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Настоящото резюме е приложение на доклада към отчета за изпълнението на 

политиката и програмите на Министерство на енергетиката към 30.юни.2015 г. и е изготвено 

във връзка с изпълнение на чл. 133, ал. 5 от Закона за публичните финанси и                             

БЮ № 4/03.07.2015 г. на Министерство на Финансите. 

През  отчетния период Министерство на енергетиката извършва дейността си по 5 бюджетни  

програми. Програмите са инструмент за постигане на оперативните цели. Разходите по 

програми са разделени на ведомствени и администрирани и отразяват извършваните по 

програмата дейности по разработване, планиране и изпълнение на дадена програма. Те са 

квалифицирани в следните икономически категории: персонал, издръжка, капиталови 

разходи. 

 

Политика и бюджетни програми провеждани от Министерство на енергетиката 

Министерството на енергетиката идентифицира следната политика и бюджетни програми в 

областта на енергетиката: 

 

2400.00.00 МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
 

2400.01.00 Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно 

развитие 
2400.01.01 Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, 

инфраструктура и пазари“ 

2400.01.02 Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управления на 

РАО и ИЕЯС”“ 

2400.01.03 Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“ 

2400.01.04 Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление 

на подземните богатства и геоложките изследвания“ 

 

2400.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“ 

 

Ползите за обществото Министерство на енергетиката постига съвместно с Агенцията 

за устойчиво енергийно развитие. 

Изпълнението на бюджета по политиката в програмен формат към 30.06.2015 г. 

отразява извършването на дейностите за предоставяне на съответните продукти/услуги в 

рамките на провежданата политика от Министерство енергетиката в областта на 

енергетиката. 
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І. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНО 

ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИ 

 

Стратегическа цел: 

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

Оперативни цели: 

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

2. „Ефективно и екологосъобразно енергийно развитие” 

3. „Ефективно управление на енергийните ресурси” 

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

производство на енергия чрез по-ефективно използване на изкопаемите и 

възобновяемитеизточници на енергия, минимизиране влиянието на производството и 

използването на енергията върху околната среда, подобряване управлението на естествените 

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

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

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

нискоемисионната енергия и бърз технологичен напредък. Политиката се изгражда около 

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

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

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

емисии; 

 16 % от консумираната енергия да е от възобновяеми източници; 

 повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) с 25 %. 

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

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

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

се работи: 

 Ограничаване на външната зависимост от енергиен внос чрез диверсификация на 

енергийните доставки, енергоспестяване и насърчаване на използването на местни ресурси и 

енергия от ВИ; 

 Либерализиране на енергийния пазар с оглед обезпечаване на достъпна и сигурна 

енергия на потребителите. 

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

направления са определени в Енергийната стратегия на Р България до 2020 г. Изпълнението 

на целите и приоритетите се реализира чрез стратегически планове, програми и 

законодателни промени. Работи се за оптимизирано оползотворяване на възможностите за 

финансиране на проекти със средства от европейски фондове и програми, включително 

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

фонд на ЕС и други международни финансови инициативи. Подобен е подходът и по 

отношение на съществуващите национални инструменти като Фонд "Енергийна ефективност 

и възобновяеми енергийни източници", Националния доверителен екофонд и др. 

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

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

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

предвижда да бъде два пъти по-малко, отколкото през 2005 г. Изпълнението на политиката 
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по ЕЕ е ключов елемент за устойчивото развитие. ЕЕ е основна цел и е особено важна за 

постигане на дългосрочната ни енергийна стратегия и цели за климата. 

Предстои развитие на пазара на електрически екоавтомобили и на системите за съхранение 

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

бъдещето и на необходимата за това инфраструктура. Усилията ще бъдат насочени и към 

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

Диверсификацията на газовите доставки и трасета и предотвратяването на последствията от 

нови газови кризи обуславят ускоряване изграждането на междусистемните газови връзки 

със съседните държави. Тези проекти се изпълняват или ще бъдат изпълнени със собствени 

средства на енергийните компании, със средства от европейския план за икономическо 

възстановяване, от Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика", както и с използване на възможностите за привличане на средства 

от ЕБВР, ЕИБ и стандартни търговски кредити. Финансовата подкрепа за въвеждането на 

чисти енергийни технологии, подобряването на ЕЕ и развитието на енергията от ВИ, следва 

да се разглеждат като част от мерките, заложении в Националната програма за реформи на Р 

България за изпълнение на приетата през 2010 год. "ЕВРОПА 2020 – Стратегия за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж", както и с Националната програма за 

развитие "България 2020". 

 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА –  2400.01.01"ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА 

ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ПАЗАРИ" 

През периода глобалната енергетика, в това число – и националната е изправена пред 

предизвикателствата от зависимостта от внос на ресурси и енергия, нарастващите енергийни 

цени и промените в климата. Това определя и приоритетните области, по които продължи да 

се работи, а именно: ограничаване на външната зависимост от енергиен внос чрез 

диверсификация на източниците и трасетата на енергийните доставки, енергоспестяване и 

насърчаване на използването на местни ресурси; либерализиране на енергийния пазар с 

оглед обезпечаване на достъпна и сигурна енергия на потребителите; овладяване на 

негативните промени в климата.  

Работи се по изграждането на междусистемни газови връзки със съседните държави с оглед 

диверсификация на газовите доставки и трасета и избягване последствията от нови газови 

кризи. Тези проекти ще бъдат изпълнени със собствени средства на енергийните компании и 

със средства от Европейския план за икономическо възстановяване и Оперативна програма 

„Конкурентоспособност”, както и с използване на възможностите за привличане на средства 

от ЕБВР, ЕИБ и стандартни търговски кредити.  

