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Отчетът на Министерство на енергетиката за изпълнението на провежданите политики към 

30.06.2021 г. представя информация за изпълнението на целите и програмите на 

министерството въз основа на проведените дейности в рамките на отчетния период. Отчетът 

съдържа информация за степента на изпълнение на провежданата политика и бюджетни 

програми в областта на енергетиката и извършените разходи за тяхното изпълнение.                     

Настоящият отчет за изпълнението на политиката и програмите е съобразен с програмния 

формат на бюджета на Министерство на енергетиката към 30.06.2021 г. 

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

представени разходите за персонал, издръжка и капиталови разходи. Отделно внимание e 

обърнато на външните фактори, влияещи върху предоставяните услуги, разходите и 

приходите на бюджета. 

 

Политика и бюджетни програми провеждани от Министерство на енергетиката 

Министерството на енергетиката идентифицира следната политика и бюджетни програми в 

областта на енергетиката: 

 

2400.00.00 МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
 

2400.01.00 Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно 

развитие 
2400.01.01 Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, 

инфраструктура и пазари“ 

2400.01.02 Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на 

РАО и ИЕЯС”“ 

2400.01.03 Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“ 

2400.01.04 Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление 

на подземните богатства и геоложките изследвания“ 

 

2400.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“ 
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1. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА 

 

а) Таблица, представяща отчет на приходите по бюджета (Приложение 1) с кратко 

описание на приходите 

ПРИХОДИ 
Закон 

Уточнен 

план 
Отчет 

(в лева) 

Общо приходи: 171 768 000 172 053 611 100 384 084 

Данъчни приходи 0 0 0 

Неданъчни приходи 171 768 000 172 053 611 100 384 084 

Приходи и доходи от собственост 0 285 611 305 395 

Държавни такси 2 642 000 2 642 000 1 182 578 

Глоби, санкции и наказателни лихви 4 300 000 4 300 000 2 549 247 

Приходи от концесии 50 400 000 50 400 000 31 131 950 

Други 130 026 000 130 026 000 75 130 325 

Постъпления от продажба на нефинансови активи -15 600 000 -15 600 000 -9 915 411 

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 0 0 0 

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 171 768 000 172 053 611 100 384 084 

 

     Утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2021 г. приходи на Министерството на 

енергетиката са в размер на  171 768 000 лв. 

     Към 30.06.2021 г. са отчетени приходи в размер на  100 384 084 лева при утвърдени по 

уточнен план 172 053 611 лева , и е отчетено изпълнение 58,34 на сто. 

Отчетените към 30.06.2021 г. приходи по парaграфи и подпараграфи от ЕБК са, както 

следва: 

1. По § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 305 395 лева , отчетени по  §§ 24-05 

„Приходи от наеми на имущество“, представляващи приходи от наеми от А1 България 

ЕАД в размер на 19 784 лева и приходи от лихви по предоставен заем на НЕК ЕАД „Енергия 

2“ от ЕИБ в размер на 285 611 лева; 

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

1 182 578 лева, при утвърдени за 2021 г. 2 642 000 лева, или изпълнението е 44,76 на сто. 

 отчетени от МЕ-ЦУ – 968 037 лева, представляващи такси от концесионна дейност (такси 

площ) в размер на 817 516 лева, такси Национален геоложки фонд – 29 011 лева, такси за 

административни услуги – 119 000 лева, 2 550 лева от такси по Закона за енергетиката и 

възстановена такса в размер на  минус 40 лева; 

 отчетени от АУЕР – 214 541 лева, представляващи такси за вписване в регистъра на 

основание чл. 44, чл.60 и чл.75 от Закона за енергийна ефективност/ЗЕЕ/, такси за издаване 

на гаранции за произход по чл. 34 от ЗЕВИ лева. 
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3. По § 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви” – отчетени по §§ 28-02 „Глоби, 

санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ – 2 549 247 лева, при 

утвърдени със ЗДБРБ за 2021 г. - 4 300 000 лева, или изпълнението към 30.06.2021 г. е 

59,28 на сто  в т. ч.: 

3.1. Отчетени от МЕ-ЦУ – 2 540 162 лева, в т. ч.: 

  внесени неустойки и лихви от концесионна дейност  – 2 436 789 лева;  

  внесени суми от наказателни постановления в НАП по ЗПБ –  40 804,00 лева; 

  внесени суми от наказателни постановления по бюджетна сметка на МЕ – 56 000 лева; 

  внесени неустойки по договори за търсене и проучване на подземни богатства – 6 469 лева; 

  внесена сума по адм. дело № 8672/2020 г. – 100,00 лева. 

3.2. Отчетени от АУЕР – 9 085 лева, в т. ч. постъпили суми от наказателни постановления по 

сметката на АУЕР – 6 500 лв. и събрани суми от наказателни постановления от НАП –                 

2 585 лева, отразени като коректив по §§ 36-18 „Коректив за касови постъпления“. 

4. По § 36-00 “Други приходи” – 75 130 325 лева, при утвърдени за  2021 г. – 130 026 000 

лева, или изпълнението към 30.06.2021 г. е 57,78 на сто.  

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

 4.1. §§ 36-01 „Реализирани курсови разлики от валутни операции /нето/ - 1 лв. 

 4.2. §§ 36-08 „Приходи за фонд ИЕЯС и РАО – 75 156 584 лева, представляващи:  

  Приходи в размер на 21 492 646 лева по фонд “Радиоактивни отпадъци” са вноски от АЕЦ 

”Козлодуй” и от други фирми съгласно Приложение № 2 към § 2, ал. 2 от Наредбата за реда 

за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите 

вноски във фонд “Радиоактивни отпадъци”; 

  Приходи в размер на 53 663 938 лева по фонд “Извеждане от експлоатация на ядрени 

съоръжения” са вноски от АЕЦ ”Козлодуй” ЕАД, съгласно чл.7, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за 

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

дължимите вноски във фонд “Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения”; 

 

4.2. §§ 36-18 „Коректив за касови постъпления“ - минус 42 389 лева, представляващи 

възстановени суми от НАП по наказателни постановления, отразени със знак плюс по                

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

 МЕ-ЦУ – минус 40 804 лева; 

 АУЕР – минус 2 585 лева; 

 

4.3. §§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ – 17 129 лева.  

По §§ 36-19 отчетената към 30.06.2021 г. сума в размер на 17 129 лева, отчетена от МЕ-ЦУ, в 

т. ч.  за закупуване на тръжни документи за участие в процедура за търсене и проучване по 

Закона за подземните богатства  и такси за участие в конкурс – 6 850 лева;   за учредяване 

право на строеж на Газова връзка България-Гърция – 10 075 лева, такси по ЗДОИ – 204 лева;  
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5. По § 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” са отчетени със знак 

минус 9 915 411  лева, в т. ч.: 

 внесения ДДС за концесионна дейност към 30.06.2021 г. в размер на (-) 8 693 814 лева; 

 внесен данък по ЗКПО за приходите от концесии за 2020 г. – (-) 1 221 597 лева. 

6. По § 41-00 „Приходи от концесии”  са отчетени приходи в размер на 31 131 950 лева, 

при утвърдени за 2021 г. 50 400 000 лева, или към 30.06.2021 г. е отчетено изпълнение в 

размер на 61,77 на сто.  

     Съгласно чл. 155, ал. 1 от Закона за концесиите, паричните постъпления от концесионни 

възнаграждения за държавни концесии, от неустойки, гаранции и обезщетения постъпват 

като приход по бюджета на МЕ. 

     Част от паричните постъпления от концесионни възнаграждения за държавни концесии се 

превеждат от МЕ по бюджетите на общините по местонахождение на обекта на концесията. 

Общините отчитат по бюджетите си преведените суми като приходи от концесии. 

 

б) Таблица, представяща отчет на разходите по бюджета на Министерство на 

енергетиката по области на политика и бюджетни  програми (Приложение № 2а) с 

описание на разходите 

Класификационен 

код* 

РАЗХОДИ  
Закон 

Уточнен 

план 
Отчет 

(в лева) 

  Общо разходи по бюджета на ПРБ 73 724 000 72 781 778 28 753 473 

 2400.01.00 
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно 

енергийно развитие 68 268 800 67 526 578 26 559 920 

2400.01.01  
   Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните 
предприятия, инфраструктура и пазари” 1 988 600 2 274 211 1 192 708 

2400.01.02 
   Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при 
управление на РАО и ИЕЯС” 61 352 000 59 849 367 22 641 361 

2400.01.03    Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие” 2 640 300 2 615 100 1 024 796 

2400.01.04 
   Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране 
и управление на подземните богатства и геоложките изследвания” 2 287 900 2 787 900 1 701 055 

2400.02.00 Програма „Администрация” 5 455 200 5 255 200 2 193 553 

* Класификационен код съгласно Решение № 891 на Министерския съвет от 2020 г. 

 

Анализ на разходната част на бюджета 

 

Към 30.06.2021  г. са отчетени разходи в размер на 28 753 473 лева, при утвърдени по 

уточнен план за 2021 г. – 72 781 778 лева. Отчетеното към 30.06.2021 г. изпълнение на 

разходите е в размер на 39,51 на сто. 

Отчетените разходи към 30.06.2021 г. по параграфи са, както следва: 

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

правоотношения” са отчетени 3 087 226 лева. Разходите са извършени в съответствие със 

законовите разпоредби за заплатите в бюджетните организации и дейности, при заета щатна 

численост на персонала на системата на МЕ 210  щ. бр. към 30.06.2021 г. 
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2. § 02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” – 263 332 лева.  

По подпараграфи от ЕБК, отчетените разходи към 30.06.2021 г. са, както следва: 

 §§ 02-01 „За нещатен персонал нает по трудови правоотношения” – 109 541 лева, за 

изплатени възнаграждения на служителите, назначени по реда на  Постановление № 66 на 

Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните 

организации, по реда на  Наредбата за дейностите и задачите по отбранително-

мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване и по реда  на 

Постановление № 212 на Министерския съвет от 1993 г. за организиране на денонощно 

дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни 

бедствия и крупни производствени аварии; 

 §§ 02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения” – 19 538 лева за 

изплатените суми по граждански договори;  

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

възнаграждение” – 53 584  лева, в т. ч. изплатено СБКО и представително облекло на  

облекло на служителите от системата на МЕ; 

 §§ 02-08 „Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение“ – 55 523 лева 

 §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения” – 25 146 лева за изплатените болнични 

за сметка на работодател. 

 

3. § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” –  896 676 лева. 

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

със ЗБДОО г. за 2021 г., КСО и са общо в размер на 442 611 лева, както следва: 

  осигурителните вноски за ДОО в размер на 557 670 лева; 

  здравни осигуровки в размер на 220 675 лева; 

  ДЗПО за сметка на работодателя в размер на 118 331 лева. 

 

Отчетените разходи към 30.06.2021 г. общо по показател  Персонал са в размер на                     

4 247 234 лева, при утвърдени по уточнен план за 2021 г. – 8 688 000  лева, или отчетеното 

изпълнение е в размер на 48,89 на сто спрямо годишния уточнен план. 

 

4. По § 10-00 “Издръжка” към 30.06.2021 г. са разходвани средства в размер на 856 836 лева  

при утвърдени по уточнен план 2 458 467 лева. Отчетеното изпълнение на разходите за 

издръжка 34,85 на сто спрямо утвърдените разходи за издръжка за 2021 г. 

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

 §§ 10-13 „ Постелен инвентар и облекло“ – 400 лева, отчетени от АУЕР за работно 

облекло на служители по трудови правоотношения; 

 §§ 10-15 “Материали” – 72 309 лева, изразходени за закупуване на канцеларски 

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

същественост за дълготраен материален актив и др. 
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 §§ 10-16 “Вода, горива и енергия”- 89 013 лева, представляващи изразходвани средства 

за консумативни разходи и горива на служебните автомобили, собственост на 

министерството, ел. енергия, отопление, вода.  

 §§ 10-20 “Разходи за външни услуги” – 586 079 лева, изразходвани за 

телекомуникационни, пощенски  и куриерски услуги, абонамент и поддръжка на софтуер и 

хардуер; транспортни разходи; разходи за охраняеми паркинги, квалификация и 

преквалификация на персонала, автомивки за служебните автомобили, публикуване на 

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

 §§ 10-30 “Текущ ремонт”- 17 315 лева, отчетени разходи за текущ ремонт на служебните 

автомобили и текущ ремонт на сградния фонд, за ремонт на компютри и офис техника.  

  §§ 10-51 “Командировки в страната” – 16 198 лева. Разходите са извършени за 

командировки в страната с цел осъществяване на контролни функции на ЦУ на МЕ и АУЕР.  

 §§ 10-52 „Краткосрочни командировки в чужбина“ – 4 359 лева; 

 §§ 10-53 “Дългосрочни командировки в чужбина” – 32 630 лева. По този параграф са 

отчетени разходите на представителите на МЕ в Постоянното представителство на 

Република България към Европейския съюз в Брюксел, Белгия съгласно Наредбата за 

задграничен мандат. 

 §§ 10-62 “Разходи за застраховки” – 17 720 лева. По параграфа са отчетени платените 

застраховки на моторните превозни средства, движимото и недвижимото имуществото, 

застраховки на служителите при изпълнение на задачи по време на командировките в 

чужбина. 

 §§ 10-69 “Други финансови услуги” – 217 лева. Отчетените към 30.06.2021 г. средства са 

за обслужване на банкови валутни преводи към чужбина, комисионни при обслужване на 

разплащателните сметки за възнагражденията на персонала и др.  

 §§ 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и 

разноски“ – 20 596 лева. 

 

5. § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ – 226 110 лева. 

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

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

дейност, съдебни такси за заведени дела за концесионна дейност и др. 

 

6. § 27-00 „Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от 

чужбина“ – 285 611 лева. Отчетената сума представлява  

изплатена лихва по държавен инвестиционен заем (ДИЗ) „Енергия 2“ към Европейска 

инвестиционна банка (ЕИБ) с краен бенефициент  НЕК-ЕАД. Средствата са отчетени като 

операции, приравнени на касов поток, тъй като не преминават като паричен поток по 

бюджетната сметка на МЕ; 

 

7. По § 43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия” – 20 194 968 лева,  

представляващи преведените субсидии на ДП „Радиоактивни отпадъци“ за финансиране на 

дейностите по управление на фонд РАО и фонд ИЯЕС, отчетени от ЦУ на МЕ, в т. ч. : 
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 За финансиране от фонд РАО – 10 226 880 лева; 

 За финансиране от фонд ИЕЯС –  9 968 088 лева.  

    

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

дейности” са отчетени 705 653 лева представляват изплатен членски внос за 2021 г. към 

Международната агенция за възобновяема енергия IRENA – 14 902 лева,   Международен 

енергиен форум – 38 797 лева, изплатен членски внос за 2021 г. „Интерокеанметал“ – 449 841 

лева, Енергийна харта – 8 836 лева членски внос БИС – 800 лева, членски внос към АЯЕ на 

ОИСР – 192 477 лева. 

9.  Отчетените капиталови разходи са общо в размер на 123 861 лева, по параграфи от ЕБК, 

както следва: 

 по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“  са отчетени                

123 861 лева, в т. ч.:  

 по §§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ –  41 998 лв.;  

 по §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ –  4 813 лева; 

  по §§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ – 77 050 лева. 

10. По § 55-00 „Капиталови трансфери“,по §§ 55-01 „Капиталови трансфери за 

нефинансови предприятия са отчетени към 30.06.2021 г. 2 113 200 лева за финансиране на 

инвестиционната програма на ДП „Радиоактивни отпадъци“ от фонд РАО в размер на 

1 060 800 лева и фонд ИЕЯС в размер на 1 052 400 лева. 
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в) Таблица, представяща отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в 

рамките на съответната област на политика (Приложение № 2б) с описание 

 

  
ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ 

ОБЛАСТИ Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

Код* И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ  

  

на МИНИСТЕРСТВО НА 

ЕНЕРГЕТИКАТА 

Общо разходи 
По бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

Общо 

ведомствени 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

Общо 

администрирани 

По бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

(изписва се наименованието на бюджетната 

организация) 

(в лева)  

XXXX.XX.XX Общо разходи 29 508 083 28 753 473 754 610 6 159 694 6 159 694 0 23 348 389 22 593 779 754 610 

2400.01.00 

Политика в областта на 

устойчивото 

конкурентоспособно 

енергийно развитие 

27 314 530 26 559 920 754 610 3 966 141 3 966 141 0 23 348 389 22 593 779 754 610 

2400.01.01 

Бюджетна програма 
„Ефективно функциониране на 

енергийните предприятия, 

инфраструктура и пазари”  

1 407 883 1 192 708 215 175 907 097 907 097 0 500 786 285 611 215 175 

2400.01.02 

Бюджетна програма 
„Сигурност при 

енергоснабдяването и при 

управление на РАО и ИЕЯС”  

22 641 361 22 641 361 0 333 193 333 193 0 22 308 168 22 308 168 0 

2400.01.03 
Бюджетна програма 

„Устойчиво енергийно развитие”  
1 564 231 1 024 796 539 435 1 024 796 1 024 796 0 539 435 0 539 435 

2400.01.04  

Бюджетна програма 

„Подобряване на процесите на 
концесиониране и управление на 

подземните богатства и 

геоложките изследвания ”  

1 701 055 1 701 055 0 1 701 055 1 701 055 0 0 0 0 

2400.02.02 
Бюджетна програма 

"Администрация" 
2 193 553 2 193 553 0 2 193 553 2 193 553 0 0 0 0 
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г) Таблица, представяща финансиране на консолидираните разходи (Приложение 3) 

с кратко описание 

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет 
Закон 

Уточнен 

план 
Отчет 

(в лева) 

Общо консолидирани разходи: 73 724 000 72 781 778 29 508 083 

Общо финансиране: 73 724 000 72 781 778 29 508 083 

   Бюджет на ПРБ 73 724 000 72 781 778 28 753 473 

   Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: 0 0 754 610 

  Централен бюджет, в т.ч.:       

     Държавни инвестиционни заеми       

  Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ) 0 0 754 610 

Проект „Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за 

изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 2“ 
    701 

Програма за "Хоризонт 2020", проект "ODYSSEE-MURE - Мониторинг на Европейския принцип 
"Енергийната ефективност на първо място" и на изпълнението на политиките" 

    4 928 

Програма "Хоризонт 2020", проект "Български форум за енергийна ефективност за 

интелигентно финансиране за интелигентни сгради - BeSmart" 
    106 

Програма "Хоризонт 2020" проект "Съгласувани действия за подпомагане изпълнението на 

Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (CAV_EPBD) 
    7 251 

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Проект „Повишаване на 
капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване 

информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания" 

    291 386 

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Проект „Повишаване на 

информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и 
мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за 

задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности" 

    110 199 

Програма "Хоризонт 2020", проект № 840034 "Подобряване на практиките за прилагане, 

мониторинг и верифициране на политиките за енергийна ефективност съгласно чл.7 от 
Директива 2021/27/ЕС- ENSMOV" 

    288 

Програма "Хоризонт 2020", проект №892235 "Разработване на национални схеми за енергийна 

ефективност в малки и средни предприятия - DEESME" 
    2 450 

Други европейски програми и други донори, вкл. и национално съфинансиране ФМ на ЕИП 
(Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност") 

    337 301 

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

  Други програми и други донори по бюджета на ПРБ       

  Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма       

  Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани 

разходи по бюджета на ПРБ
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2.ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В 

ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА 

 

През отчетния период има настъпили промени в организационната структура на 

Министерството на енергетиката. Съгласно Устройствения правилник на Министерство на 

енергетиката (обнародван в “Държавен вестник”, бр. 100 от 18.12.2015 г., посл. изм. и доп. 

ДВ. бр.29 от 9 април 2021г.) е създадена нова длъжност: служител по мрежова и 

информационна сигурност. 

Министерството е структурирано в 8 дирекции, инспекторат, финансов контрольор и 

служител по мрежова и информационна сигурност. 

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

вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 

Общата администрация е организирана в 2 дирекции, както следва :  

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

комуникационно обслужване”;  

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

ресурси”; 

 

Специализираната администрация е организирана в 5 дирекции, както следва :  

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

2. дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“; 

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

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

5. дирекция „Корпоративно управление в енергетиката”. 

 

Администрация на второстепенен разпоредител с бюджет: 

        „Агенция за устойчиво енергийно развитие” 

 

          В изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 135 от 6 април 2021 г. за 

изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на енергетиката, 

приет с Постановление № 360 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г.; 

изм. и доп., бр. 70 от 2018 г., изм. и доп. бр.29 от 9 април 2021г.), е извършена промяна на 

натуралните показатели, като общата численост на персонала на Министерството на 

енергетиката от 251 щатни бройки се променя на 256 щатни бройки. 

          Всички звена в Министерство на енергетиката подпомагат министъра на енергетиката 

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

дейности по административното обслужване на юридическите лица и гражданите. 
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3.ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ 

ПО БЮДЖЕТА (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4) 

 

       
№ 

по 

ред 

Наименование на 

акта 

Нормативно 

основание 
Мотиви 

Наименование 

на бюджетните 

програми 

Ефект върху 

бюджета 

(увеличение/

намаление за 

програмата) 

Влияние върху показателите 

за изпълнение 

1 

чл.27, ал.1, т.1 от 

ПМС№408 от 23.12.2020 

г. 

чл.109, ал.5 и 

чл.103, ал.2, т.1 

от ЗДБРБ за 

2021 г. 

покриване на 

разходите за 

обслужването на 

банките на 

операциите на 

бюджетните 

организации по 

събирането на 

приходи и други 

постъпления от 

картови плащания 

Бюджетна 

програма 

"Сигурност при 

енергоснабдяван

ето и управление 

на РАО и 

ИЕЯС" 

(+) 367 лв. 
Издръжка и др.текущи р-ди 

 (+) 367 лв. 

2 

чл.6, ал.3 от ПМС № 408 

от 23.12.2020 г. и чл.155, 

ал. 4 от Закона за 

концесиите 

чл.110, ал.4 и 

ал.10 от ЗПФ 

предоставени 

трансфери за 

концесионна 

дейност от бюджета 

на МФ по бюджета 

на МЕ 

Бюджетна 

програма 

"Подобряване на 

процесите на 

концесиониране 

и управление на 

подземните 

богатства" 

(+) 500 000 лв. 

Издръжка и др.текущи р-ди  

(+) 100 000 лв.                                                    

Платени данъци, такси и 

административни санкции  

(+) 200 000 лв.                                        

Придобиване на дълготрайни 

активи и основен ремонт   

(+) 200 000 лв.                                  

3 

ПМС № 113 от 

29.03.2021 г., чл.106, ал.3 

от ЗДБРБ за 2021 г. 

чл.109, ал.3 и 

ал.5 от ЗПФ 

промяната по 

бюджета на МЕ е 

във връзка с ПМС 

№ 113 от 29 март 

2021 г. за 

одобряване на 

допълнителни 

разходи и 

трансфери по 

бюджета на 

Министерство на 

здравеопазването за 

2021 г. за сметка на 

икономии на 

разходи и/или 

трансфери по 

бюджетите на  

първостепенни 

разпоредители с 

бюджет по 

държавния бюджет 

и субсидии и други 

текущи трансфери 

и капиталови 

трансфери за 

нефинансови 

предприятия за 

2021 г. 

Бюджетна 

програма 

"Сигурност при 

енергоснабдяван

ето и управление 

на РАО и 

ИЕЯС" и 

бюджетна 

програма 

"Администраци

я" 

(-) 612 300 лв. 

Капиталови трансфери за фонд 

"Радиоактивни отпадъци" и 

фонд "Извеждане от 

експлоатация на ядрени 

съоръжения"                  

 (-) 512 300 лв.                                                                                   

Придобиване на дълготрайни 

активи и основен ремонт   

(-) 100 000 лв.      



 
 

 

 

13 

 

4 

ПМС № 177 от 

29.04.2021 г., чл.106, ал.3 

от ЗДБРБ за 2021 г. 

чл.109, ал.3 и 

ал.5 от ЗПФ 

промяната по 

бюджета на МЕ е 

във връзка с ПМС 

№ 177 от 29 април 

2021 г. за 

одобряване на 

допълнителни 

разходи и 

трансфери по 

бюджета на 

Министерство на 

здравеопазването за 

2021 г. за сметка на 

икономии на 

разходи и/или 

трансфери по 

бюджетите на  

първостепенни 

разпоредители с 

бюджет по 

държавния бюджет 

и субсидии и други 

текущи трансфери 

и капиталови 

трансфери за 

нефинансови 

предприятия за 

2021 г. 

Бюджетна 

програма 

"Сигурност при 

енергоснабдяван

ето и управление 

на РАО и 

ИЕЯС"  

(-) 529 400 лв. 

Субсидии за нефинансови 

предприятия - фонд 

"Радиоактивни отпадъци" и 

фонд "Извеждане от 

експлоатация на ядрени 

съоръжения"                  

 (-) 529 400 лв.                                                                                    

5 

ПМС № 192 от 

27.05.2021 г., чл.106, ал.6 

от ЗДБРБ за 2021 г. 

чл.109, ал.3 и 

ал.5 от ЗПФ 

промяната по 

бюджета на МЕ е 

във връзка с ПМС 

№ 192 от 27 май 

2021 г. за 

одобряване на 

допълнителен 

трансфер по 

бюджета на 

държавното 

обществено 

осигуряване за 2021 

г. 

Бюджетна 

програма 

"Сигурност при 

енергоснабдяван

ето и управление 

на РАО и 

ИЕЯС" и 

бюджетна 

програма 

"Администраци

я" 

(-) 561 300 лв. 

Субсидии за нефинансови 

предприятия - фонд 

"Радиоактивни отпадъци" и 

фонд "Извеждане от 

експлоатация на ядрени 

съоръжения"                  

 (-) 461 300 лв.                                                                                    

Придобиване на дълготрайни 

активи и основен ремонт  

 (-) 100 000 лв.      

6 

сключен договор № 77 

на 31.12.2020 г. между 

МЕ и БАН 

чл.112, ал.3 от 

ЗПФ 

Извършената 

промяна по 

бюджета на МЕ е 

във връзка със 

сключен договор № 

77 на 31.12.2020 г., 

между 

Министерство на 

енергетиката и 

Бъларска академия 

на науките /БАН/ 

Бюджетна 

програма 

"Устойчиво 

енергийно 

развитие" 

(-) 25 200 лв. 
Издръжка и др.текущи р-ди 

 (-) 25 200 лв. 

