целите на ЕС "20-20-20", които трябва да бъдат постигнати 

до 2020 г. и които за България са: 

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

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

за търговия с емисии; 

 16 % от консумираната енергия да е от възобновяеми източници; 

 25 %-но повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ).  

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

е изправена пред предизвикателствата от 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.  

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

горепосочените направления са определени в Енергийната стратегия на Р България до 

2020 г. Изпълнението на целите и приоритетите се реализира чрез стратегически 

планове, програми и законодателни промени. Работи се за оптимизирано оползотворяване 

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

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

Структурните и Кохезионния фонд на ЕС и други международни финансови инициативи. 

Подобен е подходът и по отношение на съществуващите национални инструменти като 

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници", Националния 

доверителен екофонд и др. 

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

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

Или, казано по по-друг начин, количеството енергия за производство на единица БВП 

през 2020 г. се предвижда да бъде два пъти по-малко, отколкото през 2005 г. 

Изпълнението на политиката по ЕЕ е ключов елемент за устойчивото развитие. ЕЕ е 

основна цел и е особено важна за постигане на дългосрочната ни енергийна стратегия и 

цели за климата.  

Предстои развитие на пазара на електрически екоавтомобили и на системите за 

съхранение на енергия. Използването на екоавтомобили, включително такива, захранвани 

с електрическа енергия, произведена от ВИ, е още една стъпка към изграждане на 

българските "зелени" градове на бъдещето и на необходимата за това инфраструктура. 

Усилията ще бъдат насочени и към изграждане на най-новите системи за управление – 

т.нар. "умни" енергийни мрежи.  

Диверсификацията на газовите доставки и трасета и 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 "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика", както и с използване на 

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

Финансова подкрепа за въвеждането на чисти енергийни технологии, 

подобряването на ЕЕ и развитието на енергията от ВИ, следва да се разглеждат като част 
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от мерките, заложении в Националната програма за реформи на Р България за 

изпълнение на приетата през 2010 год.  "ЕВРОПА 2020 - Стратегия за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж", както и с Националната програма за развитие "България 

2020".  

Стратегическа и оперативни цели 

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" 

Полза/ефект за обществото 

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

принос към постигане на целите на ЕС в областта на енергетиката и опазването на 

околната среда; 

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

приоритетите за конкурентоспособност, енергийна сигурност и устойчиво развитие; 

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

4. Разширяване на физическата инфраструктура и подобрено функциониране на 

регионалния енергиен пазар; 

5. Намаляване на енергийната интензивност на БВП, което ще доведе до 

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

на конкурентоспособността на националната икономика и разкриване на нови работни 

места, намаляване на разходите за енергия, опазване на околната среда; 

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

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

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

7. Оптимизиране на използването на местните енергийни ресурси; 

8. Оптимизирано оползотворяване на съществуващите възможности за 

финансиране на проекти в горепосочените направления със средства от европейски 

фондове и програми, включително Международен фонд "Козлодуй", оперативните 

програми към Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, Рамковата програма за 

конкурентоспособност и иновации, Рамковата програма за научни изследвания и 

демонстрации в част "Енергетика." 

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на 

политиката  

Изпълнението на политиката се осъществява във взаимоотношение с МФ, МОСВ, 

МРРБ, МТСП, МОН, ДКЕВР, НСИ и др. 

Показатели за полза/ефект и целеви стойности 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
Бюджет 
2015 г. 

1. Дял на свободно договорените количества електрическа енергия, 
вкл. износ 

% 37 

2. Дял на енергията от ВИ в брутното крайно енергийно потребление % 12.37 

3. Национална индикативна цел за енергийни спестявания* % 8 

4. Първична енергийна интензивност toe/ €05 0.563 

5. Крайно енергийно потребление*** Ktoe 9 500  

Забележка:  
* Процентите енергийни спестявания с натрупване са спрямо осредненото крайно 

енергийно потребление за периода 2001-2005 г. 
** Показателят се изразява с нова размерност за 2014 г. – ktoe/000€05p. (крайно 

енергийно потребление в килотона нефтен еквивалент към БВП, изчислен в 1000 евро по 

постоянни цени от 2005 г., изчислено отчитайки паритета на покупателната способност). 

Заложените в прогнозата цифри се отнасят до използваната мерна единица, т.е. са 

изчислени спрямо 2000 г. Във връзка с разширяване обхвата на ЗЕЕ предлагаме в 

прогнозата за 2015 г. и след това да се замени този показател с показателя първична 

енергийна интензивност, с размерност toe/€05 (крайно енергийно потребление в тона 

нефтен еквивалент към БВП, изчислен в евро спрямо 2005 г.), който е по-обхватен, 
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кореспондира с Енергийната стратегия и сравним с данните, публикувани от НСИ. 
*** Стойностите на крайното енергийно потребление са след реализирани мерки от плана 

за действие по енергийна ефективност. 

Информация за наличността и качеството на данните 

Налични данни в МЕ, НСИ, енергийните дружества и други български и чуждестранни 

източници на информация. 
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IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 Г. 

 

Описание на приходите 

ПРИХОДИ  
(в хил. лв.) 

Бюджет 
2015 г. 

    

Общо приходи: 130 235,3 

   

Данъчни приходи  

Неданъчни приходи 130 235,3 

Приходи и доходи от собственост 86 564,3 

Държавни такси 2 642,0 

Глоби, санкции и наказателни лихви  

Други 41 029,0 

 

 

 

Описание на разходите 

 

Код* 

 

 
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И 

БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 
(Бюджет за 2015 г.) 

Общо 
разходи 

Ведомствени разходи Администрирани разходи 

 

2400.00.00 

(в хил. лв.)   Общо 
По 

бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети 
и сметки 

за 
средства 

от ЕС 

Общо 
По 

бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети 
и сметки 

за 
средства 

от ЕС 

 Общо разходи 201 265,6 4 212,9 4 212,9 0 197 052,7 47 052,7 150 000,0 

2400.01.00 
Област на политика Устойчивото и   

конкурентоспособно енергийно развитие 
200 765,6 3 712,9 3 712,9 0 197 052,7 47 052,7 150 000,0 

2400.01.01 
Бюджетна програма „Ефективно 
функциониране на енргийните предприятия, 

инфраструктура и пазари”  
6 965,5 576,8 576,8 0 6 388,7 6 388,7 0 

2400.01.02 

Бюджетна програма „Сигурност при 

енергоснабдяването и при управление на РАО 
и ИЕЯС”  

41 200,2 536,2 536,2 0 40 664,0 40 644,0 0 

2400.01.03 
Бюджетна програма „Устойчиво енергийно 

развитие”  
151 239,5 1 239,5 1 239,5 0 150 000,0 0 150 000,0 

2400.01.04 

Бюджетна програма „Подобряване на 

процесите на концесиониране и управление на 
подземните богатства и геоложките 

изследвания”  

1 360,4 1 360,4 1 360,4 0 0 0 0 

         

2400.02.00     Бюджетна програма "Администрация" 500,0 500,0 500,0 0 0 0 0 

 

 

 

Описание на източниците на финансиране 

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.) 
Бюджет 
2015 г. 

