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ПРАВИЛА 

за определяне на членове на Управителния съвет на Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“  

 

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Тези правила уреждат реда и условията за определяне на членове на 

Управителния съвет на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, наричан 

по-нататък „фонда“. 

Чл. 2. Управителният съвет на фонда се състои от 5 членове – физически 

лица, които се определят както следва:  

            1. председател - от министъра на енергетиката;  

            2. един член - от министъра на финансите;  

           3. един член - от министъра на околната среда и водите;  

           4. двама членове - от производителите на електрическа енергия.  

 

II. ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА 

УС НА ФОНДА 

Чл. 3. (1) Член на Управителния съвет на фонда може да бъде дееспособно 

физическо лице, което отговаря на следните изисквания: 

1. висше образование с образователно-квалификационна степен 

"магистър"; 

2. добра професионална репутация; 

3. не е било едноличен търговец, член на управителен или контролен 

орган на търговско дружество, което е обявено в несъстоятелност, неограничено 

отговорен съдружник в дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

4. не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта 

степен включително или по сватовство до трета степен на друг член на 

Управителния съвет на фонда; 

5. не е осъждано за  престъпление от общ характер. 

(2) Председателят на управителния съвет на фонда следва да има 

професионален стаж не по-малко от 10 години и най-малко 5 години експертен или 

управленски опит в областта на енергетиката, финансите или правото. 

 

III. РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УС НА ФОНДА ПО ЧЛ.2, Т.4 



2 
 

Чл. 4. (1) Членовете на Управителния съвет на фонда по чл.2, т.4 се 

определят въз основа на постъпили в Министерството на енергетиката предложения 

от производители на електрическа енергия или сдружения на производители на 

електрическа енергия, регистрирани при условията и реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. 

(2) Предложенията по ал.1 се придружават със следните документи:  

1. писмено съгласие на лицето; 

2. подробна автобиография; 

3. копие от диплом за завършено висше образование с образователно-

квалификационна степен "магистър"; 

4. копие от трудова/ служебна и / или осигурителна книжка; 

5. свидетелство за съдимост; 

6. декларации за липса на обстоятелствата по чл.3, ал.1, т.3. 

7. други документи, които имат отношение към професионалната 

репутация на предложеното лице; 

8. решение на компетентния управителен орган на производителя на 

електрическа енергия и/или сдруженията на производители на електрическа 

енергия, удостоверяващо, че конкретното лице е предложено за член на 

Управителния съвет на фонда.  

9. официални документи, съдържащи индивидуализиращи данни на 

сдружението по ал.1 и удостоверяващи правоспособност, цел на дейността, 

представителство, устройство, както и списък, съдържащ броя и 

индивидуализиращите данни на членовете му. 

 

Чл. 5. Предложенията по чл.4, ал.1 се представят на министъра на 

енергетиката в седемдневен срок от публикуване на настоящите Правила на 

интернет страницата на министерството. 

 

Чл. 6. (1) Постъпилите предложения са разглеждат за допустимост с 

изискванията на чл. 3 от комисия, назначена със заповед на министъра на 

енергетиката, след изтичане на срока по чл.5. 

(2) Предложенията, които отговарят на изискванията на чл.3, ал.1, т.1-3 и 

т.5 се класират от комисията по категории производители, както следва: 

а) предложения от производители на конвенционална електрическа енергия; 

б) предложения от производители на електрическа енергия от възобновяеми 

източници  

(3) Класирането се осъществява по критерий представителност, изразяващ 

се в брой производители, подкрепящи конкретното предложение. 
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(4) Когато конкретно предложение е подкрепено от сдружения по чл.4, ал.1 

на производители на електрическа енергия, произведена от различни източници, 

съответно по различна технология, то получава предимство при класирането в 

съответната категория. 

(5) За резултатите от разглеждането и класирането, комисията изготвя 

протокол, който се представя на министъра на енергетиката.  

(6) В случай, че в срока по чл.5 не постъпят предложения от някоя от 

категориите производители по ал.2, комисията предлага на министъра да покани 

сдружението с най-голяма членска маса в съответната категория, за определяне на 

член на Управителния съвет на фонда от квотата на производителите по чл.2, т.4. 

(7) В тридневен срок от получаване на поканата, сдружението уведомява 

министъра на енергетика за определеното лице, като представя документите по чл.4, 

ал.2, удостоверяващи съответствие с изискванията на чл.3, ал.1, т.1-3 и т.5. 

 

IV. РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОИМЕННИЯ СЪСТАВ НА ЧЛЕНОВЕ НА УС 

НА ФОНДА 

Чл. 7. (1) В седемдневен срок от публикуване на настоящите правила, 

министърът на финансите и министърът на околната среда и водите уведомяват 

министъра на енергетиката за определените членове на Управителния съвет на 

фонда по чл.2, т.2 и т.3. 

(2) Към уведомлението се представят и документи по чл.4, ал.2, т.1 – т-7, за 

удостоверяване на обстоятелствата по чл.3, ал.1, т.1-3 и т.5. 

Чл. 8. (1) След получаване на уведомлението по чл.7, ал.1 и след 

представяне на протокола по чл.6, ал.5  имената на определените членове на 

Управителния съвет на фонда се публикуват на интернет страницата на 

Министерството на енергетиката. 

 (2) Лицата по ал.1, представят на министъра на енергетика декларация за 

липса на обстоятелството по чл.3, ал.1 т.4. 

(3) Съгласуването по чл.36 в, ал.4 от Закона за енергетиката се осъществява 

в тридневен срок от публикуването на информацията по ал.1. 

(4) След изтичане на срока по ал.3, министърът на енергетиката издава 

заповед, в която определя поименния състав на членовете на Управителния съвет на 

фонда. 

Чл. 9 Определените членове на Управителния съвет на фонда декларират 

наличието на несъвместимост и частни интереси по реда и условията на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
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Настоящите правила са утвърдени от Министъра на енергетиката на 

основание чл. 36 в, ал. 3 от Закона за енергетиката /посл. изм. ДВ бр. 56/ 

24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г./ 