7 

чл. 12, ал. 1, т.3 и ал. 2 

от ПМС № 408 от 

23.12.2020 г., чл.74 от 

ЗДБР за 2021 г. 

чл.109, ал.5 и 

ал.4, т.3 от 

ЗПФ 

промяна по 

бюджета на МЕ за 

2021 г., във връзка с 

отчетените средства 

по ДИЗ 

Бюджетна 

програма 

"Ефективно 

функциониране 

на енергийните 

предприятия, 

инфраструктура 

и пазари" 

(+) 285 611 лв. Лихви (+) 285 611 лв. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

14 

 

4. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ  

 

а) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни 

цели, допринасящи за нейното постигане 

Стратегическа цел: 

 

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

 

Оперативни цели: 

 

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

2. „Ефективно и екологосъобразно енергийно развитие” 

3. „Ефективно управление на енергийните ресурси” 

 

България е изправена пред сериозното предизвикателство да осигури надеждни, устойчиви, 

икономически достъпни и конкурентни енергийни доставки за всички граждани. 

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

страната в уязвимо положение по отношение прекъсванията на доставките.  

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

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

солидарност и доверие; вътрешен енергиен пазар; енергийната ефективност, допринасяща за 

ограничаване на потреблението; декарбонизация на икономиката; научни изследвания, 

нововъведения и конкурентоспособност. 

Националните цели, механизми и срокове за тяхното изпълнение в горепосочените 

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

предприети действия за разработване и приемане на Стратегия за устойчиво енергийно 

развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. за развитие на енергетиката 

на страната при условия на пълна либерализация на пазарите на електрическа енергия и 

природен газ и интеграцията им към Общия енергиен пазар на ЕС, в съответствие с 

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

на енергийната политика на България е гарантиране на енергийната сигурност на страната 

чрез проучване на нови райони, от които да се извършва снабдяване с горива, проучване на 

нови технологии, по-нататъшно разработване на местните ресурси и подобряване на 

инфраструктурата за достъп до нови източници на снабдяване: 

 Изграждане на междусистемните газови връзки между България и съседните страни.  

 Реализация на Газов разпределителен център на територията на България –Пълна 

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

европейски енергиен пазар. Защита на уязвимите потребители. 

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

използване на изкопаемите ресурси, минимизиране влиянието на производството, 

преноса, разпределението и потреблението на енергия върху околната среда, 

подобряване управлението на естествените ресурси.  

 Запазване и развитие капацитета на ядрената енергетика.  
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 Развитие на нови икономически ефективни проекти, създаващи възможност за 

екологично нисковъглеродно производство на енергия, без предоставяне на държавни 

или корпоративни гаранции.  

Работи се за оптимизирано оползотворяване на възможностите за финансиране на проекти 

със средства от европейски фондове и програми.  

Финансовата подкрепа за въвеждането на чисти енергийни технологии, подобряването на ЕЕ 

и развитието на енергията от ВИ следва да се разглеждат като част от мерките, заложени в 

Програмата за управление на Правителството на Република България и съобразени със 

стратегическите документи като Националната програма за развитие „България 2030“ и 

Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Европейският 

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

въвеждането и навлизането на пазара на нисковъглеродни и ефективни енергийни 

технологии. 

Също следва да бъдат взети предвид и допълнителните усилия за преход към неутрална по 

отношение на климата икономика, в контекста на амбициозните цели на Европейската зелена 

сделка, които ще бъдат финансирани през Механизма за справедлив преход на базата на 

Планове за справедлив преход. 

В рамките на законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“ и Регламент 

2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз 

Министерство на енергетиката съвместно с всички заинтересовани министерства и 

институции (МОСВ, МРРБ, МТИТС, МЗХГ, МИ, МФ, МТСП и др.) изготви Интегриран 

план в областта на енергетиката и климата на Република България, 2021-2030 г. Основните 

политики и мерки заложени в план са свързани с: 

 Поддържане на сигурна, стабилна и надеждна енергийна система; 

 Повишаване на енергийната сигурност чрез повишаване на междусистемната 

енергийна свързаност, ефективно използване на въглищните централи до 2050 г. при 

спазване на екологичните изисквания; 

 Въвеждане в експлоатация на нова ядрена мощност; 

 Диверсификация на източниците и маршрутите на доставките на природен газ; 

 Преодоляване зависимостта от внос на енергийни ресурси, чрез използване на 

местните ресурси; 

 Модернизиране и разширяване на енергийна инфраструктура; 

 Подобряване на енергийната ефективност и повишаване използването на енергията от 

възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление; 

 Активно участие на страната в изграждането на единен и стабилен европейски 

енергиен пазар чрез разширяване на регионалното сътрудничество, свързване на 

пазарите, изпълнение и обновяване на проектите от общ икономически интерес, 

модернизиране на съществуващите и изграждане на нови междусистемни енергийни 

връзки. 

Енергетиката продължава да е изправена пред зависимостта от внос на ресурси и енергия, 

нарастващите цени на вносните енергийни ресурси и промените в климата. Това определя и 

приоритетните области, по които следва да се работи: 

 Ограничаване на външната зависимост от внос чрез диверсификация на енергийните 

доставки, енергоспестяване и насърчаване на използването на местни ресурси и 

енергията от ВИ; 
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 Пълна либерализация на пазара на дребно на електрическа енергия и развитие на 

пазара на природен газ; 

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

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

и цели за климата. Тя е най-рентабилният начин за: 

- Намаляване на емисиите; 

- Подобряване на енергийната сигурност и конкурентоспособност; 

- Поддържане на ниски енергийни разходи. 

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

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

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

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

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

Усилията ще се насочат и към развитие на иновативни технологии в енергетиката, като 

съхранението на енергия, което се явява възможна алтернатива на инвестициите в мрежата. С 

помощта на системите за съхранение на енергия на място, ще се спестят значителни 

инвестиции, необходими за изграждането ѝ.  

За постигането на диверсификация на източниците и маршрутете за доставка на природен газ 

се изпълняват проекти за изграждане на междусистемните газови връзки със съседните 

държави. Предвидено е проектите да се изпълняват със собствени средства на енергийните 

компании, със средства от европейския план за икономическо възстановяване, от Оперативна 

програма "Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020", както и с използване на 

възможностите за привличане на средства от Европейската банка за възстановяване и 

развитие (ЕБВР), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и стандартни търговски кредити. 

Формулирани са дългосрочните национални цели до 2030 г. с хоризонт 2050 г., които са в 

съответствие с приетите за ЕС цели за най-малко 32 % дял на на енергията от ВИ в брутното 

крайно потребление на енергия; най-малко 32,5 % подобряване на енергийната ефективност, 

както и за постигането на национална цел от 15 % междусистемна електроенергийна 

свързаност. Конкретните национални цели са определени в Интегрирания план в областта на 

енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г., окончателният вариант на 

който е разработен в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския съвет и на 

Парламента от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на 

действията в областта на климата за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 

715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 

2019/994/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, 

директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 

на Европейския парламент и на Съвета, и по-специално член 9, параграф 2 от него 

(Регламент (ЕС) 2018/1999). Националната цел за дял на енергия от ВИ в брутното крайно 

потребление на енергия до 2030 г. е в размер на 27,09 %. Целта за енергийна ефективност, 

определена в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата е, както следва: 

намаляване на първичното енергийно потребление в сравнение с базовата прогноза PRIMES 

2007 в размер на 17 466 ktoe или 27,89 %, намаляване на крайното енергийно потребление в 

сравнение с базовата прогноза PRIMES 2007 в размер на 10 318 ktoe или 31,67 %. 

 

 

 



 
 

 

 

17 

 

б) Описание на степента на достигане на очакваните ползи/ефекти за обществото и 

резултати, относими към съответната област на политика 

 

1. Изпълнение на ангажиментите на България като ДЧ на ЕС и принос към постигане 

на целите на ЕС в областта на енергетиката, влиянието върху климатичните промени и 

опазването на околната среда; 

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

за конкурентоспособност, енергийна сигурност и устойчиво развитие; 

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

4. Разширяване на физическата инфраструктура и подобряване функционирането на 

регионалния енергиен пазар; 

5. Намаляване на енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт (БВП), 

водещо до намаляване на външната зависимост от внос на горива и енергия, повишаване на 

конкурентоспособността на националната икономика и разкриване на нови работни места, 

намаляване на разходите за енергия, опазване на околната среда; 

6. Увеличаване дела на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия, 

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

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

7. Оптимизиране използването на местните енергийни ресурси; 

8. Оптимизирано оползотворяване на съществуващите възможности за финансиране 

на проекти в горепосочените направления със средства от европейски фондове и програми, 

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

Кохезионния фонд на ЕС, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, 

Рамковата програма за научни изследвания и демонстрации в част "Енергетика." 

9.    Подпомагане провеждането на държавната политика в сферата на управление на 

търговските дружества с държавно участие в капитала, с цел изграждане на конкурентен 

енергиен пазар и повишаване конкурентоспособността на националната икономика.  

10.  Създаване на условия за защита интересите на държавата в търговските дружества 

с държавно участие в капитала от системата на МЕ. 
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 Отчет на показателите за полза/ефект (Приложение №4) 

2400.00.00 Политика в областта на устойчивото и 

конкурентоспособно енергийно развитие Мерна 

единица  

Целева 

стойност 
Отчет 

Показатели за полза/ефект 

1.Дял на енергията от ВИ в брутното крайно енергийно 

потребление * 

% 21.56  

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

транспорта * 

% 7.89  

3.Национална цел за енергийни спестявания в първичното 

потребление** 

ktoe 18 506  

4.Национална цел за енергийни спестявания  в крайното 

потребление** 

ktoe 10 045  

5. Степен на усвояване на средствата по безвъзмездни 

помощи (МФК и Стр. фондове на ЕС) 

% 80%         40% 

6. Подобрени финансовите резултати от дейността на 2 от 

общо 3 еднолични търговски дружества, в които правата на 

държавата се упражняват от министъра на енергетиката 

 

БЕХ ЕАД*** 

Минпроект ЕАД**** 

Ръст на 

печалбата в 

% 

(60% ) 

116% 

 

1 255.8% *** 

14%**** 

намаление на 

загубата 

 

7. Степен на изпълнение на „Националния план за 

инвестиции на Република България за периода 2013-2020 

г.“ 

% 

100         0 % 

8. Степен на осигуряване на минерално-суровинния баланс 

на държавата 
% 

100      61.77 % 

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

НСИ за съответната година 

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

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

ефективност за съответната година 

*** Отчетеният от БЕХ ЕАД финансов резултат към 30.06.2021 г. е печалба спрямо отчетена загуба за същия 

период на 2020 г. 

**** Отчетеният от „Минпроект“ ЕАД финансов резултат към 30.06.2021 г. е загуба, която намалява с 14% 

спрямо отчетената през същия период на 2020 г.  

Отчетните данни са изчислени на база представените междинни финансови отчети от двете дружества към 

30.06.2021 г., съпоставени със същите за предходната година. 
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 Кратко описание на показателите за полза/ефект 

Показателят „Подобрени финансови резултати от дейността на 2 от общо 3 еднолични 

търговски дружества, в които правата на държавата се упражняват от министъра на 

енергетиката“ отразява изменението на Печалбата преди данъци като един от основните 

показатели за финансовото състояние на едноличните търговски дружества и дава 

информация за две от тях, тъй като за третото дружество от септември 2020 г. е обявена  

процедура по ликвидация. 

Целевите стойности са определени на база данни от утвърдените от СД на двете дружества 

Бизнес програми и представените актуализации от БЕХ ЕАД и „Минпроект“ ЕАД (в т.ч. от 

представените бюджетни прогнози за очакван финансов резултат за периода 2020 – 2022 г.), 

изчислени спрямо предходната година.. 
 

 Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта 

  Изпълнението на политиката се осъществява във взаимоотношение с  

-  Министерство на финансите 

-  Министерство на околната среда и водите  

-  Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

-  Министерство на труда и социалната политика 

-  Министерство на образованиено 

-  Комисия за енергийно и водно регулиране 

-  Национален статистически институт 

-  Агенция за устойчево енергийно развитие и др. 

 

 Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект 

 

     Налични данни в Министерство на енергетиката, на електронните страници на 

търговските дружества и Министерство на финансите, Национален статистически институт. 

 

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

конкурентоспособно енергийно развитие 

 
    Министърът на енергетиката е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който 

разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика 

в областта на енергетиката. 

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

конкурентоспособно енергийно развитие, носи специализираната администрация, която е 

организирана в 5 дирекции:  

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

2. дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“; 

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

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

5. дирекция „Корпоративно управление в енергетиката”. 
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г) Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период 

 

- Проект на ЗИД на ЗЕЕ приет от 44-тото Народно събрание на 25 февруари 2021 г.(Обн. ДВ. 

бр.21 от 12 март 2021 г.). 

 

Справка за разходите по области на политики/функционални области и бюджетни 

програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2021 г.  

                  към 30.06.2021 г. по бюджета на Министерство на енергетиката  

 

  

  

  

№ 

Наименование на областта на 

политика/функционалната 

област/бюджетната програма 

Разходи (в хил. лв.) 

Закон 

Уточнен 

план Отчет 

1. 

Политика в областта на устойчивото и 

конкурентоспособно енергийно развитие 
68 269 67 527  26 560 

  

Бюджетна програма „Ефективно 

функциониране на енергийните 

предприятия, инфраструктура и пазари” 

1 989 2 274  1 193 

  

Бюджетна програма „Сигурност при 

енергоснабдяването и при управление на 

РАО и ИЕЯС” 

61 352  59 849  22 641  

  

Бюджетна програма „Устойчиво енергийно 

развитие” 
2 640  2 615  1 025 

  

Бюджетна програма  „Подобряване на 

процесите на концесиониране и управление 

на подземните богатства и геоложките 

изследвания” 

2 288  2 788 1 701  

2. Бюджетна програма „Администрация“ 5 455  5 255  2 194 

  ОБЩО: 73 724  72 782 28 753  
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5.ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ  

 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА –  2400.01.01"ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА 

ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ПАЗАРИ" 

 

а) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели: 

 Ускорена реализация на приоритетните енергийни инфраструктурни проекти, свързани 

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

инфраструктура – изпълнява се; 

 Създаване на ефективно функциониращ енергиен сектор чрез преструктуриране и 

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

добрите практики – изпълнява се; 

 Ефективна защита на националните интереси в процеса на развитие на енергийната 

политика и законодателството на ЕС– изпълнява се; 

 Навременно изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, произтичащи от 

членството в ЕС– изпълнява се; 

 Активно участие в международното енергийно сътрудничество, както в рамките на ЕС, 

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

-  изпълнява се; 

 Осигуряване на ефективно функциониране, управление на търговските дружества, в 

които министърът на енергетиката упражнява правата на собственост в капитала – изпълнява 

се;  

 Подпомагане провеждането на държавната политика в сферата на управление на 

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

държавните интереси в търговските дружества с миноритарно държавно участие в капитала 

им– изпълнява се; 

 Осъществяване на ефективен диалог с отрасловите работодателски и синдикални 

структури– изпълнява се. 

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати 

и изпълнените дейности за тяхното предоставяне: 

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. Големи инвестиционни проекти 

- Координация и мониторинг на подготовката и изпълнението на приоритетните големи 

инвестиционни проекти в сектор Енергетика-  изпълнява се; 

- Изготвени доклади, становища, позиции и писма,  както и участие в работни групи, 

свързани с реализацията на големи инвестиционни проекти в енергетиката. Оказана 

институционална подкрепа и съдействие по конкретни ангажименти при изпълнението на 

големи енергийни инфраструктурни проекти. 
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1.1.1.Проекти от общ интерес (ПОИ), съгласно Регламент № 347/2013. (Приложение 9 А) 

       Министърът на енергетиката изпълнява функциите на Национален компетентен орган, 

който отговаря за улесняването и координирането на процеса на издаване на разрешения за 

проекти от общ интерес по смисъла на чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за 

трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, 

както и за изменение на Регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009. В 

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

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

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

подкрепа, участва в работни групи, свързани с реализацията на големи инвестиционни 

проекти в енергетиката. Оказани са институционална подкрепа и съдействие по конкретни 

ангажименти при изпълнението на големи енергийни инфраструктурни проекти. 

      На 31 октомври 2019 г. ЕК публикува 4-тия списък на проектите от общ интерес, в който 

са включени следните проекти с българско участие, по които дирекция ЕПМС осъществява 

координация и мониторинг: 

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

ЕАД, която включва подпроектите: 

oМеждусистемна ВЛ между п/ст „Марица Изток” и п/ст „Неа Санта”;  

oВътрешна ВЛ между п/ст „Марица Изток” и п/ст „Пловдив”; 

oВътрешна ВЛ между п/ст „Марица Изток” и ОРУ на ТЕЦ „Марица Изток 3” ; 

oВътрешна ВЛ между п/ст „Марица Изток” и п/ст „Бургас” 

     Междусистемна електрическа линия между България и Румъния, включваща изграждане 

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

ЕАД;  

     Разширяване на ПАВЕЦ "Чаира" с язовир "Яденица", с организатор „НЕК“ ЕАД; 

     Междусистемна газова връзка между България и Сърбия (IBS), с организатор за фаза 1 – 

Министерството на енергетиката, впоследствие определен като оператор – „Булгартрансгаз“ 

ЕАД; 

     Междусистемна газова връзка между Гърция и България (IGB), с организатор „Ай Си 

Джи Би” АД; 

     Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен”, с организатор „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

     Рехабилитация и модернизация на националната газопреносна система, с организатор 

„Булгартрансгаз“ ЕАД; 

     Инфраструктура, която да позволи развитие на българския газов хъб, с организатор 

„Булгартрансгаз“ ЕАД; 

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

българската и румънската газопреносни мрежи (BRUA). 

 

1.2. Управление, координация и мониторинг на усвояването на средствата по 

"Международен фонд "Козлодуй" 

 Управление, координация и мониторинг на усвояването на средствата по МФК. 
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 Осъществяване на мониторинг и изпълнение на функции по управление на Договори 

KIDSF-GA-053/02/01; KIDSF-GA-053/01. 

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

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

 Подготовка на изменения на Договор KIDSF-GA-053/02/01. 

 Осъществяване на мониторинг на изпълнението на договори финансирани със средства 

от МФК, с Бенефициент енергийните дружества. 

 Подготовка на документи и участие в Асамблеята на контрибуторите на МФК. 

 Подготовка на документи и участие в Мониторинговия комитет на МФК. 

 Подготовка на документи и провеждане на заседания на Управляващия комитет на  

проектите финансирани от МФК. 

1.2.1.Международен фонд „Козлодуй“ – проекти с Бенефициент МЕ (Приложение 9 - В) 

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

помощ No 45 

• Проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ 

(DESIREE), с краен получател на помощта домакинствата в България“, Споразумение за 

безвъзмездна помощ No 53. 

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

(Приложение 9-С) 

 Споразумение за безвъзмездна помощ № 036 - Изграждане на нов електропровод 400 kV 

от ТЕЦ Марица изток (П/СТ МИ) до П/СТ Пловдив – с бенефициент: ЕСО ЕАД. 

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

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

бенефициент: „Топлофикация София” ЕАД.  

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

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

НЕК ЕАД. 

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

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

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

и разширяване на Системите за събиране на данни, наблюдение и управление и Системите за 

енергиен мениджмънт на Централното диспечерско управление към ЕСО“ – с бенефициент: 

ЕСО ЕАД.  

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

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

с бенефициент: „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

1.3. Модернизационен фонд  

Изготвен е пакет от документи за Решение № 546/26.07.2021 г. на Министерския съвет за 

определяне на Министерството на енергетиката за отговорна структура за управление на 

Модернизационния фонд.  
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2. Международно сътрудничество, координация и участие в провеждането на 

съгласувана политика по въпросите на Европейския съюз в областта на енергетиката 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Участие в определяне на националните приоритети в областта на външната 

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

енергийната сигурност на страната – изпълнява се; 

Взето е участие в организирането и провеждането на панел „Енергетика“ на Бизнес форума в 

рамките на Срещата на върха на Инициативата „Три морета“, 8-9 юли 2021 г. Взето е участие 

в подготвителни и съпътстващи срещи по темата: 

- Организационни срещи, проведени в МИ и в онлайн формат на 31 май, 24 юни, 28 юни         

2021 г. 

- Инвестиране в региона на Трите морета“, организирана от Естонското президентство на 29 

април 2021 г. 

- „Срещата на върха на Инициативата „Три морета в София – Пътят напред“, организирана 

от Атлантическия клуб със София, 11.05.2021 г. 

- “Дялово участие за инфраструктура”, посветена на възможностите за финансиране от 

Инвестиционния фонд на инициативата „Три морета“, организирана от Българска банка за 

развитие, 18 май 2021г.  

Взето е участие в актуализирането на финансовата обосновка на МЕ за пакета документи за 

проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 789 на Министерския съвет от 

2017 г. за създаване и организиране на дейността на постоянно действащия 

Междуведомствен координационен механизъм за присъединяване на Република България 

към ОИСР, за одобряване на Пътна карта и финансиране на дейността на Република 

България в предприсъединителния период – 2018 − 2020 г. и 2021 − 2023 г. 

 

Взето е участие в подготовката и провеждането на следните събития: 

• Церемонията във връзка с присъединяване на Република България към ОИСР-АЯЕ и 

виртуалната мисия на Агенцията, 19-20 януари 2021 г. 

• Виртуална мисия на ОИСР-АЯЕ, 19-20 януари 2021 г. 

• Виртуална среща на енергийните министри на България, Израел, Кипър, Гърция, Сърбия, 

Румъния и Унгария за засилване на сътрудничеството за използване на потенциала на 

газопровода EastMed, 28 януари 2021 г., вкл. предложения и съгласуване на  писмо до 

комисаря по енергетика във връзка с проекта за  газопровод EastMed. 

• Церемония за подписване на договор между АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и Уестингхауз 

Електрик, Швеция, „Разработване на анализи на безопасността за лицензиране и внедряване 

на алтернативен тип ядрено гориво на блок 5 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД при работа на 

мощност 3120MW”, като втори етап от процеса за диверсификация на доставките на ядрено 

гориво, 4 февруари 2021 г. 

• Среща с ББР за съгласуване на енергийни проекти, които  могат да бъдат финансирани от 

Инвестиционния фонд на Три морета, 10 февруари 2021 г. 

• Седма онлайн министерска среща на Консултативния съвет за Южния газов коридор, 11 

февруари 2021. 

• Посещение на вицепремиера и министър на минното дело и енергетиката на Република 

Сърбия, 26 февруари 2021 г. 
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• Онлайн срещи с ръководството на АЯЕ-ОИСР по подготовка на предстоящата 141 сесия 

на Управляващия комитет, 17 февруари и 23 март 2021 г. 

• Участие в Управляващия комитет на АЯЕ-ОИСР, 15-16 април 2021 г. 

• Виртуална първа среща на съвместната работна група между Министерство на 

енергетиката на Република България и Министерство на минното дело и енергетиката на 

Република- Сърбия  във връзка с междусистемната газова връзка България – Сърбия (IBS) РГ 

България – Сърбия, 7 май 2021 г. 

• Уебинар на тема „Как да организираме прехода към зелена и цифрова икономика”, 

организиран от Фондация Азия-Европа, 21 май 2021 г.  

• Осмото заседание на Управителния съвет за разработване, прилагане и валидиране на 

ядрени данни и кодове (MBDAV) на Информационната банка на Агенцията за ядрена 

енергия на ОИСР на 7 и 8 юни 2021 г. във видеоконферентен формат. 

• Среща на РГ „Критична инфраструктура и киберсигурност“ в рамките на P-TECCC, 16 

юни 2021 г. 

• Уебинар на тема „Хъбове за природен газ в региона на ЧИС“, организиран от ОЧИС, 24 

юни 2021 г. 

• Уебинар по енергийна и климатична дипломация, организиран от Дипломатическия 

институт, 28 юни 2021 г. 

• Хибридна конференция "Трансформацията от Зелената сделка на ЕС: Възможности и 

предизвикателства", организирана от Американска търговска камара в България, 30 юни 

2021 г. 

Изготвени са отговори по постъпили в МЕ съгласувателни процедури за приемане на 

плановете за работа за 2021 г., както и отчетите за 2020 г. на задграничните представителства 

на Република България.  

Изготвен е годишен отчет за 2020 г. за степента на изпълнение на политиките и програмите 

по бюджета на МЕ, със съответните приложения. Изготви предложения във връзка с 

подготовката на оперативната програма на МС за периода 1 януари -30 юни 2021 г.  

Взето е участие в приноса в отчета на изпълнението на мерките от Програмата за управление 

на правителството на Република България за периода 2017-2021 г., тригодишната бюджетна 

прогноза за периода 2022-2024 г. и приноса при планиране на обществените поръчки в МЕ за 

2021 г.       

 Поддържане на активно сътрудничество със страните-производителки на 

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

изпълнява се;  

         Изготвена е информация, становища, позиции и предложения за теми за разговор за 

официални посещения и срещи на правителствено ниво, включително на ръководството на 

МЕ, във връзка с: 

 Посещение на вицепремиера и министър на минното дело и енергетиката на Република 

Сърбия, 26 февруари 2021 г. 

 Среща на министър-председателя, г-н Стефан Янев с посланика на Република Гърция в 

София, 14 юни 2021 г. 

 Протоколна среща на министър-председателя с посланика на Румъния, г-жа Бръндуша 

Предеску, 17 юни 2021 г. 
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• Среща на президента на Република България, г-н Румен Радев с президента на 

Италианската република, Серджо Матарела, м. май 2021 г.  

• Официално посещение на г-н Румен Радев в Република Сърбия, 23 май 2021 г. 

• Участие на заместник-министър Николов в конференцията „Зелената сделка на ЕС: 

възможности и рискове“, 30 юни 20221 г. 

• Политически консултации между Република България и Република Словения на равнище 

заместник-министри на външните работи, 16 юни 2021 г. 

• Участие на посланика на Република България в Полша, г-жа Маргарита Ганева на форума 

на регионите по линия на ИТМ, гр. Люблин, Полша, 29-30 юни 2021 г. 

• Справки за сътрудничеството в областта на енергетиката със САЩ, Италианската 

република, Република Франция, Република Сърбия, Ислямска република Пакистан, 

Република Северна Македония, Република Албания, Република Молдова и др. 