    

Общо разходи: 201 265,6 

Общо разчетено финансиране: 51 265,6  

   По бюджета на ПРБ 51 265,6 

   По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: 150 000,0 

·  Централния бюджет  
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·  Държавни инвестиционни заеми  

·  Сметки за средства от ЕС 150 000,0 

·  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 консолдираната фискална програма   

·  Други   
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V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ 

 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.01.01  "ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА 

ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ПАЗАРИ" 

 

Цели на бюджетната програмата 

1. Ускорена реализация на приоритетните енергийни инфраструктурни проекти, 

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

енергийна инфраструктура; 

2. Създаване на ефективно функциониращ енергиен сектор чрез преструктуриране 

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

добрите практики; 

3. Ефективна защита на националните интереси в процеса на развитие на 

енергийната политика и законодателството на ЕС; 

4. Навременно изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, 

произтичащи от членството в ЕС; 

5. Подготовка за предстоящото през 2018 г. ротационно българско 

Председателство на Съвета на Европейския съюз по въпросите на енергетиката; 

6. Активно участие в международното енергийно сътрудничество, както в рамките 

на ЕС, така и на двустранна и многостранна основа, за гарантиране на енергийната 

сигурност. 

Организационни структури, участващи в програмата 

Дирекция "Енергийно сътрудничество"  

Дирекция „Управление на проекти в енергетиката“ 

Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“ 

Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ 

/отдел „енергийни пазари“/ 

 

Отговорност за изпълнението на програмата 

Дирекция "Енергийно сътрудничество"  

Дирекция „Управление на проекти в енергетиката“ 

Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“ 

Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ 

/отдел „енергийни пазари“/ 

 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Бюджетна програма – 2400.01.01 "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, 

инфраструктура и пазари" 
 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
Бюджет 2015 г. 

1.Привеждане на нормативните актове в съответствие с Европейските 
директиви  

% 100% 

2.Енергийни инфраструктурни проекти в процес на подготовка   
Бр. 

4 

3.Енергийни инфраструктурни проекти в процес на изпълнение   
Бр. 

3 

4.Проекти в процес на подготовка - (МФК, Кохезионен и Структурни фондове 
на ЕС) 

 
Бр. 

2 

5.Проекти в процес на изпълнение (ИСПА, МФК, Кохезионен и Стр. фондове 
на ЕС) 

Бр. 10 

6.Доклади за мониторинг и оценка за степента на усвояване на средствата по 
безвъзмездни помощи 

 
Бр. 

10 

   

8.Подготвени документи в процеса на вземане на решения в ЕС  Бр. 80 

9.Изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, произтичащи от 
членството в ЕС  

% 
 

100% 

 



  

 
11 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата 

 Изменения и допълнения на действащото национално законодателство в 

енергетиката, на съществуващите законодателни актове на ЕС, както и нови насоки за 

развитие на Европейската енергийна политика; 

 Форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението/подготовката на 

стратегиите за преструктуриране.  

 Правителствени приоритети и стратегии;  

 Процес на междуведомствено съгласуване и координация;  

 Взаимодействие с други институции (национални, регионални, европейски, 

международни) имащи отношение към фондовете, програмите и проектите в енергийния 

сектор; 

 Промени в макроикономическите условия в страната и международните пазари 

на енергия и енергийни ресурси. 

Информация за наличността и качеството на данните 

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. 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни 

параграфи) 

 

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Координация и мониторинг на подготовката и изпълнението на приоритетните 

големи инвестиционни проекти в сектор Енергетика.  

Дейността се осъществява чрез оказване на институционална подкрепа при 

изпълнението на големи енергийни инфраструктурни проекти, чрез осъществяване на 

навременна координация между отговорните институции на национално и европейско 

ниво. Предоставяне на отчети, доклади и писма за подкрепа, както и провеждане на 

срещи с цел ускоряване реализацията  на следните проекти:  

 Проект "Южен поток"; 

 Проект за изграждане на газова междусистемна връзка България - Гърция; 

 Проект за изграждане на газова междусистемна връзка България – Румъния; 

 Проект за Изграждане на газова междусистемна връзка България – Турция; 

 Проект за Изграждане на газопровод България – Сърбия; 

 Модернизация и разширяване на съществуващото подземно газохранилище в 

Чирен, предвиждащи увеличаване на обема активен газ от 540 млн. куб.м до 850 млн. 

куб. м.; 

 Проект за изграждане на ХЕК "Горна Арда"; 

 Проект за изграждане на язовир "Яденица"; 

 Проекти за изграждане на хидроенергийни комплекси на река Дунав. 

 Управление, координация и мониторинг на усвояването на средствата по 

"Международен фонд "Козлодуй"  

 Управление, координация и мониторинг на усвояването на средства от ЕС за 

енергийни проекти в България, вкл. по: финансов инструмент ИСПА/Кохезионен фонд 

(Регламент 1164/94), Кохезионния и Структурните фондове на ЕС в сектор Енергетика и 

енергийните програми на ЕО; 

2. Преструктуриране и мониторинг на енергийния сектор. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Преструктуриране на енергийния сектор, насочено към създаване на модерни и 

ефективно функциониращи корпоративни структури, в съответствие с Европейските 

изисквания, българското законодателство и добрите практики;  

 Анализи и прогнози за състоянието и структурните промени в енергетиката и 

предлагане на коригиращи действия, ако такива са необходими; 

 

3. Разработване на политики, в изпълнение  на  заложените цели в 

Енергийната стратегия на Република България 2020 : 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 
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 Анализи на политиките на страните от региона, ЕС и регионите – източници на 

енергийни ресурси за България; 

 Формиране на предложения за определяне на държавната стратегия за развитие 

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

регионална енергийна политика и заемане на ключова роля при бъдещото разширяване 

на Енергийната общност; 

 Институционална подкрепа на проекти със стратегическо значение за 

енергийната сигурност. 

4. Енергийно сътрудничество 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Участие в определяне на националните приоритети в областта на външната 

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

енергийната сигурност на страната; 

 Поддържане на активно сътрудничество със страните-производителки на 

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

 Активно участие в международните енергийни форуми за постигане целите за 

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

енергийната бедност. 

 Насърчаване на двустранното и многостранно енергийно сътрудничество, 

включително чрез участие на представители на МИЕ в различни форуми и инициативи, за 

разширяване на авторитета на България и защита на националните интереси. 

5. Координация и участие в провеждането на съгласувана политика по 

въпросите на Европейския съюз в областта на енергетиката. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Осигуряване на българското участие в работата на институциите на ЕС с 

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

 Координация и участие в дейностите за изпълнението на задълженията, 

произтичащи от членството в ЕС; 

 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; 

 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; 

 Участие в подготовката 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. 

6. Управление на държавната собственост в енергетиката 

 

 Анализиране финансово-икономическото състояние на търговски дружества с 

повече от 50 на сто държавно участие в капитала и подготвя цялата 

документация, свързана с одобряването на годишните им финансови отчети; 

 Мониторинг върху корпоративното управление на търговските дружества с 

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

и оказва съдействие при контактите с органите на Агенцията за държавна 

финансова инспекция, Националната агенция за приходите, Комисията за 

финансов надзор, Главната инспекция по труда и с други държавни органи; 

 Организиране разработването и актуализирането на бизнес програмите на 

едноличните търговски дружества, анализира тяхното изпълнение и контролира 

изпълнението на заложените в тях икономически показатели 

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

на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала 

(ПРУПДТДДУК), приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. 

(обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на 

Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54 

от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 22, 29 

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

 Организиране и координиране дейността по тристранното партньорство с 

работодателските и синдикалните организации; 
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7. Дейности по прекратяване чрез ликвидация на енергийните  дружеста 

или тяхното преобразуване 

 Мониторинг на процедурите по ликвидация на търговските дружества с над 50 

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

на държавата в капитала, от прекратяването им до заличаването им от 

търговския регистър; 

 Изготвяне цялостната документация по преструктуриране на държавното участие 

в капитала на търговски дружества с държавно участие чрез преобразувания, 

увеличаване/намаляване на капитала и др.; 

 Организиране и координиране дейността на междуведомствените експертни 

съвети и консултативния съвет за приемане и контрол по изпълнението на 

задания, проекти и програми за техническа ликвидация и/или консервация на 

неефективни обекти и производствени мощности във въгледобива, уранодобива 

и рудодобива, рекултивация на засегнатите земи, мониторинг и др.; 

 контрол по целевото изразходване на средствата от държавния бюджет, 

свързани с техническата ликвидация, рекултивация, мониторинг и ликвидиране 

на последствията от миннодобивната дейност на обекти и производствени 

мощности във въгледобива, уранодобива и рудодобива. 

 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 

 

№ 

Бюджетна програма Бюджет 

2400.01.01 – „Ефективно функциониране на енргийните предприятия, инфраструктура и пазар”  2015 г. 

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)   

  1 2 

І. Общо ведомствени разходи: 576,8 

     Персонал 491,9 

     Издръжка 84,9 

     Капиталови разходи 0 

     

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 576,8 

     Персонал 491,9 

     Издръжка 84,9 

     Капиталови разходи 0 

      

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 0 

     Персонал 0 

     Издръжка 0 

     Капиталови разходи 0 

  От тях за: *    

  1.....................................   

  2....................................   

  3....................................   

      

  Администрирани разходни параграфи **   

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ 6 388,7 
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1. Наредбата за организацията и контрола по изпълнение на „Националния план за 

инвестиции 2013-2020“, приета с ПМС 75/2014 г. и обнародвана в ДВ 31/04.04.2014 г. 
6 388,7 

  2.  0 

  3.................................... 0 

      

ІІІ. Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 0 

  1..................................... 0 

  2.................................... 0 

  3.................................... 0 

      

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 6 388,7 

      

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 6 965,5 

     

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 6 965,5 

     

  Численост на щатния персонал 45 

  Численост на извънщатния персонал  

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по 

програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите 
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.01.02  "СИГУРНОСТ ПРИ ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕТО И  

ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАО И ИЕЯС" 

Цели на бюджетната програмата 

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  

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". 

3. Подпомагане на развитието на ядрената и конвенционалната енергетика в 

страната;  

Организационни структури, участващи в програмата 

Програмата се изпълнява от Дирекция "Сигурност на енергоснабдяването", със 

съдействието на Агенцията за ядрено регулиране, НЕК ЕАД, Държавно предприятие 

"Радиоактивни отпадъци","АЕЦ Козлодуй" ЕАД, електроразпределителни дружества и 

крайни снабдители с електрическа енергия, електропроизводствени дружества, ЕСО ЕАД, 

топлофикационни дружества. 

Отговорност за изпълнението на програмата 

Директорът на дирекция "Сигурност на енергоснабдяването". 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Бюджетна програма – 2400.01.02 "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и 
ИЕЯС"  

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
Бюджет 
2015 г. 

1.Реализация на енергийни проекти със стратегическо значение % 100% 

2.Привеждане на нормативните актове в съответствие с Европейските директиви  % 100% 

3.Разработени стратегически документи Бр. 1 

4.Проверки на техническата осигуреност на обектите, съоръженията и на лицата 
по член 139а от ЗЕ./планови и извънредни/. 

Бр. 15 

5. Утвърдени алгоритми за пресмятане на количеството комбинирана 
електрическа енергия,  необходими при издаване на сертификати за произход на 
електрическата енергия, произведена по комбиниран начин.  

Бр. 30 

6.Анализи на показатели за състоянието на енергийната система – месечни, 
годишни 

Бр. 6 

7.Брой изпълнени мерки по тригодишната програма за дейността на ДП"РАО"  Бр. 8 

8.Количества приети РАО от експлоатация на АЕЦ м3 1 521 

9.Демонтирано оборудване t 6550 

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата 

 Сътрудничество и участие на всички институции, имащи отношение към 

енергийния сектор; 

 Процес на междуведомствено съгласуване и координация; 

 Правителствени приоритети и стратегии; 

 Нарушаване на степента на надеждност при възникване на дефицит в системата;  

 Промяна в общата енергийна политика на ЕС във връзка със сигурността на 

енергийните доставки и атомната енергетика; 

 Глобални процеси, икономическите ограничения и либерализацията на 

енергийния пазар; 

 Засилена роля на гражданското общество и местното самоуправление; 

Договорености с други държави във връзка с реализация на стратегически 

енергийни проекти 

Информация за наличността и качеството на данните 

Наличната база данни в МЕ, НСИ, ДП РАО, АЯР, МОСВ, Евростат, енергийните 

дружества и други български и чуждестранни източници на информация. 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни 

параграфи) 
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1. Разработване на политика за изпълнение на заложените цели в 

Енергийната стратегия на Р България 2020: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Институционална подкрепа за реализиране на енергийни проекти със 

стратегическо значение 

 Участие в работата на РГ 14 "Енергетика" и подготовка на проекти на позиции, 

информации и др. във връзка с участието на Р България в процеса на взимане на решения 

в ЕС по отношение на енергийната сигурност  

2. Провеждане на политиката на МИЕ за осигуряване на непрекъснато 

снабдяване с електрическа и топлинна енергия на индустрията и населението.  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Извършване на контрол на техническото състояние на съоръженията и 

безопасност на труда; 

 Изготвяне на анализи за подготовката на търговските дружества за работа при 

есенно зимни условия;  

 Изготвяне на проекти на заповеди за утвърждаване на необходимите резерви от 

горива за осигуряване на работата на съоръженията, като се контролира спазването на 

утвърдените количества;   

 Изготвяне на становища във връзка с ремонти и инвестиционни дейности по 

съоръжения от енергийната инфраструктура; 

 Изготвяне на проекти на нормативни актове свързани техническото 

функциониране на енергийната система;  

 Изготвяне на становища за необходимостта от въвеждане на ограничителни 

режими за доставка на електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ; 

 Анализ предложенията на Електроенергийния системен оператор на 

показателите за степен на надеждност за снабдяването с електрическа енергия, 

подготовка на заповед  и контрол на изпълнението й; 

 Анализ на справките от Електроенергийния системен оператор за отчетената 

разполагаемост с производителите на електрическа енергия за студен резерв и 

допълнителни услуги за всеки месец на годината; 

 Водене на регистрационен режим на фирмите извършващи услугата дялово 

разпределение и се контролиране на  дейността им. 