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, 

осигурено е българското участие в работата на институциите на ЕС, като са подготвени 

позиции, информации и документи по теми от областта на енергетиката. 

Осъществено е необходимото координиране при финализирането и приемането на указания 

за трансевропейската енергийна инфраструктура, както и участие в дейността на 

регионалните работни групи за проекти от общ интерес с отношение към страната по силата 

на Регламент (ЕС) № 347/2013. 
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.01.02 "СИГУРНОСТ ПРИ 

ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕТО И ПРИ УПРАВЛЕНИЯ НА РАО И ИЕЯС" 

Заложените цели в програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на 

РАО и ИЕЯС”  се изпълняват, чрез извършване на следните дейности:  

- Разработване на политика за изпълнение на заложените цели в Енергийната стратегия 

на Р България 2020; 

- Провеждане на политиката на МЕ за осигуряване на непрекъснато снабдяване с 

електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ на индустрията и населението; 

- 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"; 

Фонд „РАО" 

В рамките на първото полугодие на 2015г. са проведени 3 заседания на Управителния съвет 

на фонд „РАО" и 5 на междуведомствената експертна работна група към фонд „РАО". 

Изпълняват се ангажиментите на държавата по финансиране и контрол върху дейностите по: 

- Управление на радиоактивни отпадъци (РАО); 

- Изграждане, експлоатация, рехабилитация и реконструкция на съоръжения за 

управление на РАО; 

- Превоз на РАО извън площадката на ядреното съоръжение 

Също така, ДП "РАО" реализира дейности по следните 6 от планираните 8 мерки от 

тригодишната си програма: 

1. Изграждане на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци. 

2. Изграждане на специализирано поделение за извеждане от експлоатация на блокове 1, 

2, 3 и 4 на АЕЦ-Козлодуй (СП ИЕ-1-4-блок). 

3. Предварителни проучвания за Дълбоко геоложко хранилище за високоактивни и 

дългоживеещи РАО. 

4. Модернизация на ЦПРАО, ССКРАО и площадка „Варово стопанство” в СП РАО-

Козлодуй. 

5. Модернизация на СП ПХРАО-Нови хан. 

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

Нови хан. 

7. Предварителни проучвания за съоръжение за погребване на много нискоактивни 

отпадъци. 

8. Технически основи за извеждане от експлоатация и демонтаж на блокове 1, 2, 3 и 4 на 

АЕЦ „Козлодуй”. 

Фонд „ИЕЯС“ 

- От началото на 2015г. са проведени 3 заседания на Междуведомствената експертна 

работна група към фонд «Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация» и е подготвено 

и проведено 2 заседание на Управителния съвет на фонд «ИЯСЕ». 

- Съгласно отчета на заполжените показатели в БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2400.01.02 за 

2015г. на ДП"РАО", изпратен с писмо №Е92-00-603/24.07.2015г., от началото на 2015г. 

предприятието е демонтирало 3 532,590 тона оборудване от 1 до 4 блок на АЕЦ"Козлодуй". 
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.01.03 "УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ" 

Програмата се изпълнява от дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво 

енергийно развитие” и Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), второстепенен 

разпоредител с бюджет към министъра на енергетиката.  

В отчета е направен преглед на степента на изпълнение на Програмата за първото полугодие 

на 2015 г., в която са поставени за изпълнение 9 на брой цели. За тяхното изпълнение са 

предприети и реализирани следните по важни дейности: 

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

до 2020 г. – изпълнява се; 

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

енергийната политика и законодателството на ЕС – изпълнява се; 

3. Навременно изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, 

произтичащи от членството в ЕС - изпълнява се; 

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

природен газ - изпълнява се; 

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

действие за енергията от възобновяеми източници за постигане на задължителния за 

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

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

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

се; 

7. Ограничаване вредното влияние върху околната среда от производството на 

енергия чрез повишаване на ЕЕ и използването на енергия от ВИ - изпълнява се; 

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

регионално и местно ниво - изпълнява се; 

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

енергийните източници използвани от предприятията - изпълнява се. 

Заложените в програмата цели успешно се изпълняват. 

 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.01.04 "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА 

КОНЦЕСИОНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА И 

ГЕОЛОЖКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ”" 

Програмата се разработва и изпълнява в съответствие с Енергийната стратегия на Р. 

България, Закона за енергетиката, Закона за концесиите, Закона за подземните богатства, 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Решения на Министерския съвет и 

други. 

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

на подземни богатства; 

2. Осъществяване на контрол по изпълнението на действащите концесионни договори и 

договори за търсене и проучване; 

3. Издаване на удостоверения за геоложки/ търговски открития 

 

Поставени цели се изпълняват. 

 

 

 



 
 

 

 

 7 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.02.00 "АДМИНИСТРАЦИЯ" 

Програмата се изпълнява от дирекциите от общата администрация и дирекция от 

специализираната администрация „Управление при кризисни ситуации”. 

Основна цел на програмата е подобряване на държавното управление в областта на 

енергетиката. Поставената цел се изпълнява, чрез своевременното осигуряване дейностите по 

управление на човешките ресурси и административното, информационно, финансово и 

материално-техническо обслужване на структурните звена на МЕ и на служителите.  

Поддържат се в оперативна готовност органите за управление и силите за реагиране при 

кризи от военен и невоенен характер.Извършват се необходимите дейности по защитата на 

класифицираната информация, включително и в електронен вид с акредитиране на 

автоматизирани информационни системи за нейната обработка, съвместно с органите по 

сигурността. 

 