• Информация, в отговор на писмо до МВнР, относно потенциални проекти/инициативи на 

България, във връзка с подготовка на Съвместна комуникация за стратегията за 

сътрудничество на ЕС спрямо Индийско-тихоокеанския регион. 

 Взето е участие в изготвянето на 2 проекта на меморандуми за разбирателство между 

Република България и Арабска република Египет - Меморандум за разбирателство в 

областта на природния газ между Република България и Арабска република Египет и 

Меморандум за разбирателство между Министерство на енергетиката на България и 

Министерство на електроенергията и възобновяемите ресурси на Египет за сътрудничество в 

областта на енергетиката. 

 Активно участие в международните енергийни форуми за постигане целите за 

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

енергийната бедност – изпълнява се; 

През отчетния период е взето участие в подготовката на становища и документи относно:  

 Изпълнението на Договора за добросъседство с Република Северна Македония. 

 Заключителния документ от срещата на високо ниво на инициативата 17+1 (Насоки от 

Пекин). 

 Предложението за нови санкции спрямо Турция. 

 Българско участие в тристранна експертна РГ с Турция и Иран. 

 Становище до МФ във връзка с нота за България към публикацията на ОИСР „Going for 

Growth 2021“.  

 Позиция до МВнР по приоритетите за партньорство с част от държавите по линия на 

Южното съседство на ЕС за периода до 2027 г.  

 Становище във връзка с преглед на въздействието върху Република България на 

ограничителните мерки на ЕС спрямо Руската федерация и въведени от руска страна ответни 

ограничителни мерки.  

 Приоритетите за партньорство с част от държавите от Южното съседство на ЕС до 2027 г. 
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 Насърчаване на двустранното и многостранно енергийно сътрудничество, 

включително чрез участие на представители на МЕ в различни форуми и инициативи, 

за разширяване на авторитета на България и защита на националните интереси – 

изпълнява се; 

Взето е активно участие в работни групи в ЕК, конференции, форуми, кръгли маси, срещи и 

др. Поради пандемията от COVID-19 голяма част от събитията бяха отменени или проведени 

във видеоконферентен формат. 

Изготвени са доклади, относно постъпили в Министерство на енергетиката покани за участие 

в: 

 Виртуална среща на върха по инициативата „17+1“, 9 февруари 2021 г. 

 Видеоконферентна среща по въпросите на политиката на ЕС в областта на климата и  

енергетиката на ниво генерални директори по енергетика и климат, 10 март 2021 г. 

 Berlin Energy Transition Dialogue, 16-17 март 2021 г. 

 Среща на енергийните министри на Съюза за Средиземноморието, 21 април 2021 г. 

 

 Осигуряване на българското участие в работата на институциите на ЕС с подготовка 

на позиции, информации и документи по теми от областта на енергетиката – изпълнява 

се – изпълнява се; 

Подготвени са и са съгласувани национали позиции и информации, одобрени от СЕВ, и 

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

от участието, за редовни заседания на Съвета на ЕС "Транспорт, телекомуникации и 

енергетика", част "Енергетика", както следва:  

- Изготвено е становище по Европейския закон за изменение на климата, Съвет „Външни 

работи“, 25 януари 2021 г. 

- Принос в подготовката на Европейския съвет, 25-26 февруари 2021 г. 

- Изготвено е становище по предложенията на ЕП по проекта на Регламент, установяващ 

рамка за климатична неутралност, по Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1294 относно 

механизма за финансиране на ВЕ на ЕС. 

- Принос в част „Енергетика“ за среща на Групата на високо ниво „Конкурентоспособност и 

растеж“, 4 февруари 2021 г. 

- Извършена е подготовка и участие във видеоконферентна среща на генералите директори 

по енергетика от ЕС, 10 март 2021 г. 

- Изготвени са предложения по проект на годишен доклад за дейността на СЕВ през 2020 г. 

- Извършена е подготовка на участието в заседанията на Съвета по европейските въпроси – 

редовни и неприсъствени. 

- Извършена е подготовка за позиция и участие в Неформално видеоконферентно заседание 

на енергийните министри на Европейския съюз, 22 април 2021 г. 

- Извършена е подготовка и участие в неформална видеоконференция на Генералните 

директори по енергетика, 17 май 2021 г. 

-  Подготвени са предложения от областта на енергетиката за включване в проект на позиция 

за заседанието на Европейския съвет на 24-25 май 2021 г. 

- Подготвени са указания и информации за заседания на Корепер I, за заседание на 14 април 

2021 г.; указания по т. Предложение за Регламент относно насоки за транс-европейска 
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енергийна инфраструктура за заседание на 5 май 2021 г.; определяне на предварителния 

дневен ред за редовно заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и 

енергетика“, част Енергетика, 11 юни 2021 г., град Люксембург, както и информация и 

опорни точки за работен обяд на КОРЕПЕР-І с комисаря по енергетика Кадри Симсон, 2 юни 

2021 г. 

- Извършена е подготовка и е взето участие в диалог със заинтересованите страни в сферата 

на енергетиката на тема “Енергия за Европейската зелена сделка и възобновяемите 

източници в контекста на законодателния пакет „Адаптиране към цел 55“, организиран от 

Представителството на ЕК в България, 9 юни 2021 г.  

-  Подготовена е позиция и участие в редовно заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, 

телекомуникации и енергетика”, част „Енергетика”, 11 юни 2021 г., в т.ч. подготвени пакети 

от документи за заседание на МС за одобряване на позицията, както и за одобряване на 

резултатите от заседанието. 

- Подготовени са предложения в областта на енергетиката за включване в Шестмесечната 

програма с приоритетите на България по време на Словенското председателство на Съвета на 

ЕС, и отчета на шестмесечната програма за второто полугодие по време на Португалското 

председателство на Съвета на ЕС. 

- Извършена е подготовка на участието в заседанията на Съвета по европейските въпроси – 

редовни и неприсъствени – осъществен е регулярен преглед с всички представени документи 

в рамките на координационната процедура за съгласуване и информация, подготвени опорни 

информации за участие в заседания. Взето е участие с докладване в ежеседмичните 

заседанията на СЕВ във видеоконферентен формат. 

 Координация и участие в дейностите за изпълнението на задълженията, 

произтичащи от членството в ЕС – изпълнява се; 

Изготвени са месечни отчети по Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от 

членството на Република България в ЕС, вкл. с отразяване в електронната система 

Инфрасолв. 

Взето е участие в екип на МЕ за подпомагане на заместник-министъра в изпълнение на 

дейностите, произтичащи от сформирана на национално ниво работна група за оценка на 

въздействието на Съобщението на ЕК „Европейска зелената сделка“. 

Подготвена е информации за ръководството на МЕ във връзка с Европейската зелена сделка 

и Фонда за справедлив преход, за  приоритетите в областта на енергетиката, включени в 

Годишната програма за участието на България в процеса на вземане на решения на ЕС през 

2021 г. за заседание на Комисията по енергетика на НС. 

Изготвен е отчет на резултатите от Неформално видеоконферентно заседание на енергийните 

министри на ЕС, проведено на 14 декември 2020 г. 

Взето е участие в изпълнението и координиране на дейности, във връзка със Споразумение 

между МЕ и МБВР за подготовката на териториални планове за справедлив преход на осем 

енергийно интензивни региона в България - Хасково, Сливен, Ямбол, Варна, Бургас, Ловеч, 

Габрово и Търговище. 

Взето е участие в подготовката и подаването в системата ИСУН на проектно предложение по 

ОП „Добро управление“ за предоставяне на БФП за финансиране на проект “Подкрепа за 

изготвянето на териториални планове за справедлив преход на осем области - Хасково, 
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Сливен, Ямбол, Варна, Бургас, Ловеч, Габрово и Търговище” по Процедура BG05SFOP001-

2.023. 

Изготвени са ежемесечни отчети на изпълнението на мерките от Плана за действие с 

мерките, произтичащи от членството в ЕС за 2020 г., в част „Енергетика“, вкл. съгласуван в 

рамките на Работна група 14 „Енергетика“. 

Взето е участие в РГ 14 „Енергетика“, РГ 3 "Право на установяване и свободно предоставяне 

на услуги",  РГ19 „Структурни мерки“, РГ 24 „Митнически съюз“, РГ 28 „Финансови и 

бюджетни въпроси“,  и  РГ 30 “Разширяване и страни, преговарящи за членство”, РГ за 

разработване на позиции за КИП, ИФК и Съвета на ЕС по икономически и финансови 

въпроси на МФ и РГ за изготвяне на позиции за Съвета на ЕС по конкурентоспособност на 

МИ. 

През отчетния период са подготвени информации и изказвания за участие в срещи, в т.ч. за:  

-  Видеоконферентни заседания на РГ „Енергетика и климатични промени“ към КИП, 20-21 

април и 15 юни 2021 г.;  

- Заседание на ЕКОФИН, 21-22 май 2021 г. 

 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 – изпълнява се; 

Извършени са нотификации в Системата за националните изпълнителни мерки на ЕК към 

следните директиви: 

- Директива (ЕС) 2018/844 за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните 

характеристики на сградите. 

- Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. 

- Към Директива със CELEX No: 32019L0692 са нотифицирани Закон за енергетиката и 

Таблица за съответствие на Директива (ЕС) 2019/692. 

- Към Директиви със CELEX No: 32012L0027, 32018L2002, 32018L0844, е нотифициран 

Закон за енергийната ефективност. 

-  Към Директива със CELEX No: 32019L0944 е нотифициран Закон за 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 – изпълнява се; 

Осъществява се координация на дейностите и участие в работата на Работна група 14. 

Подготвят се и се съгласуват проекти на позиции, информации, становища и указания по 

въпроси от областта на енергетиката, разглеждани от институциите на ЕС, и в изпълнение на 

задължения, произтичащи от членството в ЕС, в т.ч. координирани и съгласувани:  

- Координиране дейността на РГ 14 „Енергетика“; 

- Актуализиране състава на РГ 14 „Енергетика”; 

 Подготовка на допълнителна информация по процедури за нарушение: 
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- Нарушение 2020/2327 за непредставяне на дългосрочна стратегия за саниране,  

- Нарушение 2020/0506 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/2002 относно 

енергийната ефективност,  

- Нарушение 2020/2073 във връзка с минималните запаси от нефт  и/или нефтопродукти.  

- Нарушение № 2020/0151 относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ;  

- Нарушение № 2020/0506 относно енергийната ефективност;  

- Нарушение № 2020/0150 относно енергийните характеристики на сградите и Директива 

2012/27/ЕС относно енергийната ефективност;  

- Нарушение; № 2018/2338 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.  

- Подготвен е проект на позиция във връзка с официално уведомително писмо относно 

процедура за нарушение № 2021/0015 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/944 

относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 

2012/27/ЕС. 

- Изготвен е проект на рамкова позиция по  предложението за Регламента за Транс-

европейските енергийни мрежи. 

- Извършено е координиране на дейности, във връзка с изпълнение на проект, изпълняван 

от „ПрайсуотърхаусКупърсБългария“ЕООД - „Техническа помощ за подготовка на 

териториални планове за справедлив преход в България“, за областите Стара Загора, 

Кюстендил и Перник. 

- Извършено е координиране на подготовката и съгласуване на отговори по запитване от 

ЕК, THEMIS/EU PILOT реф. № EUP (2021)9954 – Неизпълнение на задълженията за 

съобщаване на информация на ЕК по Регламент 2019/941;  

- Подготвени са проекти на допълнителни информации по процедури за нарушение: № 

2020/0506 за нетранспониране в срок на Директива 2018/2002 относно енергийната 

ефективност; № 2020/0150 за нетранспониране в срок на Директива 2018/844 относно 

енергийните характеристики на сградите; № 2018/2338 във връзка с неправилно 

транспониране и прилагане на изисквания на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната 

ефективност; проект на позиция по процедура за нарушение № 2021/0015 за 

нетранспониране в срок на Директива 2019/944 относно общите правила за вътрешния пазар 

на електроенергия. 

Взети са редовни участия в работата и ежеседмичните заседания на Съвета по европейските 

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

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

предхождащи процедури по нарушения; процедури по нарушения и др. 

 

През отчетния период, ежемесечно е изготвена справка за Министерския съвет относно 

предстоящите през следващия месец срещи с чуждестранни представители и посещения в 

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

съгласувателни процедури от други министерства. 

3.    1.Подпомагане провеждането на държавната политика в сферата на управлението и 

защитата на интересите на държавата в търговските дружества с държавно участие в 

капитала от системата на МЕ 
       Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 

3.1. 1.1.Анализиране финансово-икономическото състояние на търговски дружества с 

повече от 50 на сто държавно участие в капитала: 

Анализирано е финансовото състояние и изменението на финансово-икономическите 

показатели от дейността на едноличните търговски дружества - „Минпроект“ ЕАД и 

„Български енергиен холдинг“ (БЕХ) ЕАД, включително и на дъщерните дружества на БЕХ 

ЕАД (БЕХ Група) по предоставените предварителни и окончателни одитирани годишни 

финансови отчети за 2020 г. 

3.2. Приемане на годишните финансови отчети на едноличните търговски дружества:  

През полугодието са анализирани годишните финансови отчети за 2020 г. на едноличните 

търговски дружества от системата на МЕ – БЕХ ЕАД и „Минпроект“ ЕАД, включително 

годишния консолидиран финансов отчет на БЕХ ЕАД за 2020 г. Анализирани са и годишните 

финансови отчети на дружествата в процедура по ликвидация - „Българска нефтена 

компания“ ЕООД (л),  „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“ 

ЕАД (л) и „Мина Маришки басейн” ЕООД (л).  

Въз основа на извършените анализи са изготвени становища с предложение за 

одобряване/неодобряване на годишните финансови отчети за 2020 г. на дружествата със 

100% държавно участие в капитала от сектор „Енергетика“. Анализите и становищата са 

разгледани от назначените със заповеди на министъра на енергетиката комисии за приемане 

на годишните финансови отчети. Изготвени са проекти на протоколни решения за 

приемане/неприемане на годишните финансови отчети на едноличните търговски дружества 

от системата на Министерство на енергетиката, в които министъра на енергетиката е орган, 

упражняващ правата на държавата. 

 

3.3. 1.3.Мониторинг върху корпоративното управление на търговските дружества с повече 

от 50 на сто държавно участие в капитала: 

Осъществен е контрол върху изпращането на предвидените в Наредбата за публично 

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

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

енергетиката, приложения. През периода са обработени 83 имейла и писма със справки, 

изпратени са 30 имейла с указания и са публикувани 114 документа на интернет страницата 

на министерството.  

В изпълнение на искане на Министерство на финансите е изготвено писмо до дружествата за 

предоставяне на прогнозна информация относно очаквания нетен финансов резултат и 

приходите от наеми за периода 2020-2024 г., включително и относно поисканото от 

Министерство на финансите потвърждаване или актуализиране на предоставената прогноза 

от БЕХ ЕАД. Изготвен е проект на отговор до Министерство на финансите с включена 

актуализирана информация от БЕХ ЕАД. 
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Извършена е проверка на „Булгаргаз“ ЕАД и е изготвен доклад за резултатите, съгласно 

Заповед на министъра на енергетиката относно дейността на дружеството за 2020 г., в т.ч. 

реализираните приходи и отчетените разходи, както и отражението им върху предложената 

от дружеството цена за м. април 2021 г., в качеството му на обществен доставчик. 

Във връзка с изготвянето на Политика за участието на държавата в публичните предприятия 

(Политиката) и съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗПП и чл. 2 от ППЗПП е изготвена и представена в 

Агенцията за публичните предприятия и контрол информация за публичните предприятия от 

ресор „Енергетика“ в съответствие с Глава Първа, Раздел II на ППЗПП.  

 

3.4. Утвърждаване на Бизнес-програмите на едноличните търговски дружества, 

анализиране тяхното изпълнение и контролиране изпълнението на заложените в тях 

икономически показатели: 

Изготвен е анализ и становище по представената актуализирана Бизнес програма на 

„Минпроект“ ЕАД за периода 2020 г. - 2022 г. Предложено е същата да се приеме за 

сведение, тъй като е представена в края на 2020 г., с оглед на което е необходимо 

разработването на нова прогноза за периода 2021 г.-2023 г. 

Изготвен е анализ и становище по предоставената Бизнес-програма от „Български енергиен 

холдинг“ ЕАД за периода 2021-2025 г. Изпратено е писмо до АППК за становище във връзка 

с изискванията на чл. 17, ал. 2  от Закона за публичните предприятия (ЗПП) и чл. 16, ал. 1 от 

Правилника за прилагането му. 

В изготвените анализи на годишните финансови отчети за 2020 г. на БЕХ ЕАД и 

„Минпроект“ ЕАД е разгледано изпълнението на показателите от утвърдените от СД на 

двете дружества Бизнес програми. 

 

3.5. Изготвяне на становища по предложенията на едноличните търговски дружества за: 

разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху 

недвижими имоти, стойността на които надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. 

или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на 

предходната година; сключване на договори за получаване на заеми или кредити; отдаване 

под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата 

балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година; 

сключване на договори за получаване на заеми или кредити; придобиване или разпореждане с 

дялове или акции -  собственост на дружеството, в други дружества; получаване на заеми 

или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, 

давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за 

поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения в полза на 

трети лица, когато стойността на всяко едно от изброените надхвърля по-ниската 

стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните 

активи към 31 декември на предходната година; сключване на съдебна или извънсъдебна 

спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг; учредяване на ипотека и 

залог на дълготрайни активи на дружеството: 

През отчетния период е подготвена цялостната документация във връзка с протоколните 

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

на дружествата от системата на Министерството на енергетиката. През полугодието са 

изготвени общо 20 протоколни решения на министъра на енергетиката. По предложения на 

БЕХ ЕАД и/или „Минпроект“ ЕАД са дадени разрешения за извършване на продажба на 



 
 

 

 

33 

 

дълготрайни активи, за отдаване под наем на дълготрайни активи (помещения), за 

одобряване избора на застраховател, за сключване на договори за заем, включително 

споразумения и анекси към вече сключени договори, както и за удължаване срока на 

издадена корпоративна финансова гаранция и др.  

 

3.6.  Получаване на информация за определените възнаграждения на органите за управление 

и контрол на търговските дружества, съгласно чл. 56 от ППЗПП: 

Осъществено е наблюдение върху формирането на възнаграждения на органите за 

управление на едноличните търговските дружества, включително  и на органите за 

управление и контрол на дъщерните дружества на БЕХ ЕАД през IV-то тримесечие на 2020 г. 

и І-во тримесечие на 2021 г. Изпратено е писмо, с което е указана необходимостта от 

спазване на разпоредбите на ППЗПП по отношение формирането на възнагражденията на 

управителните и контролните органи. 

 

3.7. Осъществяване задълженията на министъра по Закона за публичните предприятия 

(ЗПП) и Правилника по прилагането на Закона за публичните предприятия (ППЗПП): 

Организирано е провеждането на конкурсните процедури за избор на: членове на органите за 

управление на публичните предприятия, в които министърът на енергетиката е орган 

упражняващ правата на държавата и които не са категоризирани като „големи“ по смисъла на 

чл. 19 от Закона за счетоводството;  представителите на държавата в органите за управление 

на публичните предприятия, в които министърът на енергетиката е орган, упражняващ 

правата на държавата, и които са категоризирани като „големи“ по смисъла на чл. 19 от 

Закона за счетоводството. 

 

3.8. Организиране и координиране дейността по тристранното партньорство с 

работодателските и синдикалните организации: 

Взето е участие в подготовка и организиране на срещи с работодателски и синдикални 

организации, като за целта са изготвени писма, доклади и др., включително предоставени 

работни материали по направени предложения за разглеждане от браншовия съвет. 

 

3.9. Наблюдение и предприемане на действия по запазване на държавните интереси в 

търговските дружества с миноритарно държавно участие в капитала: 

През периода са проверени всички заявени за вписване в Търговския регистър нови 

обстоятелства, включително покани за свикване на редовни/извънредни общи събрания по 

партидите на дружествата с миноритарно държавно участие в капитала. 

Изискана е информация по предварителни отчетни данни и е предоставена на дирекция 

„Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване“ за 

оценка на държавното участие в дружествата. Разгледано е и анализирано икономическото 

състояние по предоставените предварителни годишни финансови отчети за 2020 г. от 

дейността на „Петрол“ АД; „Топлофикация Перник“ АД; „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и 

„Енергия“ ООД и по публикуваните в Търговския регистър от предходната година за „Мина 

Лев“ ООД  и „Енергострой“ АД, не предоставили предварителни данни. 

Изготвен е обобщен доклад за дейността  на дружествата с миноритарно държавно участие в 

капитала. 
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Изготвено е пълномощно и е взето участие в Редовно годишно Общо събрание на 

акционерите на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД на 10.06.2021 г., като упълномощеният 

служител е гласувал по точките от обявения дневен ред съгласно указания в пълномощното 

начин на гласуване. 

3.10.Мониторинг на прилагането на правила за концентрация съгласно чл. 28 от ППЗПП: 

На основание чл. 15 и чл. 28 от Правилника за прилагане на Закона за публичните 

предприятия от дружествата от сектор „Енергетика“ е поискана информация за прилагането 

правилата за концентрация съответно към 31.12.2020 г. и 31.03.2021 г. Постъпилата от 

дружествата информация е обобщена и представена в Министерство на финансите и на 

Агенцията за публичните предприятия и контрол. 

 

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

преобразуване 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 

4.1. Организиране и подготвяне дейността по прекратяване чрез ликвидация на 

търговските дружества с над 50 на сто държавно участие, в които министърът 

упражнява правата на собственост на държавата в капитала: 

През периода, с протоколни решения е удължен срока на ликвидация на дружествата в 

процедура по ликвидация, както следва: за „Проектна компания нефтопровод Бургас-

Александруполис БГ“ ЕАД (л) до 20.08.2021 г., за „Българска нефтена компания“ ЕООД (л) и 

„Мина Маришки басейн“ ЕООД (л) до 31.12.2021 г. 

 

4.2. Мониторинг на процедурите по ликвидация до заличаването на дружествата в 

процедура по ликвидация от Търговския регистър: 

Получените предварителни отчети от дружествата от системата на министерство на 

енергетиката в процедура по ликвидация са разгледани, данните от отчетите са 

систематизирани, направен е сравнителен анализ и са подготвени становища.  

Информация от предварителните отчети на дружествата в процедура по ликвидация е 

предоставена на дирекции „Финанси, управление на собствеността, информационно и 

комуникационно обслужване“. 

Изготвен е обобщен доклад за дейността  на дружествата с миноритарно държавно участие в 

капитала. Изготвен е доклад за дейността на дружествата в несъстоятелност.  

Постоянно действащата комисия по ликвидация и несъстоятелност, назначена със заповед на 

министъра на енергетиката, е заседавала през периода като са обсъждани и са изготвени 

Протоколи от заседанията за: избор на изпълнител за изготвяне анализ на правното 

състояние и оценка на активите и пасивите на „Проектна компания нефтопровод Бургас – 

Александруполис БГ“ ЕАД (л); произнасяне по доклад за актуализации на пазарна оценка на 

„Българска нефтена компания“ ЕООД (л); съгласуване тръжна документация за продажба на 

активи „Българска нефтена компания“ ЕООД (л). 
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в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. Проектите по 

програмата 

 

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

1. Проект „Междусистемна газова връзка България - Сърбия“ 

 

Обща стойност на проекта:  

81 млн. евро за изграждане на трасето на българска територия  

Основни цели:  

Междусистемната връзка София – Димитровград (Сърбия) – Ниш (Сърбия) се предвижда 

като реверсивна връзка (обща дължина около 170 км, от които 62,2 км на българска 

територия), която свързва националните газопреносни мрежи на България и Сърбия. 

Газопроводът ще създаде възможност за пренос на газ в двете посоки на: минимален обем газ 

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

връзка фигурира в списъка с приоритертни проекти от общ европейски интерес.  

Извършени дейности: 

Министерство на енергетиката (МЕ) приключи административните процедури, целящи 

прехвърляне на придобитите активи по проекта от МЕ на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в резултат 

на което бе сключен Договор № 48/01.10.2020 г. за прехвърлянето на активите.  

Паралелно с процеса на прехвърляне на активите по проекта IBS, „Булгартрансгаз“ ЕАД 

кандидатства по програми за привличане на безвъзмездна финансова помощ за реализацията 

на междусистемната газова връзка, в резултат на което: 

- На 07.10.2020 г. е подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ с 

Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 

2020 г. Помощта, която ще бъде предоставена, е в размер на 2 796 163 евро, срокът за 

изпълнение е 14 месеца. Безвъзмездната помощ се предоставя за изпълнението на 

подготвителни дейности по проекта до получаване на разрешение за строеж. 

- На 11.12.2020 г. е подписано грантово споразумение по Механизма за свързване на Европа 

(Connecting Europe Facility – Energy 2020). Споразумението е със срок за изпълнение на 

Действието до 31.08.2022 г. и безвъзмездна финансова помощ в размер до 27 602 809 евро, 

която представлява 36 % от прогнозните допустими разходи. Безвъзмездната помощ се 

предоставя за реализация на дейностите по доставка, строителство, съпътстващите 

строителството услуги и въвеждане в експлоатация на интерконектора на българска 

територия. 

През периода продължават спасителните археологически проучвания на обекта, провеждат 

се процедури по обезщетяване на собствениците на имоти, засегнати от археологическите 

разкопки. Проектът по изменение на ПУП-ПП е разгледан на 11.05.2021 г. От НЕСУТРП към 

МРРБ. Изпълняват се дейности по уреждането на вещни права. 

Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инвестиционно 

проектиране – фаза РП, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и 

въвеждане в експлоатация на обект IBS, на 28 май 2021 г. офертите са отворени, на 

03.06.2021 г. участниците са класирани, за изпълнител е избран консорциумът "Кенпайп". 

Петима от загубилите участници обжалват избора пред Комисията за защита на 

конкуренцията. 
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Актуализираният и съгласуван от двете страни - България и Сърбия, график на изпълнение 

на дейностите предвижда газопроводът да бъде изграден и въведен в експлоатация до месец 

май 2022 г. 

 

2.Проект „Междусистемна газова връзка Гърция - България“  

 

Обща стойност на проекта:  

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

приблизително 220 млн. евро са капиталови разходи и 20 млн. евро разходи за развитие.  