  

3. Изпълнение на мерките и дейностите включени в Стратегията за 

управление на отработено ядрено гориво и радиоактивните отпадъци и 

Стратегията за извеждане от експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ "Козлодуй". 

 Извършване на мерки и дейности за ефективно и ефикасно управление на 

процеса на извеждането им от експлоатация; 

 Осигуряване на изпълнението на концепцията за непрекъснат демонтаж и 

безопасен процес по извеждане от експлоатация на 1 до 4 блок на АЕЦ Козлодуй; 

 Мониторинг, координация и контрол по изпълнение на дейности и мерки на 

плана за изграждане на Националното хранилище за ниско и средно активни 

радиоактивни отпадъци. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

Фонд "РАО" 

Изпълнение на ангажиментите на държавата по финансиране и контрол върху 

дейностите по: 

 Управление на радиоактивни отпадъци (РАО) – манипулиране, предварителна 

обработка, преработка, кондициониране, съхраняване или погребването им, вкл. 

извеждане от експлоатация на съоръжения за управление на РАО; 

 Изграждане, експлоатация, рехабилитация и реконструкция на съоръжения за 

управление на РАО; 

 Превоз на РАО извън площадката на ядреното съоръжение. 

През 2014 г. ДП"РАО" предвижда да се преработят 1 521 кубични метра РАО 

получени от експлоатацията на АЕЦ"Козлодуй". 

Съгласно тригодишната си програма ДП"РАО" ще извърши дейности по следните 

мерки: 

 Изграждане на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци 

до 2015 г; 
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 Изграждане на специализирано поделение за извеждане от експлоатация на 

блокове 1 и 2 на АЕЦ-Козлодуй (СП ИЕ-Козлодуй); 

 Предварителни проучвания за Дълбоко геоложко хранилище за високоактивни и 

дългоживеещи РАО; 

 Модернизация на ЦПРАО, ССКРАО и площадка "Варово стопанство" в СП РАО-

Козлодуй; 

 Модернизация на СП ПХРАО-Нови хан; 

 Технически основи за извеждане от експлоатация на СП РАО-Козлодуй и СП 

ПХРАО-Нови хан; 

 Предварителни проучвания за съоръжение за погребване на много нискоактивни 

отпадъци; 

 Технически основи за извеждане от експлоатация и демонтаж на блокове 1 до 4 

на АЕЦ "Козлодуй". 

Фонд "ИЕЯС" 

Финансиране и контрол върху изпълнението на Годишната програма на титуляра на 

лицензия за извеждане от експлоатация. ДП"РАО" планира да демонтира 6550 тона 

оборудване от 1 до 4 блок на АЕЦ"Козлодуй". 

 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 

 

№ 

Бюджетна програма Бюджет 

2400.01.02 – „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС”  2015 г. 

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)   

  1 2 

І. Общо ведомствени разходи: 536,2 

     Персонал 378,3 

     Издръжка 157,9 

     Капиталови разходи 0 

     

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 536,2 

     Персонал 378,3 

     Издръжка 157,9 

     Капиталови разходи 0 

     

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 0 

     Персонал 0 

     Издръжка 0 

     Капиталови разходи 0 

  От тях за: *    

  1.....................................   

  2....................................   

  3....................................   

      

  Администрирани разходни параграфи **   

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ 40 664,0 

  1.Субсидии за нефинансови предприятия-  фонд РАО и ИЯЕС 35 664,0 

  2.Капиталов трансфер - фонд РАО и ИЯЕС 5 000,0 
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  3.................................... 0 

      

ІІІ. Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 0 

  1..................................... 0 

  2.................................... 0 

  3.................................... 0 

      

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 40 664,0 

      

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 41 200,2 

     

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 41 200,2 

     

  Численост на щатния персонал 19 

  Численост на извънщатния персонал   

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по 

програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. Проектите 
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.01.03  "УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ" 

Цели на бюджетната програмата 

1. Реализация на заложените цели в Енергийната стратегия на Република България 

до 2020 г.; 

2. Ефективна защита на националните интереси в процеса на развитие на 

енергийната политика и законодателството на ЕС; 

3. Навременно изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, 

произтичащи от членството в ЕС; 

4. Развитие на напълно конкурентен вътрешен пазар на електрическа енергия и 

природен газ; 

5. Развитие на енергията от ВИ съгласно предвижданията в Националния план за 

действие за енергията от възобновяеми източници за постигане на задължителния за 

България 16 % дял от крайното потребление на енергия до 2020 г.;  

6. Повишаване на енергийната ефективност с 25 % до 2020 г. в съответствие с 

изискванията на чл. от Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност; 

7. Ограничаване вредното влияние върху околната среда от производството на 

енергия чрез повишаване на ЕЕ и използването на енергия от ВИ; 

8. Създаване на условия за постигане на устойчиво енергийно развитие на 

регионално и местно ниво.  

9. Намаляване на енергийния интензитет на единица БВП и диверсификация на 

енергийните източници използвани от предприятията; 

Организационни структури, участващи в програмата 

 Дирекция "Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие";  

 Агенция за устойчиво енергийно развитие. 

Отговорност за изпълнението на програмата 

 Директорът на дирекция "Енергийни стратегии и политики за устойчиво 

енергийно развитие"; 

 Изпълнителният директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие. 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Бюджетна програма -2400.01.03 "Устойчиво енергийно развитие" 

     

Показатели за изпълнение 
 

Мерна 
единица 

Бюджет 
2015 г. 

1. Въвеждане на изисквания на актове на Европейския съюз в националното 
законодателство 

% 100 % 

2. Констативни гориво-енергийни баланси. Бр. 4 

3. Прогнозни гориво-енергийни  баланси. Бр. 2 

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

Бр. 1 

5. Въвеждане на нов пазарен модел за търговия с електрическа енергия, 
включващ електро енергийна борса 

Бр. 1 

6. Изготвяне на годишни анализи на резултатите от изпълнението на 
индивидуалните индикативни цели, заложени в националните планове за 
действие по ЕЕ, на състоянието на ЕЕ в страната и отчет за изпълнението на 
Националните планове за действие по ЕЕ. 

Бр. 1 

7. Участие в разработването на планове, програми, дейности и мерки по 
повишаване на ЕЕ и предоставянето на енергоефективни услуги. 

Бр. 10 

8. Участие в комитетите, работни  групи и др. събития към ЕК, 
международни организации и др.  

Бр. 10 

9. Изготвени доклади, анализи и становища за ЕК по изпълнение и 
хармонизация на Европейските директиви в областта на ЕЕ, ВЕИ и околната 
среда 

Бр. 8 

10. Изпълнение на международни проекти по програмите на ЕК и ЕИП Бр. 4 

11. Провеждане на съвместни международни, национални и регионални Бр. 10 
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събития и кампании за популяризиране на добри национални и европейски 
практики в областта на ЕЕ и ВИ 

12. Вписване в публичния регистър на: 

- Лицата, извършващи  обследване на ЕЕ и сертифициране на сгради; 

- Лицата, извършващи обследване за ЕЕ на промишлени системи. 

