
МОТИВИ 

към проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 181 на 

Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, 

които са от значение за националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г., изм. и доп., 

ДВ, бр. 71 и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от 2013 г„ бр. 107 от 2014 г., бр. 

28 и 57 от 2015 г., бр. 22, 27 и 51 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г., ДВ. бр. 9 от 2019 г.) 

 

Във връзка с повишаване и гарантиране на енергийната сигурност в страната, 

проектът на постановление предвижда изменения и допълнения в раздел VI, Сектор 

„Енергетика" от Списъка на стратегически обекти и дейности от значение за 

националната сигурност - Приложение към чл. 1, ал. 1 на Постановление № 181 на 

Министерски съвет от 2009 г. 

Предложенията предвиждат включване в Списъка на стратегически обекти и 

дейности от значение за националната сигурност на дейността „разпределение на 

електрическа енергия" и на обектите - Електрическа подстанция „София - център", 

110/10 kV на „ЧЕЗ Разпределение България" АД, с която се осигурява 

електрозахранването на важни административни сгради в централната част на гр. 

София, Компресорна станция „Расово“, собственост на Булгартрансгаз ЕАД, чрез която се 

повишава и поддържа зададеното налягане в преносния газопровод Dn 1200, в участъка 

до българо-сръбската граница,  както и на Диспечерски пунктове за управление на 

електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг" ЕАД, 

„Електроразпределение Север" АД и „ЧЕЗ Разпределение България" АД.  

Включването на посочените обекти и дейности в този списък цели да допринесе 

за по-голяма сигурност на електроснабдяването и газоснабдяването и да осигури по - 

добра защита на тези обекти и дейности, които са от значение за националната 

сигурност. Съгласно Правилника за прилагането на Закона за Държавна агенция 

„Национална сигурност (ППЗДАНС), тази защита включва контрол на организацията на 

физическа защита (охрана) на обектите, включително с оглед противодействие на 

заплахи от терористичен характер; контрол на информационната защита, осъществявана 

чрез административни, организационни, технически и криптографски мерки; оказване 

съдействие на ръководителите на стратегически обекти и на възлагащите или 

извършващите стратегически дейности при идентифициране и оценка на потенциални 

заплахи, насочени срещу стратегически обекти и дейности от значение за националната 

сигурност. Правилникът предвижда по-широк инструментариум от мерки за повишаване 

на сигурността, които излизат извън компетенцията и възможностите на енергийните 

дружества. 

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет. За 

приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други 

плащания по бюджетите както на Министерство на енергетиката, така и на Държавна 



агенция „Национална сигурност“. Съгласно ППЗДАНС, ръководителите на стратегически 

обекти и възлагащите или извършващите стратегически дейности отговарят за 

изпълнението на мерките за защитата им, включително за финансирането на тези мерки. 

Очаква се след приемането на Постановление за изменение и допълнение на 

Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на 

стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност  да 

се повиши енергийната сигурност на страната и обезпечаването на безпроблемно 

снабдяване с газ и електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение за 

потребителите.  

Предложеният проект на постановление не е свързан с транспониране на актове 

на Европейския съюз. 

 