Финансирането се осъществява чрез:  

Дългосрочно заемно финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), обезпечено с 

предвидената в Закона за държавния бюджет държавна гаранция за Проекта в размер на 110 

млн. евро. 

„Ай Си Джи Би“ АД е бенефициент на 45 млн. евро безвъзмездна помощ в рамките на 

Европейската Енергийна Програма за Възстановяване.  

На 21.12.2018 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД бе 

подписан Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ за проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“, като 

отпуснатите безвъзмездни средства са в размер на 39 млн. евро. 

Основни цели:  

Интерконекторът IGB е с дължина 182 км и технически капацитет до 3 млрд. м3 година, с 

възможност за увеличение на преносния капацитет до 5 млрд. м3 на година, чрез изграждане 

на компресорна станция. Трасето на проекта ще бъде между гр. Комотини, Р. Гърция и гр. 

Стара Загора, Р. България. Газопроводът IGB ще свърже преносните системи DESFA и TAP в 

гр. Комотини, Р. Гърция с преносната система "Булгартрансгаз" ЕАД в гр. Стара Загора. 

Развитието, финансирането и изграждането на междусистемна газова връзка Гърция – 

България е отговорност на съвместното инвестиционно дружество „Ай Си Джи Би“ АД, в 

което акционери с равни дялове са „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (50%) и “IGI 

Poseidon” S.A. (50%). 

Проектът IGB е включен в списъка на ЕС с Проекти от общ интерес. 

Интерконекторът с Гърция ще осигури диверсификация не само на маршрутите, но и на 

източниците на природен газ за нашата страна. Като част от развитието на Южния газов 

коридор, чрез нея България ще има достъп  до алтернативни доставки от Каспийския регион. 

Проектът е важен и заради възможността за внос на газ от LNG терминалите на гръцкото 

крайбрежие. 

Извършени дейности: 

На 22 май 2019 г. с участието на премиерите на България и Гърция край ГКПП Маказа бе 

направена първа копка на газовата връзка. До 20 май 2020 г. са сключени всички договори с 

изпълнителите на проекта. 

Строителството на газовата връзка IGB е в ход. 

Първоначално проектът беше със срок за изпълнение до края на 2020 г., но поради 

продължили по-дълго процедури по обжалване на решенията за избор на изпълнител по 

Договора за производство и доставка на тръби, както и поради необходимостта от 

осигуряване на финансирането в пълен размер, което се реализира едва с подписването на 

договорите от 10.10.2019 г., строителството е възложено през м. октомври 2019 г. Между „Ай 
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Си Джи Би“ АД и изпълнителя по договора за проектиране, доставка и строителство – 

гръцката фирма AVAX S.A., е подписано Допълнително споразумение на 18.03.2021 г., с 

което е постигната договореност за удължаване на срока на приключване на строителството 

с 8 месеца, т.е. строежът да бъде предаден до 31.12.2021 г. Очаква се обектът да бъде въведен 

в експлоатация до 1 юли 2022 г. 

 

3.Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен” 

 

Обща стойност на проекта:  

Необходими инвестиции за изграждане на проекта: ~240 млн. евро. 

Основни цели:  

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

дебита на добив и нагнетяване до 8 – 10 млн. м3/ден. Повишените технически 

характеристики ще позволят хранилището да бъде използвано не само за нуждите на 

българския пазар, както е понастоящем, но и за посрещане пиковото потребление на 

страните от региона. Ще се постигане съхраняване на по-големи обеми газ, повишени 

налягания в газовия резервоар и по-големи средни денонощни дебити за добив и 

нагнетяване. Очаква се чрез модернизацията и разширенията на капацитета на подземното 

газово хранилище в Чирен в краткосрочен план да се постигне повишаване на дневните 

дебити на природен газ до 5.0 млн. м3/24 ч.  

Проектът е включен в списъка на ЕС с Проекти от общ интерес.  

Извършени дейности: 

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

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

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

оптималните работни режими на работа на хранилището. 

През м. август 2020 г. бе изпълнен проектът „3D полеви сеизмични проучвания върху 

площта на Чиренската структура” и „Контрол на качеството при извършване на 3D полеви 

сеизмични проучвания”, с осигурена безвъзмездна финансова помощ по програма 

„Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ) в размер до 3 900 000 евро (до 50 % от 

прогнозната стойност на действието). 

В началото на 2021 г. бяха получени резултатите от анализа и интерпретацията на добитите 

данни. 

Стартиран е процесът по извършване на подготвителните дейности и издаване на 

разрешителни, необходими преди започване на строителните дейности. 

 

4. Рехабилитация и модернизация на националната газопреносна система 

 

Обща стойност на проекта:  

Необходими инвестиции за изграждане на проекта: ~340 млн. евро. Финансирането се 

осъществява чрез собствени средства и безвъзмездна помощ по Механизма за свързване на 

Европа. 
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Основни цели:  

Българската газопреносната система ще осигурява преноса на природен газ не само за 

българските потребители, но и на азербайджански и втечнен (LNG) газ от IGB към IBR и 

IBS, т.е. към Румъния и Сърбия и след тях към Унгария и Централна Европа, т.е. тя е важен 

елемент от Коридора Север-Юг.  

Проектът е включен в списъка на ЕС с Проекти от общ интерес. 

Извършени дейности: 

Приключена е Фаза 1 от дейностите по проекта - строителството на Газопровод КС Лозенец 

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

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

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

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

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

поток при необходимост. 

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

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

прединвестиционни дейности, и 27 185 000 евро за строително-монтажни дейности.  

През 2021 г. продължиха дейностите по рехабилитацията: 

•на участък „ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“ (58 км) 

строителството е в ход; 

•на участъка ОС „Вълчи дол“ – ЛКВ „Преселка“ (23 км) – продължава изпълнението на СМР 

и на дейностите по доставка на оборудване. 

Със средства на БТГ се изпълнява и фаза 2 на проекта, по сключен на 01.03.2019 г. договор за 

модернизация на 3 компресорни станции – КС „Петрич“, КС „Лозенец“ и КС „Ихтиман“.  

5. Развитие на газовата инфраструктура във връзка с концепцията за изграждане на 

регионален газов хъб в България – хъб „Балкан“  

Обща стойност на проекта:  

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

Основни цели:  

Идеята за хъб „Балкан“ е на основата на реална физическа точка в района на гр. Варна, до 

която достигат газопроводи на производители на природен газ, да се осигури безпрепятствен 

транзит на значими количества газ за по-нататъшно транспортиране, като в същото време на 

тази точка се организира и място за търговия с газ – хъб. Концепцията  за изграждане на 

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

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

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

Целта е подобряване сигурността на доставките и диверсификацията на източниците и 

маршрутите. 

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

2015-2024 на ENTSOG (Анекс А на TYNDP). Проектът е включен във втория и в третия 



 
 

 

 

39 

 

списък с проекти от „общ интерес“. В Четвъртия списък с ПОИ на ЕК фигурира като клъстер 

за развитие и укрепване на инфраструктурата, който да позволи развитието на газов хъб 

„Балкан“, включващ междусистемните връзки с Гърция и Сърбия, и рехабилитацията и 

модернизацията на националната газопреносна система.  

Извършени дейности: 

През май 2017 г. беше сключено споразумение за безвъзмездно финансиране по МСЕ  в 

размер до 920 500 евро за изготвяне на предпроектно проучване за газов хъб „Балкан“, което 

бе изпълнено през ноември 2019 г.   

През м. ноември 2018 г. по предложение на МС, Народното събрание актуализира 

Енергийната стратегия на страната, като в нея бяха включени два важни проекта: 

разширението на газопреносната мрежа от турско-българска до българо-сръбска граница и 

участието на страната ни в проекта за терминала за втечнен природен газ до 

Александруполис, Гърция. 

За реализацията на концепцията за газоразпределителен център „Балкан“ и увеличаване 

ликвидността на пазара на природен газ в България и региона на Югоизточна Европа, на 

17.01.2019 г. „Булгартрансгаз“ регистрира дъщерно дружество „Газов хъб Балкан“ ЕАД. 

Компанията оперира платформи за търговия за нуждите на пазарите на природен газ в 

рамките на газов хъб „Балкан“.  

На 21.10.2019 г. бе въведен в експлоатация първият единадесет километров участък от 

разширението на газопреносната мрежа по трасето на „Балкански поток“ - от българо-

турската граница до компресорна станция „Странджа“. В момента има пълна мобилизация на 

строителните дейности по трасето на проекта. 

България участва и като акционер в терминала за втечнен природен газ край 

Александруполис. С решение на Министерски съвет от януари 2020 г. България, чрез 

държавната компания „Булгартрансгаз“ ЕАД  стана акционер с 20% дял от капитала в 

проектната компания за изграждане на терминал за втечнен природен газ край 

Александруполис /Гърция/. Сделката е потвърдена с решение на Комисията за защита на 

конкуренцията, финализирана е и „Булгартрансгаз“ ЕАД е вписан в книгата на акционерите 

на Газтрейд С.А. като пълноправен акционер с всички, произтичащи от това права и 

задължения.  

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

на българската и румънската газопреносни мрежи.  

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

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

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

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

инфраструктура и модернизация и разширение на съществуващата с цел увеличаване 

капацитета на междусистемната свързаност на Северния полупръстен на националната 

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

Румъния.  

Проектът е в идейна фаза и все още не е правен анализ на разходите и ползите. 
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Проектът не е включен в публикувания през ноември 2017 г.  Трети списък и през октомври 

2019 г. Четвърти списък проекти от общ интерес, одобрени от ЕК. 

7. Разширяване на ПАВЕЦ "Чаира" с язовир "Яденица".  

Обща стойност на проекта:  

Необходими инвестиции за изграждане на проекта: ~176,6 млн. евро. 

Основни цели:  

ПАВЕЦ „Чаира“ с помпена мощност от 788 MW е най-значителната регулираща мощност в 

българската електроенергийна система. Четирите хидро блока на ПАВЕЦ „Чаира“ по време 

на помпен режим пренасят вода от долния резервоар „Чаира“ към горния резервоар 

„Белмекен“ за 8 часа и половина, което не е достатъчно за контрола на електроенергийната 

система и за балансиране на нощните минимални товари на системата при наличие на вятър. 

Причината за това е малкият обем на долния резервоар „Чаира“ – 5,6 млн.м3. Този проблем 

може да бъде решен чрез увеличаване на производствения капацитет на  ПАВЕЦ „Чаира“ 

чрез изграждането на язовир „Яденица“ на нивото на язовир „Чаира“ и тяхното свързване с 

напорна деривация. Тази система от обединени водни басейни ще позволи прехвърляне на 

води по гравитационен начин от единия резервоар до другия, което ще означава увеличаване 

на обема на долния резервоар на ПАВЕЦ „Чаира“ с 9 млн.м3. 

ХЕК Яденица с организатор на проекта – „НЕК“ ЕАД, е ключов за балансиране на системата.  

Извършени дейности: 

Има влязло в сила решение по ОВОС; на 21.12.2018 г. е одобрен ПУП-окончателен проект от 

министъра на МРРБ; актуализиран е работният проект, с приключени съгласувателни 

процедури; изготвен е финансов анализ и оценка на риска. Уточняват се възможностите за 

придобиването на собственост или учредяване на право на строеж върху земята, необходима 

за изграждането на обект „Яденица“.  

През отчетния период са продължили действията относно собствеността на имотите, 

необходими за изграждане на обекта и уреждането на тяхното управление, както и за 

издаване на разрешение за водовземане и водоползване на води от р. Яденица. 

8. Междусистемна ВЛ (въздушна линия) между България и Гърция, която включва 

подпроектите: 

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

Обща стойност на проекта:  

Необходими инвестиции за изграждане на проекта: ~60 млн. евро. Финансирането се 

осъществява чрез собствени средства и безвъзмездна помощ по Механизма за свързване на 

Европа. 

Основни цели:  

Изграждане на междусистемен електропровод 400 kV с дължина 122 km на българска 

територия и капацитет от 1500 MW между Марица изток и Неа Санта. 
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Извършени дейности: 

Споразумението за изграждане на междусистемния електропровод Марица Изток – Неа 

Санта е подписано в рамките на CESEC на 1 април 2019 г. в гр. Букурещ, Румъния. 

На 21.11.2019 г. е издадено разрешение за строеж за изграждане на междусистемния 

електропровод на българска територия.  

След проведени обществени поръчки за избор на изпълнител на строителството на 

електропровода, в началото на 2020 г. са подписани договорите с изпълнителите. На 12 март 

2020 г. се проведе официална церемония „първа копка“ за началото на строително-

монтажните работи за електропровода на българска територия. Към 1 юли 2021 г. 60% от 

СМР са завършени. 

Във връзка с постигнатия напредък, ЕСО ЕАД очаква да завърши строителството по-рано от 

предвиденото и въвеждането в експлоатация да бъде извършено в средата на 2022 г. 

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

Обща стойност на проекта: ~ 45 млн. евро.  

Финансирането се осъществява чрез собствени средства, съфинансиране от Международен 

фонд за извеждане от експлоатация на  блокове от АЕЦ „Козлодуй“, съфинансиране от 

Механизъм за свързване на Европа. 

Кратко описание: Изграждане на нов 400 kV електропровод с дължина 94 кm и капацитет 

1500 MW. 

Извършени дейности: 

Проектът е в процес на изпълнение на строителните дейности. 

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

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

Обща стойност на проекта: ~10 млн. евро.  

Предпроектните дейности са  съфинансирани от Международен фонд „Козлодуй” и 

Механизъм за свързване на Европа. 

Кратко описание: Изграждане на нов 400 kV електропровод с дължина 13 км и капацитет 

1500 MW между п/ст „Марица изток“ и ОРУ „Марица изток 3“. 

Извършени дейности: 

Издадено е разрешение за строеж на ВЛ № РС-71/24.07.2019 г.  

Във връзка с изграждане на изводни полета в п/ст „Марица изток“ за присъединяване на 

електропровода е издадено разрешение за строеж № 1/17.01.2020 г. за разширение и 

реконструкция на ОРУ 400 kV в подстанция „Марица изток“. 

Строителството е в ход. Очакваният срок за въвеждане в експлоатация на електропровода е 

2021 г. 
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 Вътрешна ВЛ между п/ст „Марица Изток” и п/ст „Бургас” 

Обща стойност на проекта: ~70 млн. евро.  

Финансирането се осъществява чрез собствени средства, безвъзмездна помощ по Механизма 

за свързване на Европа и фонд „Козлодуй“. 

Кратко описание: Изграждане на нов 400 kV електропровод с дължина 150 km и капацитет 

1500 MW между п/ст „Марица изток“ и п/ст „Бургас“. 

Извършени дейности: 

Издадено е разрешение за строеж № РС-32/18.04.2019 г. от МРРБ. На 15 май 2019 г. беше 

проведена официална церемония за начало на строителството на проекта. 

Към ноември 2020 г. СМР  по договорите за изграждане на изводните полета в п/ст „Марица 

изток“ за присъединяване  на електропровода са завършени. 

През м. март 2021 г. завърши процедурата по издаване на разрешение за ползване за обекта – 

Разрешение за ползване № СТ-05-256/26-03.2021 г. и разрешение за ползване № СТ-05-

260/26.03.2021 г. (за участъка между п/ст Марица изток и ОРУ ТЕЦ Марица изток.). 

9. Междусистемна електрическа линия между България и Румъния, включваща 

изграждане на нов 400 kV електропровод между п/ст „Добруджа” и п/ст „Бургас"  

Обща стойност на проекта: ~60 млн. евро  

Финансирането се осъществява чрез собствени средства и безвъзмездна помощ по 

Механизма за свързване на Европа. 

Кратко описание: Изграждане на нов 400 kV електропровод с дължина 110 km и капацитет 

1500 MW, свързващ Добруджа и Бургас.  

Извършени дейности: 

Строителството на линията е завършено. Подписан е констативен акт за установяване на 

годността за приемане на строежа от 27.05.2021 г. за електропровода. В изпълнение е 

процедурата за издаване на Разрешение за ползване – назначена е държавна приемателна 

комисия със заповед № РД-19-510/11.06.2021 г. на МРРБ, ДНСК. 

За изграждане на нова колона с два прекъсвача и едно изводно поле за нова ВЛ 400KV в 

подстанция „Бургас“ към м. юни 2020 г. са завършени СМР. Издадено е Разрешение за 

ползване № СТ-05-77/03.02.2021 г. за колоната в п/ст Бургас и Разрешение за ползване № 

СТ-05-244/23.03.2021 г. за колоната в п/ст Варна-750. 

 

Международен фонд „Козлодуй“ – проекти с Бенефициент МЕ (Приложение 9-В) 

 

1.   Проект „Реконструкция на общинско улично осветление“, Споразумение за 

безвъзмездна помощ No 45 

 

Обща стойност на проекта: 10,655 млн. евро - финансиран със 100% безвъзмездна помощ от 

МФК. 

Основни цели: Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 

общинско улично осветление в 14 общини. 
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Проектът е разделен 3 Лота:  

Лот 1 KIDSF-GA-045/1: Рехабилитация на улично осветление в Столична Община 

Лот 2 KIDSF-GA-045/2: Рехабилитация на улично осветление в 7 общини 

Лот 3 KIDSF-GA-045/3: Рехабилитация на улично осветление в 6 общини 

Осъществява се мониторинг на резултатите от проекта. 

 

2.    Проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен 

газ (DESIREE), с краен получател на помощта домакинствата в България“, 

Споразумение за безвъзмездна помощ No 53 
 

Обща стойност на проекта: 12 млн. евро - финансиран със 100% безвъзмездна помощ от 

МФК. 

Основни цели:  стимулиране на битовата газификация, чрез подпомагане на първоначалната 

инвестиция на около 10 000 домакинства за присъединяване към съществуващата 

газоразпределителна мрежа – 11.3 млн. евро ще бъдат предоставени на крайните 

бенефициенти под формата на твърда сума от 1000 евро на домакинство за инсталации с 

високо ефективни бойлери и котли и 1200 евро на домакинство за инсталации с 

кондензационни бойлери. 

През отчетения период газоразпределителните дружества работят усилено. В края на 

м.февруари 2020 г., поради изчерпване на финансовия ресурс на Програмата, бе прекратено 

приемането на заявления от бенефициенти. Към 31.02.2020г. в рамките на проекта са 

кандидатствали 11867 домакинства. Консултанта осъществява ежедневен мониторинг на 

проекта. През м. юни 2018 г. е подписано изменение на Споразумението за безвъзмездна 

помощ GA053А, съгласно което се изменя размера на безвъзмездната помощ по програмата 

DESIREE GAS, както следва: 

-предоставяне на 100% от цената за присъединяване (без ДДС) като допустим разход за 

безвъзмездна помощ (пълна субсидия), и  

-увеличаване нивото на безвъзмездната помощ на 30% от допустимите разходи (без ДДС), 

като се запазва тавана от 1000 Евро за високоефективни котли и 1200 Евро за 

кондензационни котли на домакинство. 

Промените влязоха в сила от 9 юли 2018 г., като същевременно срокът на действие на 

Програмата се удължава до м. юни 2020 г.  

Изразходвани средства за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.  

За извършени дейности по проекта са платени средства  на обща стойност от 177 599,67 евро.  

Проектът официално е приключен м. май 2021г. 
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Проекти, финансирани от МФК с Бенефициент Енергийни Дружества                          

(Приложение 9-С) 

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

общо 250 км. 

o Бенефициент: ЕСО ЕАД  

o Обща стойност на финансирането: 21.8 млн. евро, от които 15.32 млн. евро от МФК. 

Споразумението за БФП е подписано на 03 юни 2014 г. между ЕБВР и ЕСО ЕАД. Целта на 

проекта е изграждане на нова 400 kV линия от подстанция Пловдив до ТЕЦ Марица изток 2 

ЕАД. Договорът за изграждане и въвеждане в експлоатация на новия електропровод 400 kV е 

подписан на 26.11.2019 г. Строителните дейности са стартирани на 21 април 2020 г. 

Проектът е в процес на изпълнение. Предвижданата крайна дата на строителството е  през 

третото тримесечие на 2022 г. 

2.Споразумение за безвъзмездна помощ №047 между Топлофикация София и ЕБВР за 

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

o Бенефициент: „Топлофикация София” ЕАД  

o Обща стойност на финансирането: 41.9 млн. евро, от които 21.5 млн. евро от МФК. 

Споразумението за БФП е подписано на 20 юни 2013 г. между ЕБВР и „Топлофикация 

София” ЕАД. Проектът има за цел да повиши сигурността на енергийните доставки в 

региона на София чрез подновяване и модернизация на съоръженията в компанията. С 

изпълнението на проекта се очаква да се подобри енергийната ефективност чрез: намаляване 

на енергийните загуби в топлопреносната мрежа, потреблението на природен газ, емисиите 

на парникови газове и увеличаване на количеството произведена електрическа енергия. С 

реализацията на проекта също така ще се подобри качеството на топлоснабдяване в гр. 

София, както и условията на живот на приблизително 900 000 жители на София, които 

ползват топлофикационната система. 

През отчетения период се изпълняват два от сключените договори по проекта: (1) Договор за 

“Доставка на предварително изолирани тръби и елементи III”, 23 км трасе – завършен през 

2020г.; и (2) Договор за Модернизация на турбоагрегат ТГ 3 в ТЕЦ "София Изток" - 

подписан на 17.01.2019 г. На 26.02.2020 е подписан договор за строителния надзор. Очаква 

се проектът да завърши през 2021 г. 

 

3.Споразумение за безвъзмездна помощ №049 между НЕК ЕАД и ЕБВР за 

„Рехабилитация на хидроенергиен комплекс „Белмекен-Сестримо-Чаира“ и 

рехабилитация на ОРУ 110 KV на ВЕЦ Въча 1“ 

o Бенефициент: НЕК ЕАД 

o Обща стойност: 42.48 млн. евро, от които 26.58 млн. евро от МФК. 

Споразумението за БФП е подписано на 06 декември 2013 г. между ЕБВР и НЕК ЕАД. 

Проектът включва: 
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- „Рехабилитация на ПАВЕЦ Чаира“ - проектиране, производство, доставка, монтаж, 

контрол, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация на система за управление и 

мониторинг на централата, релейни защити, възбудителна система за блоковете, система за 

мониторинг на вибрациите и анализ на блоковете, 19 kV КРУ-та за генератор/мотор и 

възлови 19 kV КРУ-та за управление и защита на блоковете, помпи, захранващи с технически 

води, системи за измерване на електрическата енергия, вентилационни системи, оборудване 

собствени нужди  и материали и т.н. 

- Рехабилитация на ПАВЕЦ „Белмекен“, ВЕЦ „Сестримо“ и ВЕЦ „Момина Клисура“ - 

проектиране, производство, доставка, монтаж, настройки, изпитания и пускане в 

експлоатация на различни видове оборудване и системи на водноелектрическите централи. 

- Рехабилитация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ „Въча-1” и част от системите на ВЕЦ-а под общ 

контрол” - проектиране, производство, доставка, монтаж, контрол, настройка, тестване и 

въвеждане в експлоатация на ново оборудване за високо напрежение 110 кV: разединители, 

прекъсвачи, вентилни отводи, защити за електропроводи за ОРУ на ВЕЦ Въча-1; 

телекомуникационно оборудване, апаратура за измерване на енергията; система за 

управление, възбудителни системи, турбинни регулатори, релейни защити, турбинно 

оборудване за блокове 1 и 2 при ВЕЦ „Въча-1“.   

За изпълнение на проекта са подписани и четирите договора. Дейностите по проекта са в 

процес на изпълнение. 

Предвижда се крайна дата за изпълнение на проекта – първо тримесечие на 2023 г. 

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

за „Подмяна на амортизирани багери“ 

o Бенефициент: „Мини Марица Изток“ ЕАД  

o Обща стойност на финансирането: 30.15 млн. евро, от които 15.15 млн. евро от МФК. 

Проектът предвижда подмяна на амортизирани роторни багери с нови такива. 

Проектът е в процес на изпълнение.  

 

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

и разширение на Системите за оперативно управление и информационната среда на 

централно диспечерско управление (ЦДУ) на ЕСО ЕАД“ 

o Бенефициент: ЕСО ЕАД  

o Обща стойност на финансирането: 8.35 млн. евро, от които 4.25 млн. евро от МФК. 

Споразумението е подписано на 17 януари 2014 г. Целта на проекта е да се модернизират и 

осъвременят морално остарели системи за наблюдение, контрол и диспечиране в Централно 

диспечерско управление (ЦДУ), подобряване надеждността на управление и контрол на 

електроенергийната система, като с това се повиши сигурността на снабдяването с 

електрическа енергия. Към отчетния период всички подпроекти са изпълнени успешно и тече  

гаранционен срок. През 2020 г. беше завършен и последният  подпроект 7: Модерницация на 
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система за администриране на пазара, съгл. Споразумение за безвъзмездна помощ 055А. 

Предстои одобрение от страна ЕБВР на окончателния доклад за Споразумението.  

Окончателната дата за разплащане по Споразумението е 31.03.2021 г. 

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

„Изграждане на три преносни газопровода с автоматични газорегулиращи станции 

(АГРС)“ 

o Бенефициент: „Булгартрансгаз“ ЕАД 

o Обща стойност на финансирането: 21.8 млн. евро, от които 11 млн. евро от МФК. 

Проектът предвижда изграждане на три преносни газопровода с автоматични 

газорегулиращи станции (АГРС) до Свищов, Панагюрище, Пирдоп, Банско и Разлог. 

Проектът е в процес на изпълнение.  

 

Модернизационен фонд 

(Приложение 9-D) 

С измененията на Закона за ограничаване на изменението на климата (ЗОИК), от м. март 

2020 г., се въвежда новия модел за функциониране на Европейската схема за търговия с 

емисии, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и се 

регламентира Модернизационния фонд на национално ниво. Законодателството на ЕС 

относно Модернизационния фонд включва Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в 

рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (Директива 

2003/87/ЕО) и Регламент (ЕС) 2020/1001 на Комисията за установяване на подробни правила 

за прилагане на Директивата. 

През м. юли 2021 г. е изготвен пакет от документи за Решение № 546/26.07.2021 г. на 

Министерския съвет за определяне на Министерството на енергетиката за отговорна 

структура за управление на Модернизационния фонд. 