Бр. 

(% - от 2015 
г. ще се 
отчита 

процент от 
постъпилите 
заявления) 

 

100 

 

100 

13. Проверки за изпълнение на ЕСМ, в т.ч. 

- на собственици на промишлени системи в т. ч. МСП 

- на собственици на сгради 
Бр. 

 

17 

32 

 

14. Проверка на годишни отчети за управлението на ЕЕ на собственици на 
сгради и промишлени системи. 

Бр. 

% - от 2015 

г. ще се 
отчита 
спрямо 

постъпилите 
документи 

100 

15. Проверки на фирми за обследване на: 

-  сгради; 

- промишлени системи  

Бр. 

 

11 

8 

16. Анализ и обобщение на резултатите от проведения контрол Бр. 1 

17. Контрол на собствениците на котли климатични инсталации - 
актуализация и поддръжка на списъци 

Бр. 
поддържани 

списъци 
2 

18. Регистриран брой подлежащи на задължителна инспекция: 

- водогрейни котли; 

- климатични инсталации. 

Бр. 

 

1 000 

50 

19. Дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия % 12.37 

20. Крайно потребление на топлинна енергия и/или енергия за охлаждане 
от ВИ1 

ktoe 943 

21. Крайно потребление на електрическа енергия от ВИ2 ktoe 590 

22. Крайно потребление на енергия от ВИ в транспорта3 ktoe 166 

23. Участие в разработването на нормативни актове в областта на 
устойчивото енергийно развитие  

Бр. 
 

2 

24. Изготвени становища на министъра на икономиката и енергетиката по 
чл. 22., ал. 4 на ЗЕВИ 

Бр. 1 

25. Поддържане на националната информационна система (НИС) за 
енергията от ВИ* 

 1 

26. Изготвяне на мотивирани предложения до министъра на финансите за 
подкрепа на договори с гарантиран резултат** 

% (от 
постъпилите 

искания) 
100 

27.Брой подкрепени проекти за ВЕИ и ЕЕ по ОП "Конкурентоспособност" брой 100 

28.Километри изградена газова връзка със съответното оборудване км 0 
 

                                                           
1 Данните се представят след изготвянето на Докладите за напредъка на България в насърчаването и 

използването на енергия от ВИ  
2 
Данните се представят след изготвянето на Докладите за напредъка на България в насърчаването и 

използването на енергия от ВИ 
3 Данните се представят след изготвянето на Докладите за напредъка на България в насърчаването и 

използването на енергия от ВИ  
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Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата 

 Промяна в правителствените приоритети и стратегии; 

 Влияние на финансовата криза върху заинтересоваността от страна на 

предприятията за внедряване на ВЕИ и ЕЕ; 

 Промени в макроикономическите условия в страната и международните пазари 

на енергия и енергийни ресурси; 

 Неефективно сътрудничество между институциите и с организациите на 

бизнеса; 

 Липса на пълноценно съдействие от страна на неправителствения сектор и 

фирмите; 

 Липса на пълноценно съдействие от страна на търговците с енергия, бизнес 

организациите и ЕСКО фирмите; 

 Липса на достатъчни финансови ресурси и стимули за насърчаване на ЕЕ; 

 Липса на квалифициран персонал за управление на ЕЕ; 

 Недостатъчна ангажираност от страна на асоциациите на собствениците на 

жилищни сгради; 

 Липса на ефективни проекти, позволяващи осигуряване на финансиране от 

ФЕЕВИ и др. източници, включително предоставяне на кредити от банкови институции. 

 Липса на достатъчни ресурси и/или стимули за насърчаване на енергията от ВИ 

за производство и потребление на топлинна енергия и/или енергия за охлаждане; 

 Форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението/подготовката на 

стратегиите за преструктуриране на проектите по ЕЕ и ВИ. 

 Невъзможност от страна на бенефициентите да изпълнят всички дейности по 

проектите. 

 Липса на достатъчен финансов ресурс, с който бенефициентите да осигурят 

съфинансирането по одобрените проектни предложения. 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

 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. 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни 

параграфи) 

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. и подготовка на коригиращи мерки при необходимост; 

 Подготовка на проекти на позиции, информации и др. във връзка с участието 

на Република България в процеса на взимане на решения в ЕС; 

 Разработване на законодателството и подзаконовата нормативна уредба в 

областта на енергетиката, вкл. и ЕЕ и ВЕИ, съгласно правителствените приоритети и 

приемането на нормативни документи от ЕС; 

 Формиране на предложения за определяне на държавната стратегия за 

развитие на енергийния отрасъл;  

 Популяризиране на политиките по устойчиво енергийно развитие; 

 Участие в разработването и осъществяването на правителствената политика за 

развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в 

енергийния пазар на ЕС; 

 Участие в разработването на политики, стимулиращи лоялната конкуренция на 

енергийния пазар; 

 Участие в изготвяне предложения за промени в нормативната уредба, 

регламентиращи развитието на енергийния пазар. 
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2. Устойчиво развитие на енергийните пазари. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Участие в разработването и осъществяването на правителствената политика за 

развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в 

регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на ЕС; 

 Участие в разработването на политики, стимулиращи лоялната конкуренция на 

енергийния пазар;  

 Изготвяне предложения за промени в нормативната уредба, регламентиращи 

развитието на енергийния пазар; 

 Участие в заседанията на консултативната работна група по въпросите на 

либерализацията на електроенергийния пазар към ДКЕВР и в обществените обсъждания 

по проекти за важни за развитието на енергийните пазари решения на енергийния 

регулатор. 

 Координация в областта на международното енергийно сътрудничество за 

постигане на по-голяма сигурност на енергийните доставки и устойчивост на енергийното 

производство и потребление.  

 Участие в работни групи и комитети към ЕК, съдействащи за координиране на 

действията за изграждане на единен европейски енергиен пазар и съответната енергийна 

инфраструктура. 

 Мониторинг на дейностите, във връзка със създаване на електроенергийна борса; 

 Подготовка на проекти на позиции, информации и др. във връзка с участието на 

Р България в процеса на взимане на решения в ЕС по отношение на 

електроенергийните и газови пазари. 

 

 

3 Координация и участие в провеждането на съгласувана политика по 

въпросите на Европейския съюз в областта на устойчивото енергийно 

развитие. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Координация и участие в дейностите за изпълнението на задълженията, 

произтичащи от членството в ЕС; 

 Участие в разработването на нормативни актове, с които се приемат мерки на 

национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на ЕС в областта на 

енергетиката; 

 Участие в работата на Работна група 14 "Енергетика", с водещо ведомство 

МИЕТ, съгласно ПМС № 85/2007 г. и в националния механизъм за координация по 

въпросите на ЕС; 

 Разработка и мониторинг на националните планове за действие по ЕЕ и 

изготвяне на съответните отчети до Европейската Комисия (ЕК);  

 Координиране на дейностите по изготвяне на двугодишните доклади за 

напредъка на Р България относно насърчаването и използването на енергия от ВИ; 

 Участие в Комитети, работни групи и др. по изпълнение на европейското 

законодателство в областта на устойчивото енергийно развитие; 

 Участие в разпространителски и информационни програми за провеждане на 

европейската енергийна политика, организирани от ЕК и от специализирани европейски 

органи и организации. 