 

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение №5) 

Програма 2400.01.01 "Ефективно функциониране 

на енергийните предприятия, инфраструктура и 

пазари" 
Мерна 

единица  

Целева 

стойност 
Отчет  

Показатели за полза/ефект 

1. Големи енергийни инфраструктурни проекти в 

процес на подготовка 
Бр. 7 5 

2. Големи енергийни инфраструктурни проекти в 

процес на изпълнение 
Бр. 6 7 

3. Проекти в процес на изпълнение по МФK Бр. 8 8 

4. Доклади за мониторинг и оценка за степента на 

усвояване на средствата по безвъзмездни помощи 
Бр. 25 13 
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5. Координационни мерки за изпълнение на 

задължения, произтичащи от членството в ЕС 
Бр. 20 10 

6. Подготвени документи в процеса на вземане на 

решения в ЕС 
Бр. 20 10 

7. Участие в международни и двустранни енергийни 

форуми и инициативи 
Бр. 25 13* 

8. Подготовка на меморандуми и протоколи за 

сътрудничество в областта на енергетиката  
Бр. 2 2 

9.Анализ на финансовото състояние на търговски 

дружества от системата на МЕ /БЕХ ЕАД и 

дъщерните му дружества, „Минпроект“ ЕАД и 

„Проектна компания нефтопровод Бургас-

Александруполис БГ“ ЕАД / 

 

Бр. 

дружества 10 10 

10.Анализ, становища и предложения по 

изпълнението на показателите на Бизнес-

програмите в едноличните търговски дружества 

/БЕХ ЕАД, „Минпроект“ ЕАД/ 

 

Бр. 

дружества 
2 2 

11.Подготвени решения на министъра като 

едноличен собственик за апортиране на имоти, за 

увеличение и/или намаление на капитала на 

едноличните търговски дружества 

% 100% 100% 

12.Становища и проекти на решения за одобряване 

избора на одитори на едноличните търговски 

дружества /БЕХ ЕАД, „Минпроект“ ЕАД и 

„Проектна компания нефтопровод Бургас-

Александруполис БГ“ ЕАД / 

% 100% 100% 

13.Анализ на финансовото състояние на 

дружествата в процедура по ликвидация, изготвени 

становища и проекти на решения на едноличния 

собственик  

Бр. 

дружества 
3 3 

14.Анализ на информацията за развитието на 

производствата по несъстоятелност 

Бр. 

дружества 
3 3 

15.Подготвени актове на министъра, упражняващ 

правата на държавата в ТД с държавно участие в 

капитала (в т.ч. разрешения за извършване на 

разпоредителни сделки съгласно ППЗПП) 

% 100% 100% 

16.Анализи и доклади за формиране на 

възнагражденията на органите за управление и 

контрол 

Бр.  4 2 

* Поради епидемичната обстановка, породена от COVID-19, част от международните форуми 

и инициативи са проведени във видеоконферентен формат. 

 Кратко описание на показателите за изпълнение: 

- Брой сключени споразумения за безвъзмездна помощ и договори с изпълнители. 

- Проверка на място и мониторинг на обектите за изпълнение. 
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- Обработени фактури. 

- Месечни доклади за напредък от енергийни дружества. 

- Изпълнени мерки за енергийна ефективност. 

- Справки и анализи на показателите за изпълнение на проектите. 

- Координационни мерки за изпълнение на задължения, произтичащи от членството в 

ЕС. 

- Подготвени документи в процеса на вземане на решения в ЕС. 

- Участие в  международни и двустранни енергийни форуми и инициативи. 

- Подготовка на меморандуми и протоколи за сътрудничество в областта на 

енергетиката. 

- Анализ на финансовото състояние на търговски дружества от системата на МЕ - 

отразява броят на търговските дружества, за които се изготвят анализи на финансовите 

отчети; 

- Анализ, становища и предложения по изпълнението на показателите на Бизнес-

програмите в едноличните търговски дружества - отразява броят на търговските дружества, 

за които се проследява изпълнението на показателите в Бизнес-програмите; 

- Подготвени решения на министъра като едноличен собственик за апортиране на имоти, 

за увеличение и/или намаление на капитала на едноличните търговски дружества - отразява 

изпълнението на дейностите, свързани с изготвянето на документацията по вземане на 

съответните решения, при възникване на необходимост; 

- Становища и проекти на решения за одобряване избора на одитори на едноличните 

търговски дружества – отразява процедурите по утвърждаване на избраните от дружествата 

одитори, при възникване на необходимост; 

- Анализ на финансовото състояние на дружествата в процедура по ликвидация, 

изготвени становища и проекти на решения на едноличния собственик - отразява 

извършваните дейности за наблюдавания брой дружества в ликвидация; 

- Анализ на информацията за развитието на производствата по несъстоятелност - 

отразява извършваните дейности за наблюдавания брой дружества в несъстоятелност; 

- Подготвени актове на министъра, упражняващ правата на държавата в ТД с държавно 

участие в капитала (в т.ч. разрешения за извършване на разпоредителни сделки съгласно 

ППЗПП) - отразява изготвените актове на министъра в качеството му на упражняващ правата 

на държавата в едноличните търговски дружества при постъпване на конкретното искане; 

- Анализи и доклади за формиране на възнагражденията на органите за управление и 

контрол - отразява брой изготвени доклади с анализи за всяко отчетно тримесечие. 

 

 Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 

 

Договори с изпълнители, фактури, Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката, Европейската банка за 

възстановяване и развитие, изпълнители, енергийни дружества, дирекция „Енергийни 

проекти и международно сътрудничество“, официални международни енергийни издания, 

статистически издания на ЕС, доклади на енергийните регулатори в Европа, информация от 

проведени енергийни форуми/семинари/конференции, кореспонденция с представители на 

европейски и международни енергийни институции. 
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Информацията за планирането и отчета на изпълнението по отделните показатели, свързани 

с управлението на държавната собственост се получава от официалните годишни и 

междинни финансови отчети, от отчетите на дружествата за изпълнение на Бизнес-

програмите, от постъпилите искания и издадени решения по чл. 25 и чл. 26 от ППЗПП. 

Информацията за формирането възнагражденията на органите за управление и контрол на 

търговските дружества се получава от тримесечни справки, получавани на основание чл. 56 

от ППЗПП. 

 

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на 

планираните/заявените целеви стойности:  

 

• Пандемията от COVID-19; 

• Големите енергийни инфраструктурни проекти са силно зависими от националната и 

международната политика;  

• Струват скъпо и разчитат на европейска финансова помощ. 

 

Стойността на показателя по т. 16 „Анализ и доклад за формиране на възнагражденията на 

органите за управление и контрол“ е разчетена на база изготвяни доклади за всяко тримесечие, 

с оглед на което целевата стойност ще се достигне в рамките на годишния отчет. 
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е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение № 6) 

№ 

2400.01.01 Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните 

предприятия, инфраструктура и пазари”  Закон 
Уточнен 

план 
Отчет 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 1 988 600 1 988 600 907 097 

     Персонал 1 254 900 1 254 900 601 575 

     Издръжка 733 700 733 700 305 522 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 1 988 600 1 988 600 907 097 

     Персонал 1 254 900 1 254 900 601 575 

     Издръжка 733 700 733 700 305 522 

     Капиталови разходи 0 0 0 

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

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  0 285 611 285 611 

  Лихви по външни заеми "ДИЗ" 0 285 611 285 611 

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС 

и чужди средства 
0 0 215 175 

  
Други европейски програми и други донори, вкл. и национално съфинансиране ФМ на 

ЕИП (Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност") 

0 0 215 175 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 285 611 500 786 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 1 988 600 2 274 211 1 192 708 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 1 988 600 2 274 211 1 407 883 

  Численост на щатния персонал 33 37 28 

  Численост на извънщатния персонал       

ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

 

 Дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество" и енергийните 

дружества „БЕХ“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД, „НЕК“ ЕАД, „ЕСО“ ЕАД, (само по описаните 

по-горе и предоставяни по програмата продукти/услуги). 

 Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката" 
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.01.02 "СИГУРНОСТ ПРИ 

ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕТО И ПРИ УПРАВЛЕНИЯ НА РАО И ИЕЯС" 

 

а) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели: 

 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 – изпълнява се; 

   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"- 

изпълнява се; 

   Подпомагане на развитието на ядрената и конвенционалната енергетика в страната - 

изпълнява се. 

 

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати 

и изпълнените дейности за тяхното предоставяне: 

1. Качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от енергия и 

енергийни ресурси, съобразено с изискванията за надеждност, безопасност и опазване 

на околната среда 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 В изпълнение на РМС № 211 от 26.03.2020 г. и предвид одобрено искане за подкрепа по 

Програмата на ЕК за подкрепа на структурни реформи във връзка с изготвянето на 

териториални планове за справедлив преход и сключен договор за техническа помощ между 

ЕК и „Прайсуотърхаус Купърс България" ЕООД, е взето участие съгласно заповед на 

министъра № Е-РД-16-401 от 28.05.2021 г. в Управляващия комитет по проект „Техническа 

помощ за подготовка на териториални планове за справедлив преход в България". 

 В изпълнение на Заповед Е-РД-16-466 от 23.06.2021 г., комисия от дирекция СЕУКС, прие 

от „Плеядес България" ООД (изпълнител по Договор № 27 от 18.02.2021 г. сключен с МЕ) на 

електронен носител коригирана и допълнена Разработка на български и на английски език 

„Всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано 

производство на топлинна и електрическа енергия и на ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи в Република България". 

 В изпълнение на РМС № 211 от 26.03.2020 г. и сключен договор от 12.04.2021 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро 

управление“ 2014-2021 г., е взето участие съгласно заповед Е-РД-16-402 от 28.05.2021 г. в 

екип за управление на проект „Осигуряване на подкрепа на правителството на България/МЕ 

и осем въглеродно интензивни области (Варна, Хасково, Бургас, Ловеч, Габрово, Търговище, 

Сливен и Ямбол) в подготовката на териториални планове за справедлив преход на 

областите".  

 Взето е участие в работата по получаване на право на дерогация по чл. 10в от Директива 

(ЕС) 2018/410 от 14.03.2018 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на 

разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции – като 

четвърта фаза на Европейската схема за търговия с квоти на емисии на парникови газове за 

периода от 01.01.2021 до 31.12.2030 г.   
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 Изготвено е предложение за удължаване до 31.12.2022 г. на срока за възстановяване на 

разходи за инвестиционни проекти със средства от банкова Сметка „Национален план за 

инвестиции (НПИ)“ и писмо от министъра на енергетиката до  Генералния Директор на ГД 

„Конкуренция“, с което да се поиска официална позиция на ЕК, относно допустимостта за 

използване през 2021 и 2022 г. на оставащите в банкова Сметка „НПИ“ финансови средства, 

с които да се възстановят направените разходи от ЕСО ЕАД за започнати, но недовършени 

до края на 2020 г. инвестиционни проекти по НПИ. 

 Взето е участие в двустранни технически консултации между ЕК и ДЧ за оценка на 

устойчивостта на енергийните инфраструктури в ЕС във връзка с Доклад № Е-54-00-

165/17.05.2021г. 

 Взето е участие в работата на РГ 14 „Енергетика” и подготовка на проекти на позиции, 

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

решения в ЕС. 

 

2.Създаване на условия за надеждно функциониране на енергийната система чрез 

контрол на експлоатацията и безопасността на енергийните съоръжения 
Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 

 Извършена е комплексна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД – ТР “София Изток“ 

по Заповед № Е-РД-16-438/14.06.2021 г., относно техническото състояние и експлоатацията 

на енергийните обекти; прилагането на реда и техническите условия за топлоснабдяване и 

прекратяване на топлоподаването; изпълнението на задължението за набиране и съхраняване 

на резервите от горива, необходими за сигурно и непрекъснато снабдяване с енергия и 

спазването на разпоредбите на подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона 

за енергетиката.  

 Извършена е проверка по заповед Е-РД-16-62/29.01.2021г. по отношение на техническото 

състояние и експлоатация на енергийните обекти, във връзка с чести прекъсвания на 

електрозахранването към потребителите в района на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна; 

 Извършена е проверка във връзка със заповед Е-РД-16-94/15.02.2021г. по отношение на 

техническото състояние и експлоатация на енергийните обекти, поради чести прекъсвания на 

електрозахранването към потребителите в района на Панчарево –               с. Кокаляне и с. 

Панчарево, гр. София;  

 Извършена е извънредна проверка по заповед Е-РД-16-95/15.02.2021г. по отношение на 

техническото състояние и експлоатация на енергийните обекти, поради чести прекъсвания на 

електрозахранването към потребителите в района на общ. Брегово, обл. Видин; 

 Извършена е проверка по заповед Е-РД-16-412/01.06.2021г. по отношение на 

осъществяване на текущ контрол, относно техническото състояние и експлоатация на 

енергийните обекти, в района на общ. Минерални бани, обл. Хасково по чл. 75, ал. 1, т. 1 от 

Закона за енергетиката. 

 Актуализиран е Публичния регистър на лицата извършващи дялово разпределение на 

топлинната енергия по реда на чл.139а от ЗЕ на интернет страницата на МЕ, като са отразени 

всички настъпили промени в обстоятелствата.  

 Проведени са три заседания на комисията по регистрация във връзка с постъпили 

заявления от „Топлофикация-ВТ“ АД,  Веолия Енерджи Варна" ЕАД с искане за вписване на 

промяна в обстоятелствата, както и от „Интерсар“ ЕООД  - за отписване на дружеството от 
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публичния регистър на лицата по чл. 139а от ЗЕ, предоставящи услугата дялово 

разпределение на топлинна енергия. 

 Ежедневно се събира и проследява оперативната информацията, предоставена от "ЕСО" за 

състоянието на въглищните складове поддържани от енергийните дружества, съгласно 

Наредба №11 за резервите от горива.  

 Ежедневно се събира оперативна информация за наличното количеството природен газ 

съхранявано в ПГХ "Чирен". 

 През първата половина на 2021 г. са изготвени 67 бр. отговори на жалби на потребители 

на електрическа енергия и 345 бр. отговори на жалби на потребители на топлинна енергия; 

 

3. Изпълнение на мерките и дейностите включени в Стратегията за управление на 

отработено ядрено гориво и радиоактивните отпадъци и Стратегията за извеждане от 

експлоатация на 1 - 4 блок на АЕЦ „Козлодуй". 

 Участие в подготовката за членство на РБ в Агенцията за ядрена енергетика – ОИСР, 

както и в подготовката на двудневна „виртуална мисия“ за присъединяването на РБ към 

Агенцията, проведена на 19-20 януари 2021 г.; 

 Участие в редовните заседания на Работна група „Атомни въпроси“ и работна група 

“Енергетика“ към Съвета на ЕС с проследяване на дискусиите, защита на национални 

позиции по темите от дневния ред на заседанията, както и своевременно предоставяне на 

информация за резултатите от преговорите и нагласите на ДЧ; 

 Подготовка, координиране и изпращане на Европейската комисия на мониторингов 

доклад по програма „Козлодуй“ за второто шестмесечие на 2020 г.; 

 Участие във видеоконферентно заседание на Мониторингов комитет на Програма 

„Козлодуй“ за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения (14 април 2021 г.); 

 Подготовка на информация във връзка с актуализацията на данните за ядрения енергиен 

профил на Република България, предоставян ежегодно на МААЕ от АЯР; 

 Изготвяне на информация за планове за развитие в предстоящия десет годишен период 

свързани с развитието на ядрено-горивния цикъл; 

 Подготовка за планирано през месец юли заседание на Асамблеята на донорите на 

Международен фонд Козлодуй;  

 Мониторинг на дейности по проекти финансирани от Международен фонд „Козлодуй" 

(ядрен прозорец)- получени са 6 отчета с информация за статуса на проектите; 

 Получени и анализирани 6 доклада за изпълнение на Годишната програма на ДПРАО; 

 Подготвена и поддържана актуална информация относно статуса на изпълнение на 

мерките за продължаване срока на експлоатация на блокове 5-6 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД; 

 Извършени общо 12 проверки по документи, предоставени от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и ДП 

РАО за правилното начисляване на вноските във фонд РАО и фонд ИЕЯС. 

 Съгласно отчета на заложените показатели в Бюджетна програма 2400.01.02 за първото 

шестмесечие на 2021 г. на ДП РАО, изпратен с писмо наш вх. № Е-92-00-594/12.07.2021 г., от 

началото на 2021 г. предприятието е приело 826,794 кубични метра РАО получени от 

експлоатацията на АЕЦ "Козлодуй“. 

 Също така, ДП РАО реализира дейности по следните 2 мерки от тригодишната си 

програма: 

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

R-Проект 10: Изграждане на първия етап на НХРАО: 

Строителните дейности са съсредоточени в: 
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Довършване на конструкцията на галерията за контрол на инфилтрацията по ос А, в т.ч. 

завършване на стоманобетонната конструкция - бетониране на стени и покривна плоча 

между оси 1 и 16 и полагане на хидроизолация; 

Монтиране на кофражи, армировка и бетониране на дънна плоча на галерията по ос С, между 

оси 12-13 и 14-15; 

Завършване на изграждането на втория такт на фундамента на подвижния покрив по ос В, 

между оси 11 и 12 - монтаж на гофрирани тръби за електрически кабели, монтаж и 

фиксиране на закладни части и бетониране; 

Дейности по изграждане на напречната галерия за контрол на инфилтрацията по ос 11 - 

полагане на циментова замазка за защита на хидроизолацията, направа на външен кофраж и 

започване на монтажа на армировката на фундаментната плоча; 

Изпълнение на льосоциментната възглавница между галерията по ос А и ос MD. В сградата 

за буферно съхраняване са изпълнени обратния насип от трошенокаменна настилка, 

полагането на полиетилен и подложен бетон. 

Работи се по съпътстващите сгради и съоръжения и инфраструктурата на обекта. 

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

на АЕЦ „Козлодуй" 

Всички дейности изпълнявани през отчетния период са в съответствие с План за извеждане 

от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй“, идент. № ИЕ.ПИЕ.001 и План за 

извеждане от експлоатация на блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй“, идент. № ИЕ.ПИЕ.002. 

Демонтирани са 272,910 тона оборудване и материали от контролирана зона на блокове от 1 

до 4 на АЕЦ "Козлодуй“, което представлява 22,7% изпълнение от заложеното в бюджетната 

прогноза за 2021 г. 

 

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

програмата 

По § 43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия” са отчетени към 30.06.2021 г.                      

20 194 968 лева, представляващи преведените субсидии на ДП „РАО“ за финансиране на 

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

По § 55-00 „Капиталови трансфери“ са отчетени към 30.06.2021 г. 2 113 200 лева, 

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

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

 

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение №5) 

Програма 2400.01.02 "Сигурност при 

енергоснабдяването и при управления на РАО 

и ИЕЯС"" 
Мерна 

единица  

Целева 

стойност 
Отчет 

Показатели за полза/ефект 

1.Привеждане на нормативните актове в 

съответствие с Европейските директиви  

% 100% 75% 

2.Проверки по чл.75, ал.1 от ЗЕ Бр. 8 5 

3. Утвърдени алгоритми за пресмятане на 

количеството комбинирана електрическа енергия,  

необходими при издаване на сертификати за 

произход на електрическата енергия, произведена 

Бр. 36 0 
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по комбиниран начин.  

4.Брой изпълнени мерки по тригодишната 

програма за дейността на ДП”РАО”  

Бр. 2 2 

5.Количества приети РАО от експлоатация на АЕЦ м3 1 200 826,794 

6.Демонтирано оборудване тона  1 200 272,910 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение: 

1.Привеждане на нормативните актове в съответствие с Европейските директиви. 

2.Брой извършени проверки по чл. 75, ал. 1 от Закона за енергетиката. 

3.Брой на издадените алгоритми за пресмятане на режимните фактори и на количеството 

комбинирана електрическа енергия, произведена от инсталации за комбинирано 

производство на топлинна и електрическа енергия, утвърдени със заповед на министъра на 

енергетиката. 
4.Брой изпълнени мерки по тригодишната програма за дейността на ДП РАО. 
5.Количества приети от ДП РАО радиоактивни отпадъци от експлоатацията на „АЕЦ 
Козлодуй" ЕАД. 
6.Демонтирано оборудване и материали от ДП РАО от съоръженията на блокове от 1 до 4 на 
АЕЦ „Козлодуй“, част от процеса по извеждането им от експлоатация. 

7.Източници на информация за данните по показателите за изпълнение: 

„АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", енергийни 

дружества, Дирекция СЕУКС. 

 

  
 Източници на информация за данните по показателите за изпълнение: 

 

- Управителния съвет на фонд „Радиоактивни отпадъци“, Управителния съвет на фонд 

„Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“, Държавно предприятие „Радиоактивни 

отпадъци“, „АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и 

управление при кризисни ситуации ". 

 

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на 

планираните/заявените целеви стойности:  
Няма 
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е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение № 6) 

№ 

2400.01.02 Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при 

управление на РАО и ИЕЯС”  Закон 
Уточнен 

план 
Отчет 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 932 800 933 167 333 193 

     Персонал 633 200 633 200 326 963 

     Издръжка 209 600 209 967 6 230 

     Капиталови разходи 90 000 90 000 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 932 800 933 167 333 193 

     Персонал 633 200 633 200 326 963 

     Издръжка 209 600 209 967 6 230 

     Капиталови разходи 90 000 90 000 0 

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

средства 
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  60 419 200 58 916 200 22 308 168 

  
Субсидии за нефинансови предприятия - издръжка на фонд "РАО" и "ИЕЯС" и 
изпълнение на Наредбата за организация и контрол по изпълнение на Националния 

план за инвестиции за периода 2013-2020 г. 
42 872 700 41 882 000 20 194 968 

  Капиталов трансфер - фонд "РАО";"ИЕЯС" и НПИ 17 546 500 17 034 200 2 113 200 

      0 0 

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от 

ЕС и чужди средства 
0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 60 419 200 58 916 200 22 308 168 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 61 352 000 59 849 367 22 641 361 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 61 352 000 59 849 367 22 641 361 

  Численост на щатния персонал 23 23 17 

  Численост на извънщатния персонал       

 

ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

 

УС на фонд „РАО", УС на фонд „ИЕЯС", МЕ, ДП"РАО", „АЕЦ-Козлодуй" ЕАД, Дирекция 

„Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации " (само по 

описаните по-горе и предоставяни по програмата продукти/услуги). 
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.01.03 "УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ" 

 

а) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни 

цели, допринасящи за нейното постигане 

1. Мониторинг на изпълнението на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. 

2. Изготвяне на нова Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 

2030 г., с хоризонт до 2050 г.; 

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

политика и законодателството на ЕС, в областта на развитието на енергийните пазари, ЕЕ и 

енергията от ВИ; 

4. Навременно изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, произтичащи от 

членството в ЕС; 

5. Повишаване конкурентоспособността на българската икономика; 

6. Развитие на либерализиран вътрешен пазар на електрическа енергия и на природен газ; 

7. Интегриране на националните пазари на електрическа енергия и природен газ в 

регионалните и общоевропейския енергиен пазар; 

8. Постигане на спестяване в първичното енергийно потребление до 2030 г. в размер на 17 

466 ktoe или 27,89 %, определен в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата 

на Република България 2021 – 2030 г; 

9. Реализиране на енергийни спестявания в крайното енергийно потребление до 2030 г. В 

размер на 10 318 ktoе или 31,67 %, определен в Интегрирания план в областта на 

енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г.; 

10. Развитие на енергията от ВИ съгласно Интегриран план в областта на енергетиката и 

климата на Република България 2021 – 2030 г. за постигане определената национална цел от 

27.09% дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г., 

включваща цел в размер на 14.20 % дял на енергията от ВИ в транспорта; 

11. Ограничаване вредното влияние върху околната среда от производството на енергия чрез 

повишаване на ЕЕ и използването на енергия от ВИ; 

12. Създаване на условия за внедряване на високоефективни енергийни технологии. 

Заложените в програмата цели успешно се  изпълняват. 

 

 

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати 

и изпълнените дейности за тяхното предоставяне: 

1. Разработване на политика и изпълнение на заложените цели в Енергийната 

стратегия на Р България 2020 г.  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Мониторинг на изпълнението на Енергийната стратегия на Република България до 

2020 г. – изпълнява се; 

Енергийният сектор се развива в динамична среда, изискваща адекватни и навременни 

политически решения. Поради тази причина се предвижда изпълнението на заложените в 

енергийната стратегия цели и приоритети да бъде наблюдавано с оглед идентифициране на 

необходимостта от промени както в предвидените механизми, така и в законодателната база. 

Наблюдението се осъществява чрез система от количествени и качествени показатели, 
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включващи енергийни, икономически, социални индикатори и такива за оценка на 

въздействията върху околната среда при прилагането на Стратегията. На тази база се 

разработват двугодишни доклади за наблюдение (по отношение на заложения в прогнозата 

период такива доклади ще се изготвят през 2021 г.), включващи анализ на изпълнението на 

заложените цели и приоритети, предложения за промени в действащите механизми и 

законодателната среда с оглед коригиране на негативни тенденции при изпълнението на 

стратегията и актуализиране на дългосрочнитея прогнозни енергийни баланси. 

 

 За провеждането на енергийната политика на страната съгласно чл. 4, ал. 2, т. 2 и 

чл. 8, ал. 3 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ се разработват констативни гориво-

енергийни баланси: 

тримесечни; 

шестмесечни; 

деветмесечни; 

годишни. 

 Разработване на прогнозни гориво енергийни баланси: 

за период есен – зима; 

за всяка предстояща  година. 

 

 Изготвяне и публикуване на Бюлетин за състоянието и развитието на 

енергетиката, на основание чл.4, ал.2, т. 17 от ЗЕ – изпълнява се 

 

 Разработване на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република 

България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. за развитие на енергетиката на страната при 

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

интеграцията им към Общия енергиен пазар на ЕС. Подготовка на проекти на позиции, 

информации и др. Във връзка с участието на Република България в процеса на взимане 

на решения в ЕС – изпълнява се 

Участвано е активно и редовно в дейностите по изготвяне на ДЕО и ДОСВ на проект на 

Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт 

до 2050 г. и Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 

2021 – 2030 г., в т.ч. предоставяне и систе-матизиране на информацията необходима за 

изготвянето на ДЕО и ДОСВ, от 15 РИОСВ, електропреносния и електроразпределителните 

оператори, ДП РАО и БЕХ, предоставяне на бележки и коментари по представените 

варианти на ДОСВ. 

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

Република България в процеса на взимане на решения в ЕС – изпълнява се; 

Взето е участие в изготвянето на проекти на позиции, информации и др. във връзка с 

участието на Р България в процеса на взимане на решения в ЕС. Също и участие в 

изготвянето на доклади и становища по въпроси, свързани с българската енергийна 

политика, включително областите ЕЕ и енергията от ВИ в изпълнение на задълженията, 

произтичащи от членството в ЕС. 
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 Разработване на проекти на нормативни актове в областта на енергетиката, в 

областта на ЕЕ и енергията от ВИ, съгласно правителствените приоритети и 

приемането на нормативни документи от ЕС – изпълнява се;  

Взето е активно участие в дейностите по: 

Провеждане на процедура по обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение 

(ЗИД) на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) в Комисията по енергетика към 

Народното събрание. Проектът на ЗИД на ЗЕЕ беше приет от 44-тото Народно събрание на 

25 февруари 2021 г. (Обн., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г.).  

 

 Популяризиране на политиките по устойчиво енергийно развитие – изпълнява се; 

Участвано е активно в различни събития, мероприятия, онлайн кръгли маси и конференции с 

цел популяризиране на политиките по устойчиво енергийно развитие. 

 Участие в изготвяне на доклади, анализи и становища за ЕК по изпълнение и 

хармонизация на европейските директиви в областта на ЕЕ, ВЕИ и околната среда – 

изпълнява се. 

Изготвени са становища, отговори по писма, сигнали, жалби, касаещи прилагането на ЗЕ, 

ЗЕЕ и ЗЕВИ, съгласуване на проекти на нормативни актове, проекти на планове, програми, 

доклади и др. документи, постъпили в дирекцията. 

Изготвена е актуализация на анализ в изпълнение на препоръки към министъра на 

енергетиката по Одитен доклад № 0300100217 за извършен одит на изпълнение „Енергийна 

ефективност на сградите, притежавани и ползвани от органите на централната и местната 

власт“ за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г. от одитен екип от Сметна палата на 

Република България. Анализът съдържа: 

 Идентифициране на допуснатите слабости при разработване на произтичащите от ДЕЕ, 

ДЕХС и ЗЕЕ стратегически документи, отнасящи се до сградите на органите на централната 

и местната власт; 

 Дефиниране на необходимите мерки и действия за отстраняването им, в това число и 

действия за: 

- осигуряване на своевременност при разработването, приемането и представянето на 

документите; 

- привеждане на документите в съответствие с националната и европейска правна рамка; 

- осигуряване на пълнота, вярност, актуалност и непротиворечивост на данните и  

информацията, представяна в стратегическите документи. 

 анализ на възможностите за разширяване на кръга прилагани в страната мерки за 

информиране и овластяване на потребителите съгласно чл. 12 от Директива 2012/27/ЕС 

относно енергийната ефективност. 
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2.  Създаване на условия за по-добро и ефективно функциониране на енергийните 

пазари 

         Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Дейности по разработване и осъществяване на правителствената политика за 

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

регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на ЕС - изпълнява се; 

 

 Постигане на условия за устойчива и конкурентна пазарна среда в енергетиката чрез 

извършване на промени в нормативната уредба, регулаторната рамка и контрол за 

нейното прилагане- изпълнява се; 

 

  Диверсификация на източници и маршрутите за доставка на природен газ, 

включително развиване на местния добив - изпълнява се; 

 

  Дейности във връзка с работата на консултативната работна група по въпросите 

на либерализацията на електроенергийния пазар към КЕВР и в обществените 

обсъждания по проекти за важни за развитието на ЕП решения на енергийния 

регулатор– изпълнява се; 

          

 Дейности, свързани с координацията в областта на международното енергийно 

сътрудничество за постигане на по-голяма сигурност на енергийните доставки и 

устойчивост на енергийното производство и потребление - изпълнява се; 

 

 Дейности във връзка с работни групи и комитети към ЕК, съдействащи за 

координиране на действията за изграждане на единен европейски енергиен пазар и 

съответната енергийна инфраструктура- изпълнява се; 

 

 Дейности във връзка с подготовката на проекти на позиции, информации и др. Във 

връзка с участието на Република България в процеса на взимане на решения в ЕС по 

отношение на електроенергийните и газови пазари- изпълнява се. 

 

3. Администриране на държавна помощ съгласно наредба Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 

 Проверка на заявления на предприятия за предоставяне на държавна помощ- 

изпълнява се; 

 Подготовка на документация за издаване на заповеди за предоставяне на помощ или 

за отказ, издаване на актове за прекратяване на административното производство- 

изпълнява се; 

 Проверка на искания за издаване на удостоверения за ползване на допълнителна 

помощ- изпълнява се; 
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 Подготовка на документи и издаване на удостоверения за ползване на допълнителна 

помощ- изпълнява се; 

 Осъществяване на контрол по прилагането на наредбата и мониторинг за размера на 

предоставяната помощ- изпълнява се; 

 Поддръжка на публичен регистър за постъпилите заявления и предоставените 

помощи- изпълнява се. 

4. Извършване на дейности свързани с предоставяна държавна помощ за подпомагане 

на производството на енергия от ВИ 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 

Взето е участие в следните дейностите по: 

 SA.44840 (2016/NN) схема за подпомагане на производството на енергия от 

възобновяеми източници по Закона за енергията от възобновяеми източници – 

изпълнява се: 

- Изготвяне на доклади и писма до КЕВР и ФСЕС за предоставяне на информация за 

изплатени държавни помощи на производители на електрическа енергия от ВИ. 

- Изчисляване размера на предоставената държавна помощ за отделните бенефициери по 

мярка  SA.44840 (2016/NN) за периода 2011-2020 г., във връзка с изискванията за 

прозрачност на държавните помощи, в т.ч. обработка на получените данни за изкупената 

електрическа енергия по преференциални цени (по данни на КЕВР) и компенсации под 

формата на премии (по данни на ФСЕС), изчисляване индивидуалния размер на 

предоставената държавна помощ под формата на компенсации с премии и преференциални 

цени за изкупуваната електрическа енергия от "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД по енергийни 

обекти (850 бр.) и по бенефициери (592 бр.), ЧЕЗ ЕАД по енергийни обекти (1042 бр.) и по 

бенефициери (767 бр.), НЕК ЕАД по енергийни обекти (35бр.) и по бенефициери (33 бр.), 

ЕВН ЕАД по енергийни обекти (2164 бр.) и по бенефициери (1412 бр.); 

- Сортиране на бенефициерите, получили държавна помощ в размер над 500 000 евро за 

периода 2011 – 2020 г. под формата на преференциални цени и премии (573 бенефициера); 

- Изготвяне на отговори по запитвания на ГД „Конкуренция“ на ЕК по дело SA.44840 

(2020/EO) – „Приключване на мониторинга на схемата за държавна помощ и стартиране на 

служебно дело по разследване“, в т.ч. изготвяне на информации, доклади, писма до 

Министерство на финансите и до ЕК;  

- Дейности във връзка с изготвяне и представяне в МФ на Годишен доклад за предоставените 

държавни помощи през 2020 г. по мярка SA.44840 (2016/NN), в т.ч. изчисляване размера на 

държавната помощ, изготвяне на писмо до МФ; 

 SA.51542 (2018/NN) схема за подпомагане на производството на енергия от 

възобновяеми източници в България– изпълнява се: 

- Участие в изготвяне на отговори по запитвания на ГД „Конкуренция“ на ЕК по схема за 

държавна помощ SA.51542 (2018/NN) - „Промени в схемата за подпомагане на 
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производството от ВЕИ в България“ в т.ч. изготвяне на информации, доклади, писма до 

Министерство на финансите и до ЕК;  

- Дейности във връзка с изготвяне и представяне в МФ на Годишен доклад за предоставените 

държавни помощи през 2020 г. по мярка SA.51542 (2018/NN), в т.ч. изчисляване размера на 

държавната помощ, изготвяне на писмо до МФ. 

Взето е участие в дейността по преглед  на проекта на Насоки относно държавната помощ за 

климата, опазването на околната среда и енергетиката 2022 г.; 

 

5. Участие в провеждането на съгласувана политика по въпросите на Европейския 

съюз в областта на развитието на енергийните пазари, енергийната ефективност и 

енергията от възобновяеми източници 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 

Участие в дейностите за изпълнението на задълженията, касаещи развитието на 

ЕП, ЕЕ и енергията от ВИ, произтичащи от членството в ЕС – изпълнява се; 

Участвано е активно в дейностите: 

По разработването, съгласуването, преработването и приемането на Дългосрочна 

национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от 

жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.  

Проектът на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на 

националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. беше внесен на 

26.01.2021 г. за приемане от МС и приет с Протоколно решение № 8 на Министерския съвет 

от 27.01.2021 г. 

Приетата Стратегия е представена в Постоянното представителство на Република България в 

ЕС с писмо наш изх. № Е-03-00-589/28.01.2021 г., като с писмо реф. № 7.7-239 от 28.01.2021 

г., пакета от документи е представен от постоянния представител на Република България, г-н 

Димитър Цанчев пред Генерална дирекция „Енергетика“ към Европейската комисия, в 

съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2018/844 за изменение на Директива 

2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сгради.; 

На работна група съгласно Заповед № Е-РД-16-716/10.12.2020 г. относно Европейската 

зелена сделка, участие в разработването на териториалните планове за справедлив преход, 

комуникация с консултанта, събиране и предоставяне на информация, участие в 

провеждането на обществени консултации и предоставяне на изготвена информация в 

изпълнението на проект „Техническа помощ за подготовка на териториални планове за 

справедлив преход в България“ за разработване на териториални планове за справедлив 

преход на Стара Загора, Кюстендил и Перник, изпълняван от „Прайсуотърхаус Купърс 

България“ ЕООД и събиране и предоставяне на информация по изпълнението на проект 

“Подкрепа за териториална декарбонизация” при изработването на планове за 8-те 

допълнително идентифицирани енергоинтензивни и със свързани индустрии региони 

(Хасково, Сливен, Ямбол, Варна, Бургас, Ловеч, Габрово, Търговище), изпълняван от 

Световна банка. 
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Участие в дейностите по разработването на нормативни актове, с които се 

приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на 

ЕС, касаещи развитието на ЕП, ЕЕ и енергията от ВИ – изпълнява се; 

Взето е активно участие в дейностите по провеждане на процедура по обсъждане на проекта 

на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) в 

Комисията по енергетика към Народното събрание, в т. ч. разглеждане на становища и 

изготвяне на информация по постъпили между първо и второ четене на законопроекта 

предложения от заинтересовани страни. Проектът на ЗИД на ЗЕЕ беше приет от 44-тото 

Народно събрание на 25 февруари 2021 г. (Обн., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г.).  

Дейности, свързани с въвеждане на изискванията на Директива 2019/944 на 

Европейския парламент и на съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за 

вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС. 

Дейности по въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския 

парламент и на съвета от 11 декември 2018 година за изменение на Директива 

2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Директива (ЕС) 2018/844 на 

Европейския парламент и на съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 

2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС 

относно енергийната ефективност – изпълнява се; 

Взето е активно участие при разработването и приемането на Дългосрочна национална 

стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и 

нежилищни сгради до 2050 г. В хода на междуведомственото съгласуване на проекта на 

стратегически документ в оперативен порядък от страна на МФ бяха изразени бележки по 

проекта на Национална дългосрочна стратегия и Финансовата обосновка към нея. В резултат 

на бележките бяха извършени необходимите корекции в проекта на Дългосрочна национална 

стратегия, доклада до Министерския съвет и Финансовата обосновка, съобразно забележките 

и предложенията, постъпили в рамките на процедурата по междуведомствено съгласуване от 

всички държавни институции. Бяха преработени и беше проведено повторно съгласуване с 

МФ.  

Проектът на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на 

националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. беше внесен на 

26.01.2021 г. за приемане от МС и приет с Протоколно решение № 8 на Министерския съвет 

от 27.01.2021 г. 

Приетата Стратегия е представена в Постоянното представителство на Република България в 

ЕС с писмо наш изх. № Е-03-00-589/28.01.2021 г., като с писмо реф. № 7.7-239 от 28.01.2021 

г., пакета от документи е представен от постоянния представител на Република България, г-н 

Димитър Цанчев пред Генерална дирекция „Енергетика“ към Европейската комисия, в 

съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2018/844 за изменение на Директива 

2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сгради. 

Дейности по въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския 

парламент и на съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници – изпълнява се; 
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Изготвяне на годишни анализи на резултатите от изпълнението индивидуалните 

цели и националната цел, заложени в националните планове за действие по ЕЕ, и на 

състоянието на ЕЕ в страната – изпълнява се; 

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

областта на ЕП, ЕЕ и енергията от ВИ, съгласно ПМС № 85/2007 г. - изпълнява се; 

Взето е активно и редовно участие в работата на Работна група 14, в т.ч. предоставяне на 

информация, становища и др. 

Дейности по мониторинг на Националния план за действие по ЕЕ и изготвяне на 

годишни доклади до ЕК – изпълнява се; 

От страна на АУЕР бе изготвен проект на Годишен отчет за изпълнението през 2020 г. на 

Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 (НПДЕЕ). В проекта на 

Годишен отчет е извършена оценка на изпълнението на националната цел за енергийни 

спестявания по метода „отдолу-нагоре“, съгласно изискванията на чл. 24 (1) от Директива 

2012/27/ЕС и чл. 11, ал. 6, т. 4 от ЗЕЕ.  Отчетът проследява изпълнението на дейностите и 

мерките от Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г. през 2020 

г. и представя анализ на напредъка по изпълнението на целите и мерките от Плана за периода 

2014-2020 г.  

Разгледани са отделните сектори на икономиката като са отразени измененията на основните 

показатели – брутна добавена стойност, енергийно потребление и енергийна интензивност, а 

за секторите със стабилно или нарастващо потребление е направен анализ на съответните 

причини. Годишният отчет съдържа преглед на изпълнението на индивидуалните цели за 

енергийни спестявания на собствениците на сгради и на промишлени системи, на 

изпълнението на Националната схема за задължения и на алтернативните мерки. 

Взето е участие в дейности, свързани с преглед и корекция на проекта на Годишния отчет, 

разработването на документи за междуведомствено съгласуване на проекта на документ, 

анализ на постъпилите бележки, постъпили след проведеното междуведомствено 

съгласуване и отразяване на целесъобраните предложения и подготовка на пакет от 

документи за приемането му от МС. Предвид забавяне в представянето на одобрената 

финансова обосновка от страна на МФ, комплектът документи не беше внесен за 

разглеждане на заседание на МС, поради смяната на правителството. В тази връзка беше 

проведено повторно междуведомствено съгласуване на пакета документи; 

 

Дейности по осъществяване на мониторинг на Интегрирания план в областта на 

енергетиката и климата, 2021-2030 г. и изготвяне на доклад до ЕК; 

Дейности, свързани с изготвяне на проект за актуализация на Интегриран план в 

областта на енергетиката и климата на Република България, 2021-2030 г. 

Координиране на дейностите и участие в съвместни инициативи в рамките на 

сключени меморандуми за сътрудничество с енергийни агенции в страните от ЕС; 

Дейности, свързани с изготвяне на двугодишните доклади за напредъка на Република 

България относно насърчаването и използването на енергия от ВИ и представянето им 

пред ЕК – изпълнява се; 
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Изготвяне на анализи за актуалното състояние и перспективите за развитие на 

енергийния сектор в страната, целящи определяне на дългосрочните национални цели 

за 2030 г., в съответствие с приоритетите в енергийната политика на ЕС и 

формулиране мерките за тяхното постигане – изпълнява се; 

Участие в дейности, свързани с работата на Комитети, работни групи и др. по 

изпълнение на европейското законодателство в областта на устойчивото енергийно 

развитие – изпълнява се; 

Взето е участие в дейностите по изготвянето на предложения, становища и позиции и други 

документи по РГ 14 „Енергетика“, Работна група 31 „Европа 2020”, Работна група 16 

„Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания. 

Взето е участие в дейностите по изготвяне на документи по Националния план за 

възстановяване и устойчивост; 

Взето е участие в: 

Комитета за наблюдение на Директива 2021/27/ЕС, като : 

-Участваха в срещи на Комитета - 05.02.2021 г., 30.06.2021 г.; 

-Подготиха презентация на тема „Energy efficiency measures to support the path to 

decarbonisation – Bulgaria“ за участие в среща на Комитета на 30.06.2021 г.; 

-Попълнени са въпросници от ЕК във връзка с предстояща ревизия на Директива 2012/27/ЕС; 

-Участваха в съвместна среща на ГД Енергия и Европейската агенция по отбрана - First High-

Level Joint Defense And Energy Meeting, 14.04.2021 г. 

 

Комитет за наблюдение на Директива 2010/31/ЕС: 

-Взеха участие в среща на Комитета - 06.05.2021 г. 

 

Участие в разпространителски и информационни програми за провеждане на 

европейската енергийна политика, организирани от ЕК и от специализирани 

европейски органи и организации – изпълнява се; 

Изпълнение на дейности в рамките на Меморандуми за сътрудничество между АУЕР 

и европейски енергийни агенции – изпълнява се; 

Участвано е активно в изпълнението на дейности в рамките на сключени Меморандуми с 

Европейски енергийни Агенции, като изпълниха следното: 

Европейска енергийна мрежа (EnR): 

-Участие в семинар „Декарбонизиране на индустрията и предприятията“ (РГ Индустрия към 

EnR), 04 февруари 2021 г. ; 

-Подготовка и участие в Първа годишна on-line редовна среща (М68) на Европейската 

енергийна мрежа (EnR), 17-18.02.2021 г.; 

-Подготовка на материали относно Националния план за възстановяване и устойчивост; 

-Подготовка и участие в online обучителен семинар, организиран съвместно от EnR и EIB, 

15.04.2021 г.; 

-Участие в срещи и събития на РГ „Индустрия“ към EnR, вкл. подготовка на презентации във 

връзка с мониторинга и контрола на изпълнението на законодателството за сектор Индустрия 

в Република България; 

-Участие в 69-та Редовна среща на Енергийната мрежа, 09.06.2021 г.; 



 
 

 

 

66 

 

-Участие в съвместна кръгла маса на EnR и Европейската комисия за популяризиране на 

изготвения от Мрежата доклад за интегриране на интелигентния сектор, 22.06.2021 г. 

 

Проследяване и анализ на изпълнението на Националната схема за задължения за 

енергийна ефективност. 

Изготвени са мониторинг и оценка на изпълнението на Националната кумулативна цел за 

енергийни спестявания, определена съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС относно 

енергийната ефективност, вкл. изпълнението на Националната схема за задължения за 

енергийна ефективност. Изискана е информация от всички задължени лица и управляващи 

органи на алтернативни мерки, като е извършен анализ и оценка в изискуемите от ЕК 

формати и разрези на информацията. 

 

6. Разработване на политики и инструменти за насърчаване на ЕЕ, енергия от ВИ и 

опазване на околната среда  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 

 Дейности по разработването на нормативни актове, с които се приемат мерки на 

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

ЕЕ и енергията от ВИ - изпълнява се; 

Взето е активно участие в дейностите по провеждане на процедура по обсъждане на проекта 

на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) в 

Комисията по енергетика към Народното събрание, в т. ч. разглеждане на становища и 

изготвяне на информация по постъпили между първо и второ четене на законопроекта 

предложения от заинтересовани страни. Проектът на ЗИД на ЗЕЕ беше приет от 44-тото 

Народно събрание на 25 февруари 2021 г. (Обн., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г.). 

 

 Дейности по разработването на планове, програми, дейности и мерки по повишаване 

на ЕЕ, предоставянето на енергоефективните услуги и оползотворяване на енергията 

от ВИ, свързани с осигуряване изпълнението на целите, произтичащи от въвеждането 

на европейското законодателство – изпълнява се; 

Взето е участие в: 

- Преглед и подготовка за утвърждаване на 2 бр. специализирана методика за оценка на 

енергийните спестявания; 

- Актуализация на анализ в изпълнение на препоръки към министъра на енергетиката по 

Одитен доклад № 0300100217 за извършен одит на изпълнение „Енергийна ефективност на 

сградите, притежавани и ползвани от органите на централната и местната власт“ за периода 

от 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г. от одитен екип от Сметна палата на Република България. 

Анализът е изготвен и съдържа: 

 Идентифициране на допуснатите слабости при разработване на произтичащите от ДЕЕ, 

ДЕХС и ЗЕЕ стратегически документи, отнасящи се до сградите на органите на централната 

и местната власт; 

 Дефиниране на необходимите мерки и действия за отстраняването им, в това число и 

действия за: 

- осигуряване на своевременност при разработването, приемането и представянето на 

документите; 
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- привеждане на документите в съответствие с националната и европейска правна рамка; 

- осигуряване на пълнота, вярност, актуалност и непротиворечивост на данните и  

информацията, представяна в стратегическите документи. 

- анализ на възможностите за разширяване на кръга прилагани в страната мерки за 

информиране и овластяване на потребителите съгласно чл. 12 от Директива 2012/27/ЕС 

относно енергийната ефективност. 

 

От страна на АУЕР е изготвен „Анализ за изпълнението на общинските и областни програми 

по енергийна ефективност през 2020 г. по региони за икономическо планиране в България“. 

Анализът е публикуван на Интернет страницата на АУЕР: 

https://seea.government.bg/bg/informatsionni-byuletini. 

 

 Дейности във връзка с участието в работни групи по отделните теми, касаещи 

повишаване на ЕЕ и използването на енергията от ВИ на европейско и национално 

ниво– изпълнява се; 

Взето е активно участие в дейността на: 

 РГ към МФ по отношение на предложение за Регламент за създаване на рамка за 

насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие (Регламент за таксономията); 

 МРГ за хоризонталните и тематичните отключващи условия за енергийна ефективност и 

енергия от възобновяеми източници за средствата от Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, за програмен период            

2021–2027 г. към МС; 

 Работна група към Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда в 

процеса на координация и обмен на информация по околна среда (EIONET) по компонент 

„Околна среда и енергетика“. Национален координатор по EIONEТ е Изпълнителната 

агенция по околна среда към МОСВ; 

 Комитет за управление на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. към МОСВ; 

 Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Оперативна програма „Региони в 

растеж“2021-2027 г. към МРРБ; 

 ТРГ за разработване на Оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.; 

 ТРГ за разработване на Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027 г. към МОСВ; 

 Участие на дирекцията в дейността на ad-hoc работна група за подготовка и координация 

на участието на България в заседанията на КИП, ИФК и Съвета ЕКОФИН - Изготвяне на 

информация по точки от дневния ред на Работната група „Енергетика и климат“ към 

Комитета за икономическа политика с водеща институция – МФ; 

 Участие в дейността на РГ 31 Европа 2020 за ежегодно актуализиране на Националната 

програма за реформи на България за отчитане на изпълнението на мерки и действия за 

постигане на националните цели в изпълнение на Стратегия Европа 2020; 

 Участие в отчитане изпълнението на мерките от компетентността на МЕ, включени в 

Националната програма за развитие, напредъка в изпълнението на мерките в Националната 

програма за реформи и отчет за напредъка в изпълнението на мерките, одобрени с Решение 

№ 411 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на План за действие с мерки, 

адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите; 

 Участие в дейността на Междуведомствена работна група по демографските въпроси; 
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 Участие в дейността на Работна група 6 „Държавни помощи“ в изпълнение на 

Постановление № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на ЕС - попълване 

на въпросници по обществени консултации, инициирани от ЕК по целенасочено 

преразглеждане на правилата за държавни помощи в ЕС; 

 Участие в мрежата от експерти по въпроси, свързани с държавните помощи; 

 РГ към Столична община към експертен съвет „Климат и енергия“ за разработване на 

План за устойчива енергия и климат 2021-2030 г.; 

 МРГ за извършване на втори междинен мониторинг и оценка на изпълнението на 

Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г. към Изпълнителна агенция 

по горите, към МЗХГ; 

 МРГ към МОН по изпълнението на Националната научна програма  ЕПЛЮС;  

 РГ на мрежата от национални експерти в областта на водорода към ЕК и на Съвместния 

изследователски център (JRC) към ЕК по въпроси, свързани с методиките за изчисление на 

данните за отопление и охлаждане във връзка с изискванията на Директива (ЕО) 2018/2001 и 

Директива 2018 (ЕО) 2018/2002. 

Участие от страна на служители на АУЕР в Експертна група към ГД Енергия на ЕК „ЕЕ на 

първо място“ – проведена среща на Експертната група (24.02.2021 г.) 

 

 Дейности във връзка с участие в междуведомствени работни групи, съвети и др. по 

околна среда и здраве, биологичното разнообразие, ЕЕ, енергия от ВИ и промените в 

климата – изпълнява се; 

Взето е активно участие в заседанията на: 

 Национален експертен съвет по изменение на климата към МОСВ; 

 Координационен съвет по изменение на климата; 

 РГ 20 „Околна среда“ към МОСВ 

 Национален съвет за биологично разнообразие към МОСВ; 

 МРГ за изготвяне на годишни Национални доклади за състоянието на околната среда, част 

Енергетика към ИАОС; 

 Междуведомствена работна група по демографски въпроси към МТСП; 

 Участие в дейността на Национален доверителен Екофонд. 

 Дейности във връзка с участие в проект „Съгласувани действия в подкрепа на 

транспонирането и въвеждането на Директива 2009/28/ЕС за насърчаване 

използването на енергия от ВИ – фаза ІІІ” (CA–RES ІІІ) – изпълнява се; 

Взето е участие в изготвянето на финансов отчет по проект „Съгласувани действия в 

подкрепа на транспонирането и въвеждането на Директива 2009/28/ЕС за насърчаване 

използването на енергия от ВИ – фаза ІІІ” (CA–RES ІІІ).  

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

от изпълнението на политиките за устойчиво развитие– изпълнява се; 

Участвано е в дейностите по:  



 
 

 

 

69 

 

 Преглед, изготвяне на информация и обобщаване на представена такава от 

специализираните дирекции в МЕ по отчет на мерките, заложени в Национална стратегия за 

адаптация към изменението на климата и План за действие за двугодишен период до 1.1.2021 

г.; 

 Преглед и изготвяне на отчет на мерките от Програма за управление 2017-2020 г. в частта 

ЕЕ и енергия от ВИ; 

 Преглед и изготвяне на бележки и коментари по проект на Дългосрочна стратегия за 

климата към Интегриран план в об-ластта на енергетиката и климата на Република България 

2021-2030 г.; 

 Преглед, подготовка на информация и обобщаване на постъпила информация от АУЕР по 

проект на Годишен доклад за със-тоянието и опазването на околната среда през 2019 г.; 

 Актуализация на анализ в изпълнение на препоръки към министъра на енергетиката по 

Одитен доклад № 0300100217 за извършен одит на изпълнение „Енергийна ефективност на 

сградите, притежавани и ползвани от органите на централната и местната власт“ за периода 

от 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г. от одитен екип от Сметна палата на Република България. 