4. Разработване на политики и инструменти за насърчаване на ЕЕ, енергия 

от ВИ и опазване на околната среда. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Участие в разработването на планове, програми, дейности и мерки по 

повишаване на енергийната ефективност, предоставянето на енергоефективните услуги и 

оползотворяване на енергията от ВИ, свързани с осигуряване изпълнението на целите, 

произтичащи от въвеждането на европейското законодателство; 

 Участие в работни групи по отделните теми, касаещи повишаване на ЕЕ и 

използването на енергията от ВИ на европейско и национално ниво; 

 Участие в междуведомствени работни групи, съвети и др. по околна среда и 

здраве, биологичното разнообразие, енергийната ефективност, енергия от ВИ и 

промените в климата. 
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5. Разработване, координиране, администриране и мониторинг на планове, 

програми и проекти по ЕЕ, ВЕИ и околната среда. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Участие в организиране изпълнението на мерки, включени в стратегически 

документи, свързани с устойчивото енергийно развитие; 

 Участие в международни проекти по програмите на ЕК в областта на 

възобновяемите енергийни източници 

 Участие в дейностите по изготвяне на доклади, отчети и анализи на 

резултатите от изпълнението на политиките за устойчиво развитие; 

 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; 

 Участие в подготовката и провеждането на преговори с инвеститори и с 

финансови институции за осигуряване на съфинансиране и реализация на проекти по 

линия на донорски програми, фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" и 

европейски структурни фондове. 

6. Взаимодействие с централните и териториални органи на 

изпълнителната власт, браншови организации, НПО и др.  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Координация и методическа помощ на централните органи на изпълнителната 

власт и на областните съвети по енергийна ефективност при изготвянето на плановете за 

енергийна ефективност и програмите за тяхното изпълнение; 

 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; 

 Провеждане на регионални семинари по енергийната ефективност и по 

изпълнението на националните планове за действие по енергийна ефективност; 

 Консултации и конкретни указания по места при подготовката на проекти по 

енергийна ефективност и изчисляване на тяхната рентабилност; 

 Съвместни дейности с браншови и неправителствени организации при 

подготовката, изготвянето и реализацията на програми и проекти по енергийна 

ефективност.  

7. Разработване на констативни и прогнозни гориво - енергийни баланси: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Разработване на тримесечен, шестмесечен, деветмесечен и годишен 

констативен гориво – енергийни баланси; 

 Разработване на прогнозен баланс за период есен – зима и прогнозен гориво – 

енергиен баланс за предстоящата година; 

 Изготвяне и публикуване на бюлетин за състоянието и развитието на 

енергетиката. 

8. 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; 

 Отчитане на изпълнението на мерките, предвидени в националните планове за 

действие по енергийна ефективност; 

 Проследяване на изпълнение на индивидуалните индикативни цели, заложени 

в националните планове за действие по енергийна ефективност; 

 Проследяване на изпълнението на мерките, предвидени в планове и програми 

за повишаване на енергийната ефективност при промишлените системи и сградите, 

подлежащи на задължително сертифициране; 

 Събиране и обработка на информация за обектите, подлежащи на 

задължителни мерки по ЕЕ с цел създаване и поддържане на бази данни за обектите, 

подлежащи на задължителни мерки по ЕЕ: 

 сгради, подлежащи на сертифициране; 

 промишлени системи, подлежащи на обследване; 

 котли, подлежащи на инспекция; 
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 климатични инсталации, подлежащи на инспекция.  

 Други дейности, свързани с изпълнение на ЗЕЕ. 

9. Регистрационен режим на лицата, извършващи енергийно обследване и 

сертифициране на сгради и промишлени системи. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Регистрация на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради.  

 Регистрация на лицата, извършващи обследване за ЕЕ. 

10. Контрол по изпълнението на задължителни мерки по ЕЕ. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Организиране на дейностите и осъществяване на контрол на: 

 крайните потребители на енергия в случаите, когато провеждането на дейности 

и мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

 лицата по чл. 23, ал. 1 и чл. 34, ал. 1; 

 лицата по чл. 10, ал. 1 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; 

 собствениците на котли и климатични инсталации 

 Контрол по срокове за представяне на документация, съдържанието и 

коректността на представената от собствениците на тези обекти информация 

(информационни форми за сгради, декларации за годишно потребление на енергия от 

промишлени системи, декларации за котли и климатични инсталации); 

 Извършване на контрол на обследванията, за проверка на резултатите от 

предходно обследване за енергийна ефективност, с цел защита на обществения интерес 

на проверяваните сгради или промишлени системи; 

 Налагане на административни наказания в предвидени от ЗЕЕ случаи. 

11. Удостоверяване на енергийни спестявания от изпълнени 

енергоспестяващи мерки. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Издаване на удостоверения за енергийни спестявания. 

12. Мониторинг на изпълнението на Национален план за действие за 

енергията от възобновяеми източници до 2020 г. (НПДЕВИ) 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Изпълнение на целите, съгласно индикативната крива в Националния план за 

действие за енергията от възобновяеми източници;  

 Създаване на условия за постигане на устойчиво енергийно развитие на 

регионално и местно ниво; 

 Осигуряване на информираност на всички заинтересовани лица относно 

схемите за подпомагане, ползите и практическите особености на процеса на производство 

и потребление на енергия от ВИ, както и на производство и потребление на биогорива и 

енергия от ВИ в транспорта; 

 Събиране, обработване и анализ на информация за производството на енергия 

от ВИ; 

 Изготвяне на доклади, отчети, анализи в областта на ВЕИ. 

13 .Създаване и поддържане на система за издаване, прехвърляне, отмяна и 

признаване на гаранции за произход на енергия от ВИ. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Създаване и поддържане на регистър за вписване на издадените, 

прехвърлените и отменени гаранции за произход на енергия от ВИ; 

 Организиране на дейностите по издаване, прехвърляне, отмяна и вписване на 

гаранциите за произход на енергия от ВИ,  

 Изготвяне и публикуване на интернет-страницата на АУЕР на информация от 

регистъра за издадените и прехвърлени гаранции за произход; 

 Изготвяне на досиета на производителите на енергия от ВИ по обекти и 

създаване и поддържане на архив по реда на Закона за националния архивен фонд; 

 Разглеждане на заявления и признаване на гаранции за произход, издадени от 

компетентни органи в други държави – членки на ЕС. 

 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 
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№ 

Бюджетна програма Бюджет 

2400.01.03 – „Устойчиво енергийно развитие”  2015 г. 

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)   

  1 2 

І. Общо ведомствени разходи: 1 239,5 

     Персонал 1 005,6 

     Издръжка 233,9 

     Капиталови разходи 0 

     

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 1 239,5 

     Персонал 1 005,6 

     Издръжка 233,9 

     Капиталови разходи 0 

      

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки   за средства от ЕС 0 

     Персонал 0 

     Издръжка 0 

     Капиталови разходи 0 

  От тях за: *    

  1.....................................   

  2....................................   

  3....................................   

      

  Администрирани разходни параграфи **   

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ 0 

  1..................................... 0 

  2.................................... 0 

  3.................................... 0 

      

ІІІ. Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 150 000,0 

  1.ОП Конкурентоспособност 150 000,0 

  2. 0 

  3.................................... 0 

      

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 150 000,0 

      

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 1 239,5 

     

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 151 239,5 
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  Численост на щатния персонал 73 

  Численост на извънщатния персонал   

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по 

програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. Проектите 
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.01.04  "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА 

КОНЦЕСИОНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСВА И ГЕОЛОЖКИТЕ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ" 

Цели на бюджетната програмата: 

1. Предоставяне разрешения за търсене и проучване или проучване и на концесии 

за добив на подземни богатства; 

2. Осъществяване на контрол по изпълнението на действащите концесионни 

договори и договори за търсене и проучване; 

3. Издаване на удостоверения за геоложки/ търговски открития. 

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 съхранение на въглероден диоксид в земните недра, Закона за 

приватизацията, Решения на Министерския съвет и други. 

Организационни структури, участващи в програмата: Изпълнението се 

осигурява от  дирекция "Природни ресурси и концесии" 

Отговорност за изпълнение на програмата: 

Директор на дирекция "Природни ресурси и концесии".  

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Бюджетна програма – 2400.01.04 
"Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства" 

Показатели за изпълнение Мерна единица Бюджет 2015г. 

1.Съгласувани Планове за управление на минните отпадъци 
/ПУМО/ и издадени разрешителни 

Брой съгласувани ПУМО и 
издадени разрешителни 

10 
 

2.Издадени разрешителни за управление на минни отпадъци 
Брой издадени 
разрешителни 

1 

3.Предоставени концесии за добив на подземни богатства 
Брой сключени нови 

концесионни договори 
 

30 

4.Предоставени разрешения за търсене и/или проучване на 
подземни богатства 

Брой издадени нови 
разрешения 

 
50 

5.Прекратени договори за търсене и проучване или 
проучване на подземни богатства 

Брой сключени 
допълнителни 

споразумения за 
прекратяване 

5 

6.Прехвърлени права и задължения по предоставено 
разрешение за търсене и проучване или проучване 

Брой сключени 
допълнителни 

споразумения за 
прехвърляне на права 

7 

7.Удължаване на срока за предоставено разрешение за 
търсене и проучване или проучване на подземни богатства 

Брой сключени 
допълнителни 

споразумения за 
удължаване на срока 

20 

8.Издадени разрешения за проучване на места за съхранение 
на въглероден диоксид 

Брой издадени 
разрешителни 

0 

9.Издадени удостоверения за геоложки/търговски открития 
Брой издадени 
удостоверения 

20 

10.Изготвени доклади за осъществен контрол по 
предоставени концесии 

Брой изготвени доклади 
 

65 

11.Контролирани концесии (действащи концесионни 
договори в края на годината) 

Брой действащи 
концесионни договори 

 
500 

12.Брой потребители на геоложка информация Брой 300 

13.Въведени нови записи в регистъра и специализираната 
карта на разрешенията за търсене и проучване и за 
проучване 

Брой на въведените нови 
записи/постъпили за 
въвеждане*100(%) 

100% 

14.Извършени справки с регистъра и специализираната 
карта на разрешенията 

Брой извършени 
справки/брой заявени 

справки*100(%) 
95% 

15.Нови записи в регистъра и специализираната карта на 

находищата на подземни богатства 

Брой на въведените нови 
записи/постъпили за 
въвеждане*100(%) 

100% 

16.Предоставени извлечения от регистъра на откритията и 
специализираната карта и регистър на находищата 

Брой предоставени 
извлечения /брой заявени 

извлечения *100(%) 
95% 
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17.Предоставени справки от Националния баланс на 
запасите и ресурсите на подземни богатства 

Брой извършени 

справки/брой заявени 
справки*100(%) 

95% 

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на проекта: 

 Изменение на нормативната рамка, водеща до промяна на приоритети; 

 Форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението /подготовката на 

проектите; 

 Липса на ефективно сътрудничество между институциите в процеса на 

междуведомствено съгласуване и координация; 

 Процедури на ЕК, ДЕК, МФИ и други донори по програмиране, одобрение на 

проектите, договориране, отпускане и разходване на средствата; 

 Липса на пълноценно съдействие от страна на бизнес асоциациите и фирмите. 

Информация за наличността и качеството на данните: 

Изпълнението на проекта се базира на информация, намираща се в дирекцията, 

предоставяна от фирмите, НСИ, както и от други ведомства, имащи отношение към 

въпросите на предоставянето на концесии и опазването на околната среда.  

Продукти/услуги, предоставяни по програмата: 

1. Организиране на дейности по предоставяне на разрешения за търсене и 

проучване и на концесии за добив на подземни богатства от Министерски съвет 

 Изготвяне на документи за предоставяне на концесии и разрешения, становища 

и договори; 

 Изготвяне на допълнителни споразумения за прехвърляне на права и 

задължения по предоставено разрешение, за прекратяване на сключен договор за 

търсене и проучване или проучване на подземни богатства или за удължаване на срока на 

предоставено разрешение; 

 Приемане на концесионни анализи, геоложки отчети, цялостни и годишни 

работни проекти на концесионери и титуляри на разрешения за търсене и проучване.  

 Осъществяване на контрол по изпълнението на концесионните договори и 

договорите за търсене и проучване.  

 Поддържане на концесионен регистър.  

2. Съгласуване на планове за управление на минни отпадъци и издаване 

на разрешителни за управление на минни отпадъци 

 Съгласуване на планове за управление на минни отпадъци (ПУМО) и издаване на 

разрешителни.  

 Поддържане на публичен регистър на операторите на съоръжения за минни 

отпадъци и издадените разрешителни; 

3. Издаване на удостоверения за геоложки/търговски открития 

 Регистриране на геоложко/търговско откритие.  

 Издаване на удостоверения за геоложки/търговски открития. 

4. Предоставяне на фондова информация 

 Събиране, съхраняване, копиране, анализиране и обобщаване на информация 

по науките за земята. 

 Предоставяне на събраната, копирана, анализирана и обобщена информация за 

ползване (по тарифа). 

5. Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на 

страната 

 Подготовка и контрол върху финансираните от бюджета геоложки изследвания в 

страната; 

 Поддръжка и функциониране на Националното скално-фондово хранилище - 

съхраняване и експлоатация на първична документация; 

 Поддръжка и функциониране на Националния геоложки фонд – геоложки 

доклади, национални геоложки, геоморфоложки, геохимични и геофизични графични и 

текстови данни; 

 Поддържане 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; 



  

 
29 

 Изготвяне на Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни 

богатства. 

6. Представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от 

прилагането на Директивата за минните отпадъци  

 Изготвяне и представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от 

прилагането на Директивата за минните отпадъци и други международни работни срещи и 

прояви 

7. Представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от 

прилагането на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден 

диоксид в геоложки формации. 

 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. 