 Структуриране на Националната схема за задължения за енергийни спестявания, 

определяне на индивидуалните цели на задължените лица, проследяване и анализ на 

изпълнението на Националната кумулативна цел за енергийни спестявания, вкл. 

Националната схема за задължения за енергийна ефективност – изпълнява се. 

- Идентифициране на нова група задължени лица, съгласно Директива 2012/27/ЕС – 

търговци с течни горива за сектор „Транспорт“, предприети са действия за събирането на 

значителна по обем изходна информация; 

- Проведени са срещи със заинтересовани страни; 

- Изчислени са индивидуалните цели на задължените лица по чл. 14а от ЗЕЕ във връзка с 

въвеждането на Национална схема за задължения за енергийна ефективност, съгласно 

изискванията на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС. Списъкът е утвърден със заповед на 

Министъра на енергетиката № Е-РД-16-216/07.04.2021 г., като служители от дирекция 

ЕСПУЕР извършиха преглед и подготовка на документите за утвърждаване му. 

- Изготвен мониторинг и оценка на изпълнението на Националната кумулативна цел за 

енергийни спестявания, определена съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС, вкл. 

изпълнението на Националната схема за задължения за енергийна ефективност. Изикана 

информация от всички задължени лица и управляващи органи на алтернативни мерки, 

извършен анализ и оценка в изискуемите от ЕК формати и разрези на информацията. 

- Предоставени становища, мнения, разяснения и др. на задължените лица; 

- Изготвяне на информационни материали и презентации във връзка с Националната 

кумулативна цел за енергийни спестявания и измененията на ЗЕЕ. 

 

7. Разработване, координиране, администриране и мониторинг на планове, програми и 

проекти по ЕЕ, енергия от ВИ и околната среда. – изпълнява се 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
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 Организиране изпълнението на мерки, включени в стратегически документи, 

свързани с устойчивото енергийно развитие– изпълнява се; 

 Участие в международни проекти, финансирани със средства от ЕС и международни 

финансови инструменти в областта на ЕЕ и енергията от ВИ– изпълнява се; 

Взето е участие в дейностите във връзка с изпълнението на проект „Съгласувани действия в 

подкрепа на транспонирането и въвеждането на Директива 2009/28/ЕС за насърчаване 

използването на енергия от ВИ – фаза ІІІ” (CA–RES ІІІ) като предоставят становища, 

информация, попълват въпросници и участват в дистанционни срещи. Изготвени са доклади 

и документи за продължаване на проект „Съгласувани действия в подкрепа на 

транспонирането и въвеждането на Директива 2009/28/ЕС за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници“ – фаза ІV” (CA–RES ІV). 

Взето е участие в разработването на проектно предложение „Схема за подпомагане на 

пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз“ по Плана за възстановяване и 

устойчивост и взеха участие в проведени срещи. 

АУЕР е партньор и представител за България в следните международни проекти: 

- Проект “Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за 

изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 2”; 

- Проект „Съгласувано действие по Директивата относно енергийните характеристики на 

сградите V (CA V EPBD); 

- Проект „ODYSSEE-MURE, инструмент за оценка на политиката по енергийна 

ефективност подпомагащ вземането на решения“; 

- Проект „Подобряване на практиките за прилагане, мониторинг и верифициране на 

политиките за енергийна ефективност съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС“ ENSMOV; 

- Проект DEESME “Насочване на МСП и националните власти през енергийния преход, 

възползвайки се от допълнителните ползи и подходи за управление на енергията”; 

- Проект „Български форум за енергийна ефективност за интелигентно финансиране за 

интелигентни сгради – BeSmart”. 

Дейностите по всички проекти се изпълняват текущо в съответствие с изискванията и 

индикаторите за изпълнение, заложени в Грантовите споразумения. 

 

 Дейности по изготвяне на доклади, отчети и анализи на резултатите от 

изпълнението на политиките за ЕЕ, енергия от ВИ и устойчиво развитие– изпълнява 

се; 

Взето е участие при: 

 изготвянето на Преглед на материали и изготвяне на становище по партньорски преглед 

на проектите на документ за обхвата на Възловата оценка за взаимовръзките между 

биоразнообразието, климата, водата, храните, енергията и здравето и на документ за обх-вата 

на Тематична оценка за причините за загуба на биоразнообразие и определящите фактори за 

трансформативна про-мяна и вариантите за постигане на Визията за биологичното 
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разнообразие до 2050 г., подготвяни от Междуправителствена-та платформа за биологично 

разнообразие и екосистемни услуги (IPBES) и на проекта на междинна работна програма на 

работните групи към IPBES; 

 подготовката на информация и обобщаване на постъпила информация от АУЕР по проект 

на Годишен доклад за със-тоянието и опазването на околната среда през 2019 г. в частта 

„Енергетика“. 

- Изготвяне на мониторинг и оценка на състоянието на ЕЕ на национално ниво и по 

сектори; 

- Изготвяне на Годишен отчет за изпълнението на НПДЕЕ и извършена оценка на 

изпълнението на националната цел за енергийни спестявания по метода „отдолу-нагоре“, 

съгласно изискванията на чл. 24 (1) от Директива 2012/27/ЕС и чл. 11, ал. 6, т. 4 от ЗЕЕ; 

- Изготвяне на мониторинг и оценка на изпълнението на Националната схема за задължения 

за енергийна ефективност; 

- Изготвяне на Анализ за изпълнението на общинските програми по енергийна ефективност 

през 2020 г. по региони за икономическо планиране в България; 

- Изготвяне на Анализ на изпълнението на общинските краткосрочни и дългосрочни 

програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

през 2020 г. по региони за икономическо планиране в България; 

- Изготвяне на обобщение, анализ и оценка на ежегодното обновяване на сградите, 

притежавани или използвани от централната държавна администрация, съгласно чл. 23 от 

ЗЕЕ. 

 Обобщаване и анализиране на ежегодните отчети на органите на държавната 

власт и органите на местното самоуправление за изпълнението на плановете за ЕЕ и 

програмите за тяхното изпълнение, съгласно изискванията на ЗЕЕ– изпълнява се; 

Обобщени и анализирани са 307 бр. отчети за изпълнението на програмите за ЕЕ и за 

управлението на ЕЕ на държавните и местните органи; Изготвен е Анализ за изпълнението 

на общинските програми по енергийна ефективност през 2020 г. по региони за икономическо 

планиране в Република България.  

Анализът е публикуван на Интернет страницата на АУЕР: 

http://seea.government.bg/bg/informatsionni-byuletini. 

 

 Обобщаване и анализиране на годишни отчети за управлението на ЕЕ на 

собственици на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено 

осветление– изпълнява се; 

Обобщени и анализирани са отчети за управлението на ЕЕ от 394 собственици на ПС. 

 

 Обобщаване и анализиране на ежегодните отчети на планове, програми и проекти в 

областта на ЕЕ – изпълнява се; 

http://seea.government.bg/bg/informatsionni-byuletini
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Обобщена и анализирана е информацията от: 29 търговци с енергия; от всички организации и 

институции със задължения, съгласно НПДЕЕ; от финансиращите институции и от 

управляващи органи на оперативни програми в страната. 

 

 Дейности във връзка с участието в Управителния съвет на Фонд „Енергийна 

ефективност и възобновяеми източници“– изпълнява се; 

Взето е активно участие в дейността на ФЕЕВИ. 

 Дейности във връзка с участието в Национален доверителен Екофонд; 

Взето е активно участие в дейността на Националния доверителен Екофонд. 

 Дейности по участие в Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда 2014-2020“– 

изпълнява се; 

Взето е участие в дейността на Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда“. 

 Разглеждане на постъпили искания и съпътстващите ги документи за издаване на 

мотивирано предложение до МФ за подкрепа на договори с гарантиран резултат; 

 Дейности по подготовката и провеждането на преговори с инвеститори и с 

финансови институции за осигуряване на съфинансиране и реализация на проекти по 

линия на донорски програми, фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми 

източници" и европейски структурни фондове. 

8. 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 – изпълнява 

се; 

Координация и методическа помощ на централните и местни органи на изпълнителната власт 

и на експертните съвети за подпомагане дейността на областните управители и кметовете на 

общини, създадени съгласно чл. 64 от ЗЕЕ, се осъществява текущо, както от централната 

администрация на АУЕР, така и от териториалните звена на АУЕР по райони за 

икономическо планиране. 

От страна на АУЕР бяха организирани и координирани дейностите по осъществяването на 

административни проверки за изпълнение на задълженията по ЗЕЕ на: общински и областни 

администрации и търговци с енергия. 

 

 Оказване на експертна помощ при обучение на общински служители по енергиен 

мениджмънт и енергийно планиране, както и при обучение на енергийни мениджъри от 

малки и средни предприятия по ефективно ползване на енергията и управление на 

енергийното стопанство– изпълнява се; 
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Дейността се осъществява текущо, както от централната администрация на АУЕР, така и от 

териториалните звена на АУЕР по райони за икономическо планиране. Регулярно е 

участието на представители на АУЕР в заседания на областните съвети за устойчиво 

развитие в страната. 

 

 Участие в семинари по ЕЕ във връзка с изпълнението на Националния план за 

действие по енергийна ефективност– изпълнява се; 

Регулярно е взето участват в конференции, семинари, дискусии, кръгли маси и др., посветени 

на енергийната ефективност и устойчивото енергийно развитие. 

 

 Консултации и конкретни указания по места при подготовката на проекти по ЕЕ и 

изчисляване на тяхната рентабилност по региони за икономическо планиране– 

изпълнява се; 

Дейността се извършва текущо с най-голяма интензивност в периода януари-март, когато е 

отчетния период на Програмите за повишаване на енергийната ефективност по чл. 12 от ЗЕЕ. 

 

 Съвместни дейности с браншови и неправителствени организации при 

подготовката, изготвянето и реализацията на програми и проекти по ЕЕ– изпълнява 

се; 

Дейността се извършва текущо – организирани дискусионни срещи с браншови и 

неправителствени организации. АУЕР участва и в Консултативни съвети в Европейски 

проекти с български партньори (НПО). 

 

 Популяризиране на дейностите и мерките за повишаване на енергийната 

ефективност– изпълнява се; 

Регулярно е участвано в конференции, семинари, дискусии, кръгли маси и др. в областта на 

енергийната ефективност и устойчивото енергийно развитие.  

Информацията на интернет страницата на АУЕР се актуализира текущо. 

 

 Оказване на експертна помощ при обучение на задължените по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ 

лица. – изпълнява се 

Изготвени и публикувани на интернет страницата на АУЕР разяснителни материали за 

Националната схема за задължения за енергийни спестявания; Организирани срещи със 

задължени лица за разясняване на механизма на действие, отчитане и мониторинг на 

изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания. 

 

9. Поддържане на Националната информационна система за състоянието на ЕЕ – (база 

данни) 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Отчитане на постигнатите годишни енергийни спестявания – на национално и 

местно ниво и по сектори– изпълнява се; 
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АУЕР изготви анализ на състоянието на ЕЕ в страната на национално ниво и по сектори по 

метода „отгоре-надолу“; извършен декомпозиционен анализ на изменението на КЕП по 

сектори; изготвена оценка на Индекса на енергийната ефективност (ODEX) по сектори на 

икономиката. 

 Отчитане на изпълнението на мерките, предвидени в Националния план за действие 

по енергийна ефективност и Интегрирания план в областта на енергетиката и 

климата на Република България, 2021-2030 – изпълнява се 

Изготвен Годишен отчет за изпълнението на НПДЕЕ и извършена оценка на изпълнението на 

националната цел за енергийни спестявания по метода „отдолу-нагоре“, съгласно 

изискванията на чл. 24 (1) от Директива 2012/27/ЕС и чл. 11, ал. 6, т. 4 от ЗЕЕ.  

 

 Проследяване на изпълнение на индивидуалните индикативни цели, заложени в 

Националния план за действие по енергийна ефективност – изпълнява се; 

Изготвен мониторинг и оценка на изпълнението на Националната кумулативна цел за 

енергийни спестявания, определена съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС, вкл. на 

изпълнението на Националната схема за задължения за енергийна ефективност. Aнализът и 

оценката са предоставени в изискуемите от ЕК формати и разрези на информацията. 

 

 Проследяване на изпълнението на мерките, предвидени в програмите за повишаване 

на ЕЕ на държавните и местните органи – изпълнява се; 

Изготвен е анализ и оценка на изпълнението през 2020 г. на програмите за енергийна 

ефективност на органите на централната власт и местното самоуправление. 

Изготвен е „Анализ на изпълнението на общинските и областни програми по енергийна 

ефективност през 2020 г. по региони за икономическо планиране в Република България“, 

публикуван на интернет страницата на АУЕР. 

  

 Проследяване на изпълнението на мерки за управление на ЕЕ от лицата по чл. 63 от 

ЗЕЕ– изпълнява се; 

Обобщени и анализирани годишни отчети за изпълнението на програмите за ЕЕ и за 

управлението на ЕЕ на държавните и местните органи и отчети за управлението на ЕЕ от 

собственици на ПС. Изготвен е анализ и оценка на изпълнението на управлението на 

енергийната ефективност в предприятията и промишлените системи и на изпълнението на 

програмите за ЕЕ на органите на държавната власт и местното самоуправление. 

 

 Събиране и обработка на информация за: 

 сгради за обществено обслужване, в експлоатация и сградите, в експлоатация подлежащи 

на задължително сертифициране; 

 други сгради – жилищни, производствени, паметници на културата неподлежащи на 

задължително сертифициране; 

 нови сгради с издаден сертификат за проектни енергийни характеристики; 
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 предприятия за производство и услуги, подлежащи на обследване; 

 промишлени системи, подлежащи на обследване; 

 системи за външно изкуствено осветление, подлежащи на обследване; 

 отоплителни инсталации с водогрейни котли, подлежащи на инспекция; 

 климатични инсталации, подлежащи на инспекция.; 

 инсталации за комбинирано отопление и вентилация, подлежащи на проверка; 

 Други дейности, свързани с изпълнение на ЗЕЕ. 

 

10. 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 за ЕЕ и сертифициране на сгради, 

изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на 

оценки за енергийни спестявания – изпълнява се 

- Регистрирани са нови 5 дружества и 2-ма консултанти по ЕЕ; 

- Отказана е регистрация на промени в обстоятелствата на 1 дружество; 

- Пререгистрирани са 46 бр. дружества; 

- Вписване на промени в обстоятелствата на 27 дружества; 

- Заличени са 17дружества (4 с подадено искане, 13 – с изтекла регистрация). 

 

 Регистрация на лицата, извършващи обследване за ЕЕ на предприятия, промишлени 

системи и системи за външно изкуствено осветление и изготвяне на оценки за 

енергийни спестявания – изпълнява се 

- Няма регистрирани нови дружества; 

- Няма отказани регистрации; 

- Пререгистрирани са 14 дружества; 

- Вписани са промени в обстоятелствата на 3 дружества; 

- Заличено е 1 дружество. 

 Предоставяне на информация от лицата, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 и чл. 60, 

ал. 1 от ЗЕЕ -360 бр. – изпълнява се 
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11. 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 ЕЕ е задължително; 

 лицата по чл. 43, ал. 1 и ал. 2 и чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ; 

 Извършени по реда и условията на чл. 89, ал. 2, т. 2 от ЗЕЕ  

-Проверка за верността на данните и резултатите на 284 бр. обследвания и сертификати в 

съответствие с изискванията на чл. 90, ал. 1, т. 1 и чл. 90, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕ. 

-Проверка за съответствиес нормативните изисквания на чл.90, ал. 2, т.1 от ЗЕЕ: 65 

промишлени системи и предприятия и 14 системи за външно изкуствено осветление. 

 

 лицата по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ при изпълнението на поставените им индивидуални цели за 

енергийни спестявания; 

 

 актуализация и поддръжка на списъци на собствениците на отоплителните инсталации с 

водогрейни котли и климатични инсталации; 

-Проверка на доклади за енергийна ефективност на водогрейни котли -34 бр.; 

-Проверка на доклади за енергийна ефетивност на климатични инсталации- 22 бр. 

 

Контрол по срокове за представяне на документацията, съдържанието и коректността на 

представената от собствениците на обекти информация (информационни форми за сгради, 

декларации за годишно потребление на енергия от промишлени системи, декларации за 

водогрейни котли и климатични инсталации); 

- контрол на подадени 496 бр. декларации за годишно потребление на енергия от 

промишлени системи за задълженията по чл. 57, ал. 5 от ЗЕЕ; 

-контрол на подадени 8 бр. декларации за притежание на климатични инсталации; 

-контрол на подадени 5 бр. декларациии за притежание на отоплителни инсталации с 

водогрейни котли. 

 

Извършване на проверки на лицата по чл. 43, ал 1 и ал. 2 и лицата по чл. 59, ал. 1 дали 

притежават необходимите технически средства и разполагат с необходимия персонал - 

консултанти по енергийна ефективност (за юридическите лица); 

Контрол върху дейността на лицата по чл. 43, ал. 1 и 2: 

 проверка за валидността на входящите данни за сградата, използвани за издаване на 

сертификата за енергийни характеристики, както и на посочените в сертификата резултати;  

- 284 постъпили комплекта документи за обследване на сгради. 
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 проверка на вписаните в сертификата за енергийни характеристики входящи данни и на 

резултатите, включително на предписаните мерки за повишаване на енергийната 

ефективност;  

- 284 постъпили комплекта документи за обследване на сгради. 

Контролът върху дейността на лицата по чл. 59, ал. 1 се извършва чрез: 

 проверка за валидността на входящите данни на предприятията, промишлените системи 

и/или системите за външно изкуствено осветление, използвани за извършване на 

обследването, и на посочените в доклада резултати;  

- 65 предприятия и ПС и 14 системи за системи за външно изкуствено осветление. 

 проверка за валидността на входящите данни и на резултатите от обследването, както и на 

предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

 Изготвяне на доклад и обобщение на резултатите от проведения контрол; 

 Налагане на административни наказания в предвидени от ЗЕЕ случаи. 

- За неизпълнение на на задълженията по чл. 46, ал. 1, чл. 55, ал. 1 са съставени 36 бр. акта 

за установяване на административни нарушения; 

- На общински администрации, които не са подали отчети за изпълнение на разпоредбите 

на чл.12 и чл. 63 от ЗЕЕ са съставени 7 акта за установяване на административни нарушения. 

 

12. Удостоверяване на енергийни спестявания от изпълнени енергоспестяващи мерки 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 

 Потвърждаване размера на енергийни спестявания постигнати в резултат на 

изпълнени мерки за повишаване на ЕЕ и извършени енергийно ефективни услуги – 

изпълнява се; 

След преглед на документацията, в съответствие с изискванията на нормативната уредба, са 

прегледани 88 бр. заявления за използване на издадени удостоверения за енергийни 

спестявания за доказване на индивидуални цели. 

 

 Издаване на удостоверения за енергийни спестявания за изпълнени мерки за 

повишаване на ЕЕ– изпълнява се; 

След преглед на документацията в съответствие с изискванията на нормативната уредба са 

прегледани 41 бр. заявления за издаване на УЕС и са издадени 114 бр. удостоверения за 

постигнати енергийни спестявания в сгради, промишлени системи. 

 

 Прехвърляне на удостоверенията за енергийни спестявания– изпълнява се 

След преглед на документацията, в съответствие с изискванията на нормативната уредба, са 

разгледани 29 бр. постъпили заявления за прехвърляне на енергийни спестявания. 
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13. Мониторинг на изпълнението на Национален план за действие за енергията от ВИ 

до 2020 г. (НПДЕВИ) – изпълнява се 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Изпълнение на целите, съгласно индикативната крива в Националния план за 

действие за енергията от възобновяеми източници– изпълнява се; 

 Създаване на условия за постигане на устойчиво енергийно развитие на регионално и 

местно ниво – изпълнява се; 

 Осигуряване на информираност на всички заинтересовани лица относно схемите за 

подпомагане, ползите и практическите особености на процеса на производство и 

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

енергия от ВИ в транспорта – изпълнява се; 

 Събиране, обработване и анализ на информация за производството на енергия от ВИ 

– изпълнява се 

-постъпили са и са прегледани 4 835 бр. справки. 

 

 Изготвяне на доклади, отчети, анализи и оценки на ефектите от изпълняваните 

дейности и мерки в областта на енергията от ВИ, включително на прилаганите 

финансови инструменти и схеми за насърчаване– изпълнява се; 

 Участие в информационни и обучителни кампании за мерките за подпомагане, 

ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от 

ВИ– изпълнява се. 

 

14. Мониторинг на изпълнението на Интегриран план в областта на енергетиката и 

климата на Република България съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския 

парламент и на Съвета 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Интегрирано докладване относно възобновяемата енергия; 

 Интегрирано докладване относно енергийната ефективност; 

 Интегрирано докладване относно енергийната сигурност; 

 Интегрирано докладване относно вътрешния енергиен пазар; 

 Интегрирано докладване относно енергийната бедност. 

 Интегрирано докладване относно научните изследвания, иновациите и 

конкурентноспособността. 

 

15. Създаване и поддържане на система за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване 

на гаранции за произход на енергия от ВИ – изпълнява се 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 
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 Организиране на дейностите по издаване, прехвърляне, отмяна и вписване на 

гаранциите за произход на енергия от ВИ – изпълнява се 

- Подадените заявления за издаване/прехвърляне на гаранции за произход и приложенията 

към тях са проверени за съответствие с изискванията на нормативната уредба в 

законоустановения срок. За всяко от подадените заявления е изготвен и попълнен вътрешен 

документ – резултат от проверката на документите за издаване/прехвърляне на гаранции за 

произход, съдържащ заключение на проверяващия експерт и предложение за издаване или за 

отказ за издаване на гаранции за произход на енергията от ВИ. В случаите, в които е 

установено, че подадените заявления и/или приложенията към тях не отговарят на 

изискванията на нормативната уредба, на заявителите са изпратени писма за отстраняване на 

допуснатите нередовности. 

 

 Разглеждане на заявления за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на 

енергия от ВИ, и съпътстващите ги документи– изпълнява се 

- постъпили са и са разгледани 9 797 бр. документи. 

 

 Разглеждане на заявления за издаване на гаранции за произход на енергия от ВИ и 

съпътстващите ги документи– изпълнява се 

- постъпили и разгледани документи - 392 бр. 

 

 Разглеждане на заявления за прехвърляне на гаранции за произход на енергия от ВИ и 

съпътстващите ги документи– изпълнява се 

- постъпили и разгледани документи - 181 бр. 

 

 Отмяна на издадените гаранции за произход на енергията от ВИ след изтичане на 

нормативно установения срок на тяхната валидност /след използването им/ след 

прехвърляне на краен потребител– изпълнява се 

- 6 бр. заповеди за отмяна след след изтичане на нормативно установения срок на тяхната 

валидност и 150 бр. заповеди за отмяна след прехвърляне на краен потребител или вписване 

в чужд регистър. 

 

 Създаване и поддържане на регистър за вписване на издадените, прехвърлените и 

отменени гаранции за произход на енергия от ВИ– изпълнява се 

 - Създадения електронен регистър за вписване на издадените, прехвърлените и отменени 

гаранции за произход на енергия от ВИ се поддържа и обновява ежедневно. 

 

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

регистъра за издадените и прехвърлени гаранции за произход– изпълнява се; 

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

поддържане на архив по реда на Закона за националния архивен фонд– изпълнява се; 
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 Ежемесечно предоставяне на информация относно гаранции за произход на енергия 

от ВИ на КЕВР– изпълнява се; 

 Поддържане на НИС за потенциала, производството и потреблението на енергия от 

ВИ в Република България – изпълнява се; 

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

компетентни органи в други държави – членки на ЕС– изпълнява се; 

 Присъединяване на АУЕР към Асоциацията на издаващите органи /AIB/– изпълнява 

се; 

 Интеграция с AIB-Hub чрез разработка на информационно-комуникационен модул 

към НИС на АУЕР за връзка с AIB-Hub. – изпълнява се 

 

14. Контрол по ЗЕВИ 

 Извършване проверки на място в обекти на производители на енергия от ВИ – 

изпълнява се 

Извършени са 4 бр. проверки на място в обекти на производители на енергия от ВИ. 

 

 Налагане на административни наказания в предвидени от ЗЕВИ случаи– изпълнява се 

- За неспазване на законоустановения срок за подаване на заявленията и придружаващите ги 

съгласно нормативната уредба документи са връчени 94 бр. акта за установяване на 

административни нарушения;  

- Връчени са 6 бр. АУАН на кметове на общини по чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗЕВИ. 

 

 

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

програмата 

 

I. Проект „Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите 

страни за изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 2“ 

 

Обща стойност на проекта и източници на финансиране: 

Стойност на проекта: € 37 856. Проектът се финансира от програма „Хоризонт 2020“. 

Основни цели на проекта: 

Целта на второто съгласувано действие за Директивата за енергийна ефективност                         

(CA-EED 2) е да насърчи обмена на информация и опит между държавите-членки и други 

участващи страни (Норвегия) с оглед улесняване на прилагането на Директива 2012/27/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност, включително 

изпълнението на предвиденото изменение на настоящата директива. Проектът е 

продължение на CA ESD и CA EED, които подпомагаха държавите-членки при тълкуване на 

законодателството, възможностите за прилагане и подкрепа чрез подробна информация и 

достъп до експерти, успешни политики и практики.  

Специфичните цели на проекта са: 
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•Да се подобри и структурира обмена на информация и опит от националното изпълнение, 

като същевременно се популяризират концепциите за добри практики в дейностите за 

подобряване и укрепване на прилагането на Директива 2012/27/ЕС от страна на държавите-

членки. 

•Да се насърчи диалогът между държавите-членки относно общи подходи за ефективното 

изпълнение на Директива 2012/27/ЕС. 

•Да допълни работата на Комитета на ЕФД, подпомагаща Европейската комисия. 

Очакваното въздействие на проекта се състои в по-хармонизиран подход и подобрено 

прилагане на Директивата за енергийна ефективност в държавите-членки, както и в 

трансфера на добри практики между държавите. 