8. Организиране на дейности по предоставяне на разрешения за проучване 

на места за съхранение на въглероден диоксид и по предоставяне на разрешения 

за съхранение на въглероден диоксид. 

 Оценка на наличния капацитет за съхранение на въглероден диоксид на 

територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната 

икономическа зона в Черно море или на отделни части от нея; 

 Създаване на необходимата организация за предоставяне на разрешения по 

Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (Обн. ДВ. 

бр.14/17.02.2012г.); 

 Изготвяне на документи по предоставяне на разрешения. 

Очаквани резултати: 

 Оптимизиране използването на местните суровини и изготвяне на предложения 

за промяна на законодателството; 

 Ефективно управление на подземните богатства, осъществявано чрез 

предоставяне на разрешения за търсене и проучване и на концесии за добив на 

подземни богатства и последващ контрол по изпълнението на действащите 

договори. 

 Актуализиране на геоложката информация за територията на страната и нейното 

съхранение и предоставяне на съвременно технологично ниво; 

 Разработени и актуализирани програми за привеждане на дейностите в 

енергетиката в съответствие с изискванията на ЕС за опазване на околната 

среда. 

 Оценка потенциала за пълното и постоянно задържане на въглеродния диоксид в 

местата за съхранение по такъв начин, че да бъдат предотвратени или 

отстранени отрицателните последици за околната среда и човешкото здраве. 

 Разработени и актуализирани програми за привеждане на дейностите в 

енергетиката в съответствие с изискванията на ЕС за опазване на околната 

среда. 

 

 

 

 

 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 

 

№ 

Бюджетна програма Бюджет 

2400.01.04 – „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на 

подземните богатства и геоложките изследвания”  
2015 г. 

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)   

  1 2 

І. Общо ведомствени разходи: 1 360,4 

     Персонал 974,8 

     Издръжка 385,6 
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     Капиталови разходи 0 

     

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 1 360,4 

     Персонал 974,8 

     Издръжка 385,6 

     Капиталови разходи 0 

      

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 0 

     Персонал 0 

     Издръжка 0 

     Капиталови разходи 0 

  От тях за: *    

  1.....................................   

  2....................................   

  3....................................   

      

  Администрирани разходни параграфи **   

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ 0 

  1..................................... 0 

  2.................................... 0 

  3.................................... 0 

      

ІІІ. Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 0 

  1..................................... 0 

  2.................................... 0 

  3.................................... 0 

      

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 

      

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 1 360,4 

     

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 1 360,4 

     

  Численост на щатния персонал 50 

  Численост на извънщатния персонал   

 

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по 

програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите 
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.02.00  "АДМИНИСТРАЦИЯ" 

Цели на бюджетната програмата 

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 ТД за работа при кризисни 

ситуации и във военно време. 

Организационни структури, участващи в програмата 

Дирекциите от общата администрация и административни структури и служители на 

пряко подчинение на министъра на енергетиката. 

Отговорност за изпълнението на програмата 

Директорите на Дирекциите от общата администрация и ръководителите на 

административни структури на пряко подчинение на министъра на енергетиката, както и 

служители на пряко подчинение на министъра на енергетиката. 

 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Бюджетна програма – 2400.02.00 "Администрация" 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
Бюджет 
2015 г. 

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% 

2. Дейности по защитата на обектите от критичната инфраструктура и 
европейската критична инфраструктура в министерството. 

% 95% 

3. Дейности по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
Ситуационен център за управление при кризи и бедствия, касаещи 
сигурността и защитата при бедствия. 

% 90% 

4. Актуализиране на нормативната уредба и стратегическите документи в 
сферата на сигурността и защитата при бедствия.  

% 100% 

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% 

6. Дейности по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
Автоматизирана информационна система за работа с класифицирана 
информация в дирекцията. 

% 90% 

7. Изграждане на оптична свързаност между Пунктовете за управление и МИЕ, 
както и за изграждане на Автоматизирана система за оповестяване в 
министерството. 

% 90% 

8. Дейности за организация и контрол  по подготовката на дружествата от 
икономиката и енергетиката за работа във военно време, за производство и 
доставка на военна и гражданска продукция, за усвояване на военни изделия 
от производителите и за създаване и поддържане на военновременни запаси 
за тях. 

% 100 % 

9. Дейности за актуализация и контрол по изпълнението на Националния 
военновременен енергиен баланс, включващ потребностите на страната и 
възможностите на Националната енергийна система за производство и 
доставка на електроенергия, топлоенергия и природен газ, във военно време. 

% 100 % 

10. Дейности по организиране енергийната система за работа във военно 
време, определяне възможностите и координиране на военновременното 
производство и доставката на заявените количества енергоносители, за 
осигуряване на въоръжените сили, териториалната отбрана, военната и 
гражданска промишленост и населението. 

% 100 % 

11. Провеждане на експертни работни срещи.  % 100% 

12. Участие в учения % 100% 

13. Повишаване квалификацията на служителите. % 100% 
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Забележка: Показателите по програма 5 обхващат дейността на дирекция 

"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 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата 

 Забавяне изпълнението поради  възникване на нови нормативни задължения и 

необходимост от координация с други ведомства и/или юридически лица;  

 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; 

Информация за наличността и качеството на данните 

За изготвяне на прогнозата е използвана информация от годишните финансови и 

програмни отчети на МИЕ. 

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни 

параграфи) 

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: 

 Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове; 

 Процесуално представителство на министерството пред съдилищата; 

 Разработване на проектобюджет на министерството в програмен формат и по 

Единна бюджетна класификация; 

 Отчет на изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския 

съюз; 

 Разпределение на бюджета в системата на МЕ; 

 Счетоводно и касово отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен 

баланс; 

 Деловодно обслужване и опазване на класифицираната информация; 

 Програмно и техническо осигуряване на администрацията на МЕ; 

 Материално-техническо снабдяване и транспортното обслужване; 

 Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише"; 

 Протоколната дейност на министерството и организиране на дейности; 

 Управление и организационно развитие на човешките ресурси; 

 Поддържане в оперативна готовност на органите за управление и силите за 

реагиране при кризи от военен и невоенен характер; 

 Спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната 

информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната 

информация; 

 Изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или 

консултиране. 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 

№ 

Бюджетна програма Бюджет 

2400.02.00 – „Администрация”  2015 г. 

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)   

  1 2 

І. Общо ведомствени разходи: 500,0 

     Персонал 0 

     Издръжка 500,0 
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     Капиталови разходи 0 

     

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 500 

     Персонал 0 

     Издръжка 500 

     Капиталови разходи 0 

      

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 0 

     Персонал 0 

     Издръжка 0 

     Капиталови разходи 0 

  От тях за: *    

  1.....................................   

  2....................................   

  3....................................   

      

  Администрирани разходни параграфи **   

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ 0 

  1..................................... 0 

  2.................................... 0 

  3.................................... 0 

      

ІІІ. Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 0 

  1..................................... 0 

  2.................................... 0 

  3.................................... 0 

      

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 

      

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 500,0 

     

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 500,0 

     

  Численост на щатния персонал 84 

  Численост на извънщатния персонал  

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по 

програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите 