Постигнати резултати до момента и конкретни дейности извършени за периода 01.01.2020 – 

30.06.2020 г.: 

- Подготовка и участие в съвместен работен семинар по проектите CA-RES / CA-EED / 

CA_EPBD (гр. Барселона – Испания, 30-31 януари 2020 г.) 

- Подготовка за участие в VI пленарна среща по проект CA-EED 2 в рамките на програма 

„Хоризонт 2020” – срещата е отменена във връзка с усложнена епидемиологична ситуация; 

темите и изготвените материали са прехврърлени за съвместна VI/VII среща по проекта. 

- Подготовка на документи и организиране сключването на граждански договор за 

извършване на работа по РГ6.2 „EPC as a catalyst for building renovation in the public sector“ 

- Участие в Уебинар на тема „EPC as a catalyst for renovation of public sector buildings“, 

организиран в рамките на проекта, 28.04.2020 г. 

- Участие в координационна on-line среща на отговорните лица за изпълнението на проекта 

в страните-членки, 19.03.2020 г. 

Изразходвани средства за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.: 

За отчетния период са изразходвани 3 675 лв. отчетени в ДЕС (СЕС). 

Финансирането е 100% от EK. 

 

II.Проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението на Директива 

2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (CAV_ EPBD)“ 

  

Обща стойност на проекта и източници на финансиране: 

Стойност на проекта: : € 36 995. Проектът се финансира от програма „Хоризонт 2020“ 

Проекта приключва 30.04.2022 г. 

Основна цел на проекта: 

Подпомага изпълнението на Директивата относно енергийните характеристики на сградите 

чрез обмяна на информация и опит помежду страните членки и други участващи страни по 

отношение на прилагането на специфичното европейско законодателство и политика за 

енергийните характеристики на сградите, а в частност – по отношение на транспонирането и 

прилагането на преработената Директивата относно енергийните характеристики на сградите 

(Директива 2010/31/ЕС) и изменението на тази директива (Директива (ЕС) 2018/844).  

Постигнати резултати до момента и конкретни дейности извършени за периода 01.01.2020 – 

30.06.2020 г.  

-Подготовка за участие в 3-та пленарна среща по проекта, София, март 2020 г., вкл. 

извършени организационни дейности като страна-домакин (изготвяне на презентации, 

логистични дейности, осигуряване на ключови лектори и мн. др.) - срещата е отменена във 
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връзка с усложнена епидемиологична ситуация; темите и изготвените материали са 

прехврърлени за 4-та среща по проекта. 

-Подготовка на презентация за сесия 18 „Building capacity of independent experts: today’s 

requirements and future challenges“. 

-Подготовка на материали във връзка с 1-ва серия от актуализации на национални документи 

- Национален профил на страната; ключови индикатори, в рамките на РП 8 от проекта. 

Изразходвани средства за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. : 

За отчетния период са изразходвани 3 194 лв., отчетени в ДЕС(СЕС) 

Финансирането е 100% от EK.  

 

III. Проект № 847082, озаглавен „Наблюдение на европейския принцип на енергийната 

ефективност на първо място и изпълнение на политиката – ODYSSEE-MURE“ 

 

Обща стойност на проекта и източници на финансиране: 

Стойност на проекта: € 29 525. Проектът се финансира от програма „Хоризонт 2020“. 

Проекта стартира на 1 юни 2019 г. с продължителност 30 месеца. 

Основни цели на проекта: 

Сравнение на напредъка в подобряване на енергийната ефективност в страните от ЕС по 

сектори на крайното енергийно потребление, оценка на ефекта от прилагането на различни 

политики и мерки по енергийна ефективност и проследяване на изпълнението на 

националните цели по енергийна ефективност. 

Постигнати резултати до момента и конкретни дейности извършени за периода 01.01.2020 – 

30.06.2020 г.  

-Извършена 1-ва актуализация на базата данни с политики и мерки за енергийна ефективност 

на национално ниво – MURE. 

-Подготовка на документи, преглед и приемане на работата на подизпълнителя по договор за 

подизпълнение № РД-05-02-22/29.07.2019 г. - Втора актуализация на базите данни за 

индикатори за енергийна ефективност ODYSSEE. 

Изразходвани средства за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.: 

За отчетния период са изразходвани 4 252 лв., отчетени в ДЕС(СЕС) 

Финансирането е 100% от EK.  

 

IV. Проект № 840034 „Подобряване на практиките за прилагане, мониторинг и 

верифициране на политиките за енергийна ефективност съгласно чл. 7 от Директива 

2012/27/ЕС – ENSMOV“ 

 

Обща стойност на проекта и източници на финансиране: 

Стойност на проекта: 35 872,50 €. Проектът се финансира от програма „Хоризонт 2020“. 

Проекта стартира на 1 юни 2019 г. с продължителност 36 м. 

 

Основни цели на проекта: 

Проектът ENSMOV ще подпомогне публичните власти и ключовите действащи лица в 14 

страни членки при изпълнението на изискванията на чл. 7 от Директивата относно 

енергийната ефективност, а по-конкретно – да наблюдават, преразглеждат, подобряват и 

прилагат своите политиките за енергийна ефективност чрез разработване на различни 
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възможности относно практически и стратегически въпроси на чл. 7 от Директива 

2012/27/ЕС. С цел намиране на решения за схемите за задължения за енергийни спестявания 

и за алтернативни мерки, както и за схемите за наблюдение, докладване и проверка, проектът 

ENSMOV е разработил програма за обмяна на опит със структурирани национални, 

регионални и европейски работни семинари, посветени на изискванията на чл. 7 от 

Директивата относно енергийната ефективност. Важен резултат на проекта е разработването 

на набор от ресурси и инструменти за прилагане на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС, 

отговарящи на специфичните нужди на държавите членки. 

Постигнати резултати до момента и конкретни дейности извършени за периода 01.01.2020 – 

30.06.2020 г. : 

-Преглед и кометари по доклад "Gap analysis about policy implementation under Article 7"  

-Участие в On-line срещи на екипа по проекта  

-Преглед и кометари по доклади:  "Cost effectiveness for MRV"; "Financial sustainability and 

cost effectiveness of policies in the context of Article 7 EED" и  "Parameters for MRV of Article 7 

EED", изготвени в рамките на РП 3 от проекта. 

-Участие в 1-ви тематичен семинар по проекта в рамките на РП 4 – 28.05.2020 г. 

-Участие в Уебинар на тема "How to get support on energy efficiency policies (EED art. 7)" в 

рамките на РП 6 от проекта, 13.05.2020 г. 

Изразходвани средства за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.:  

За отчетния период са изразходвани 835 лв., отчетени в ДЕС(СЕС) 

Финансирането е 100% от EK.  

 

V.Проект № 892235 „Разработване на национални схеми за енергийна ефективност в 

малки и средни предприятия – DEESME“ 

 

Обща стойност на проекта и източници на финансиране: 

Стойност на проекта: 92 937.50 €. Проектът се финансира от програма „Хоризонт 2020“. 

Проекта ще стартира през септември 2020 г. и е с продължителност 36 месеца. 

Основни цели на проекта: 

Общите цели на проект DEESME са: 

-Даване на възможност на компаниите да управляват енергийния преход, като се възползват 

от множество ползи и подходи за управление на енергията. 

-Подпомагане разработването и прилагането на политиките на ЕС за енергийна ефективност 

в рамките на чл. 8 от Директивата за енергийната ефективност извън проекта, като 

предоставя на националните органи предложения за препоръки и препоръки за укрепване на 

националните схеми. 

-Улесняване на възприемането на подхода на проекта DEESME от националните органи  

извън срока на проекта чрез прилагане на дейности по институционализация.  

 

Постигнати резултати до момента и конкретни дейности извършени за периода 01.01.2020 – 

30.06.2020 г. : 

Подготовка на документи и подписване на Грантово споразумение за изпълнение на проекта. 

Изразходвани средства за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.: 

За отчетния период няма изразходвани средства. 

Финансирането е 100% от EK.  
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VI.Проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските 

предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и 

създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни 

спестявания и свързаните с нея дейности“, съгласно Договор № BG16RFOP002-3.003-

0001-C01 от 02.05.2018 г. 

 

Обща стойност на проекта и източници на финансиране: 

Стойност на проекта: 4 107 815,34 лв.. Проектът се финансира от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Проекта стартира на 2 май 2018 г. с 

продължителност 24 м. 

 Основни цели на проекта: 

Обща цел на проекта е да осигури необходимите институционални предпоставки за 

прилагането на интегриран подход в областта на енергийната ефективност и енергията от 

възобновяеми източници, чрез подкрепа за повишаване на капацитета на АУЕР за 

подобряване на качеството и количеството на услугите, предоставяни на българските 

предприятия, както и за увеличени възможности за енергиен мениджмънт на предприятията.  

Общата цел ще бъде постигната чрез постигането на следните специфични цели:  

1. Подпомагане и оптимизиране изпълнението на задълженията на предприятията по Закона 

за енергийна ефективност, вкл. МСП, за извършване на обследване за енергийна 

ефективност, реализиране на мерки за енергийна ефективност и управление на енергията.  

2. Стимулиране на пазарните принципи за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 

предприятията, чрез повишаване на доверието в договори с гарантиран резултат (по-надолу 

ЕСКО договор) и тяхното популяризиране. Повишаване обема и качеството на 

предоставяните енергийно-ефективни услуги, разширявайки обхвата им и към МСП.  

3. Фокусиране и популяризиране на възможностите за изпълнение на индивидуалните цели 

по схемата за задължения за енергийни спестявания чрез предлагане на енергийно-ефективни 

услуги на предприятия и промишлени системи.   

Постигнати резултати до момента и конкретни дейности извършени за периода 01.01.2020 – 

30.06.2020 г. : 

-Приключена Дейност 6: Интегриране на съществуващи информационни системи в АУЕР в 

една обща платформа. Разработване на нови функционалности и надграждане на 

съществуващи, вкл. изграждане на помощен контактен център („Хелп Деск“) . 

-Изпълнени са всички дейности по проекта, изготвен е окончателен технически и финансов 

отчет, които са подадени в УО на ОПИК. 

 

 

Изразходвани средства за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. : 

За отчетния период са изразходвани 1 730 861 лв., отчетени в КСФ(СЕС) 

Финансирането е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,  

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 
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VII.Проект BG05SFOP001-2.009-0144 “Повишаване на гражданското участие в 

процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в 

областта на енергийната ефективност”. 

Бенефиециент: Българска стопанска камара 

Партньор: АУЕР  

Обща стойност на проекта и източници на финансиране: 

Обща стойност на проекта: 89 979,40 лв.  

Размер на бюджета за партньора АУЕР: 14 297 лв. 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Основни цели на проекта: 

Основната цел на проекта е да се проучат съществуващите практики и често срещаните 

затруднения в прилагането на законовата нормативна уредба, както и да се съберат 

предложения за оптимизирането й в областта на енергийната ефективност, да се подобри 

сътрудничеството между административните структури, неправителствения сектор и 

предприятията за облекчаване на бизнес средата. 

Очаквани резултати: 

1. Повишаване взаимодействието между администрацията, НПО и бизнеса в областта на 

енергийната ефективност; 

2. Нарастване активността на НПО и СИП при формулирането, изпълнението и мониторинга 

на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване 

процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, 

предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване 

на етичните норми от държавните служители; 

3. Подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно 

управление в областта на енергийната ефективност. 

4. Повишаване нивото на енергийната ефективност на национално, регионално ниво, в 

секторите на икономиката и повишаване на нейната конкурентоспособност; 

5. Намаляване нивото на въглеродните емисии и създаване на допълнителни условия за 

опазване на околната среда и др. 

Конкректни дейности извършени за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г., от партньора АУЕР: 

-Организиране на разяснителна среща с представители на НПО, браншови и бизнес 

организации по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за 

възможностите и ползите от използването на Националната информационна система, 

19.02.2020 г. 

-Изготвяне на презентация и участие в семинар „Реализация на публични политики, 

законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“ в гр. Ст. Загора, 

28.02.2020 г. 

-Изготвяне на презентация и участие в Уебинар: "Договори с гарантиран резултат за 

индустриални потребители и добри практики в областта на енергийната ефективност", 

25.06.2020 г. 

Изразходвани средства за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.: 

За отчетния период са изразходвани 1 726 лв., отчетени в КСФ (СЕС) 
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VIII. „Повишаване на капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за 

енергийна ефективност. Повишаване информираността на българските предприятия 

за потенциала за енергийни спестявания.“, съгласно Договор 

№ BG16RFOP002-3.005-0001-C01 от 22.11.2019г. 

 

Обща стойност на проекта и източници на финансиране: 

Стойност на проекта: 1 728 148 лв.. Проектът се финансира от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Проекта стартира на 22 ноември 2019 г. с 

продължителност 24 месеца 

Основни цели на проекта: 

Подпомагане и оптимизиране изпълнението на задълженията на предприятията по Закона за 

енергийна ефективност, вкл. МСП, за извършване на обследване за енергийна ефективност, 

реализиране на мерки за енергийна ефективност и управление на енергията.Фокусиране и 

популяризиране на възможностите за изпълнение на индивидуалните цели по схемата за 

задължения за енергийни спестявания чрез предлагане на енергийно-ефективни услуги на 

предприятия и промишлени системи. Създаване на условия за формирането на коректни и 

обективни критерии за енергийна ефективност, които да са от полза за последващо 

програмиране, анализиране и прогнозиране. 

Постигнати резултати до момента и конкретни дейности извършени за периода 01.01.2020 – 

30.06.2020 г.  

-Проведена откриваща конференция 

-Изпълнена Дейност 3: Предоставяне на данни за крайното и първично потребление в 

индустрията по сектори, видове горива и енергия, използването на енергия от възобновяеми 

източници. 

-Изпълнена Дейност 7: Придобиване на дълготрайни нематериални активи: софтуер, патенти, 

лицензи, ноу-хау, необходими за целите на проекта. 

-Подготовка на процедури за избори за изпълнители на Дейности 5, 6 и 8. 

-Сключен договор за изпълнение на Дейност 1: Организиране на практическо обучение за 

работа с входно – изходните програмни продукти (VEDA FE, VEDA BE) и за създаване на 

модели с генератора TIMES. 

Изразходвани средства за периода 01.06.2020 – 30.06.2020 г.: 

За отчетния период са изразходвани 138 621 лв., отчетени в КСФ (СЕС) 

Финансирането е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,  

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

IX.Проект BGENERGY-1.001-0001 "Проучване за осъществимост използването на 

хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за водоснабдяване и за 

повишаване на потенциала на съществуващи малки водноелектрически централи във 

водоснабдителните системи" 

 

Бенефициент: Агенция за устойчиво енергийно развитие 

Партньор от страната донор: Норвежка дирекция за водни ресурси и енергия /НДВРЕ/, 

Норвегия  

Обща стойност на проекта и източници на финансиране: 
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Обща стойност на проекта: 506 193,66 лв.  

Проектът се финансира 100% по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и 

енергийна сигурност“ в рамките на Финансовия механизъм на европейското икономическо 

пространство 2014-2021. 

Основни цели на проекта: 

Целта на проекта е да се направи оценка за потенциала на хидроенергията, като възобновяем 

енергиен източник, чрез проучване на всички аспекти - политически, правни, регулаторни, 

технико-икономически, както и квалификацията и готовността на експертите по 

хидроенергия да обеспечат изпълнението на предвидените дейности.Главна цел на 

проектното предложение е създаване на база данни, включваща оценка на водосбоните зони 

и документиране на съществуващите технически характеристики на хидроенергийните 

съоръжения. Проучването ще открои потенциала за производство, разходите и техническите 

предизвикателства, свързани с реализирането на инструменти за използване на 

хидроенергийния ресурс. В допълнение ще се анализира необходимостта от иницииране на 

промени, които да улеснят повишаването на потенциала на съществуващи малки 

водноелектрически централи във водоснабдителни системи. Информацията от проекта ще 

бъде използвана, за да се насърчат операторите на схеми за водоснабдяване за 

кандидатстване за помощ от ЕИП за безвъзмездни средства, за да реализират някои от 

възможностите за производства на енергия. 

Конкретни дейности, извършени за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. 

Проектът стартира на 15.06.2020 г. 

-Подготовка на документи за сключване на договор с програмния оператор. 

-Организиране подписване на Споразумение за партньорство с NVE. 

-Организиране дейностите по изпълнение на проекта 

-Подготовка на материали за осигуряване на публичност на проекта 

-Подготовка на договори за изпълнение на дейности 9 и 10 от проекта 

Изразходвани средства за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. : 

За отчетния период няма изразходвани средства. 

 

X. Проект „Съгласувани действия в подкрепа на транспонирането и въвеждането на 

Директива 2009/28/ЕС за насърчаване използването на енергия от ВИ – фаза ІІІ”                  

(CA–RES ІІІ) 

Обща стойност на проекта и източници на финансиране: 

Стойност на проекта: € 65 640. Проектът се финансира от програма „Интелигентна енергия за 

Европа“. 

 

Основни цели на проекта: 

Проектът е насочен изключително към националните органи на държавите – членки (ДЧ) за 

прилагане на Директива 2009/28/ЕО с цел да ги подпомогне за ефективното въвеждане на 

методологиите и правните разпоредби на Общността относно използването на енергията от 

възобновяемите източници и постигане на задължителните национални цели за дял на 

енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. 

Подкрепата се осъществява, чрез създаване на платформа за структуриран диалог и обмяна 

на опит, знания и добри практики между ДЧ, както и насърчаване диалога по отношение 

общите подходи при прилагането на определени части от Директива 2009/28/ЕО. 
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Постигнати резултати до момента и конкретни дейности извършени за периода 01.01.2020 – 

30.06.2020 г.: 

За отчетния период представителите от дирекция ЕСПУЕР са попълнени 3 бр. въпросници 

Изразходвани средства за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. (източник). 

– За отчетния период са изразходвани (-) 4 468 лв., които представляват възстановени 

средства по проекта. 

 

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение №5) 

2400.00.00 Политика в областта на 

устойчивото и конкурентоспособно 

енергийно развитие 

Мерна единица  
Целева 

стойност 
Отчет 

    
1.Въвеждане в срок на изисквания на актове на 

Европейския съюз в националното 

законодателство 

% 
100  50 

2.Изготвяне на констативни гориво-енергийни 

баланси 
Бр. 

4 2 

3.Изготвяне на прогнозни гориво-енергийни 

баланси 
       Бр. 

2 1 

4.Изготвяне на Бюлетин за състоянието и 

развитието на енергетиката съгласно чл. 4, ал. 

2, т. 17 от Закона за енергетиката. 

       Бр. 
1 1 

5.Издаване на индивидуални административни 

актове на министъра на енергетиката по реда 

на Наредба № Е-РД-04- 06/28.09.2016 г., в т.ч. 

- Разглеждане на заявления на предприятия за 

получаване на държавни помощи съгласно 

Наредба № Е- РД-04-06/28.09.2016 г. за 

намаляване на тежестта, свързана с разходите 

за енергия от възобновяеми източници; 

- Подготовка на документация за издаване на 

заповеди за предоставяне на помощ или 

заповеди за отказ, актове за прекратяване на 

административното производство, съгласно 

Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. за 

намаляване на тежестта, свързана с разходите 

за енергия от възобновяеми източници; 

- Разглеждане на искания на предприятия за 

издаване на удостоверения по реда на чл. 9 от 

Наредба № Е-РД-04- 06/28.09.2016 г. за 

намаляване на тежестта, свързана с разходите 

за енергия от възобновяеми източници 

- Подготовка на документация за издаване на 

 

 

 

 

 

 

% от подадените 

документи 

 

100  

 

100 

 

 

100 

  

 

 

 

100 

 

129 

 

129 

 

 

129 

 

 

 

 

129 
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удостоверения по реда на чл. 9 от Наредба № 

Е-РД-04- 06/28.09.2016 г. за намаляване на 

тежестта, свързана с разходите за енергия от 

възобновяеми източници 

 

100 

 

 

129 

6. Извършване на контрол по реда на Наредба 

№ Е-РД-04- 06/28.09.2016 г. за намаляване на 

тежестта, свързана с разходите за енергия от 

възобновяеми източници, в т. ч. 

 Предварителен контрол; 

 Текущ контрол; 

 Последващ контрол 

Бр. 

 

150 

150 

150  

 

129 

129 

129 

7. Изготвяне на проект за актуализация на 

Интегриран план в областта на енергетиката и 

климата на Република България, 2021-2030 г. 

Бр. 0 0 

8. Изготвяне на годишен отчет за изпълнението 

на Националния план за действие по ЕЕ 2014-

2020 г. 

Бр.   1        1 

9. Изготвяне на анализ на състоянието на 

енергийната ефективност и на годишния 

напредък по изпълнението на целите за 

енергийни спестявания, политиките и мерките 

в областта на енергийната ефективност 

Бр.   0       0 

10.Изготвяне на информация за МЕ за 

напредъка в областта на енергийната 

ефективност 

Бр.   0      0 

11.Определяне на индивидуалните цели на 

търговците с енергия и изготвяне на списък на 

задължените лица 

Бр. 1               1 

12.Изготвяне на шести Национален доклад за 

напредъка на България в насърчаването и 

използването на енергията от възобновяеми 

източници*** 

Бр. 
1 

 

0 

13. Участие в комитети, работни групи и др. 

събития към ЕК, международни организации и 

др.  

Бр. 
15 и в 

зависимост от 

получените 

покани 

5 

14. Изготвени доклади, анализи и становища за 

ЕК по изпълнение и хармонизация на 

Европейските директиви в областта на ЕЕ, 

Бр. 1 3 
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енергията от ВИ и околната среда 

15. Изпълнение на проекти, финансирани със 

средствата по европейски и международни 

програми и др. инициативи 

Бр. 6 7 

16. Провеждане на съвместни международни, 

национални и регионални събития и медийни 

кампании в областта на ЕЕ и ВИ 

Бр. 5 0 

17. Разглеждане на постъпилите заявления за 

вписване в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 и 

2 и чл. 60 от ЗЕЕ* 

% - от постъпилите 

заявления 
100 100%-101 бр. 

18. Проверка по предоставянето на 

информационни форми, декларации за 

продадена енергия/горива към крайни 

потребители, декларации за годишно 

потребление на енергия, декларации за 

отоплителните инсталации с водогрейни котли 

и климатични инсталации от задължените лица 

по ЗЕЕ* 

% от подадени 

документите 

 

 

100 

100%-509 бр. 

Декларарации за 

годишно 

потребление на 

енергия, 

декларации за 

отоплителни с 

водогрейни котли 

и климатични 

инсталации 

19. Обобщение и анализ на отчети за управление 

на енергийната ефективност и за изпълнение на 

програмите за ЕЕ на собственици на сгради, 

промишлени системи, системи за външно 

изкуствено осветление и търговци с енергия 

Бр. 1 
1 

20. Обработени документи за информацията 

постъпваща от търговците с енергия за 

изпълнение задълженията им по ЗЕЕ* 

% от броя на 

постъпилите 

документи 

100 100 

21. Разглеждане на постъпили заявления за 

издаване на удостоверения за енергийни 

спестявания* 

% от броя на 

постъпилите 

заявления 

100 

100%-179 бр. 

постъпили 

заявления, от 

които 

41 бр. Заявления за 

издаване на УЕС 

40 бр. заявления за 

отмяна и издаване 

на две или повече 

УЕС 

88 бр. заявления за 

издаване на УЕС 

за доказване 
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изпълнение на 

инд. цели 

22. Разглеждане на постъпили заявления за 

прехвърляне на удостоверенията за енергийни 

спестявания*   

% от броя на 

постъпилите 

заявления 

100 100% -29 бр. 

23. Проверки на документи по чл. 90 от ЗЕЕ 

върху дейността на лицата по чл.43, ал.1 и 2 и 

чл.59, ал.1 ЗЕЕ**  

% от броя на 

постъпилите 

документи, 

изготвяни от 

контролираните 

лица 

 

44 

100%-284 бр. 

сгради 

65 бр. предприятия 

и ПС 

14 бр. СВИО 

24.  Анализ и обобщение на резултатите от 

проведения контрол по ЗЕЕ, изготвен доклад за 

контролната дейност 

Бр. 
 

1 

 

1 

25. Актуализация и поддръжка на списъци на 

собствениците на отоплителните инсталации с 

водогрейни котли и климатични инсталации 

Бр. 
 

1 

 

1 

26. Дял на енергията от ВИ в брутното крайно 

потребление на енергия*** 
% 21,56  

27. Дял на енергията от ВИ в брутното крайно 

потребление на енергия в транспорта*** 
% 7.89  

28. Разработване на нормативни актове в 

областта на устойчивото енергийно развитие 
Бр. 3 1 

29. Поддържане на националната 

информационна система  (НИС) за ЕЕ 
Бр. 1 1 

30. Поддържане на националната 

информационна система (НИС) за енергията от 

ВИ 

Бр. 1 1 

31.  Изготвяне на мотивирани предложения до 

министъра на финансите относно договори с  

гарантиран резултат** 

% от броя на  

постъпилите 

искания 

 

100 

 

Не са постъпили 

32. Разглеждане на заявления за 

издаване/прехвърляне на гаранции за произход 

на енергия от ВИ* 

% от броя на  

постъпилите 

заявления 

 

100 
100% 10340 бр. 

33. Издаване на заповеди за отмяна на гаранция 

за произход на енергия от ВИ; 

бр. + % от 

постъпилите 

12 + 100 % 

от заявените 
6+150 бр. 

34. Извършване на контролни проверки на 

място; 

Бр. Според 

годишен 

план и 100% 

4бр. 
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от 

депозираните 

сигнали 

35. Обработка и предоставяне на информация 

по чл.52, ал.3 от ЗЕВИ; 

Брой обобщени 

приложения 

5 2 

 
*Планираните показатели зависят изключително от външни фактори и не могат да бъдат планирани в 

конкретни количества; 

** Планираният обем е на база изискванията на чл. 8, параграф 1 от Директива 2012/27/ЕС („Посочените в 

първа алинея енергийни обследвания могат да се извършват от вътрешни експерти или лица, извършващи 

енергийни обследвания, при положение че съответната държава членка е въвела схема за осигуряване и 

проверка на качеството на обследванията, в т.ч. ако е целесъобразно – годишна произволна извадка от най-

малкото статистически значим процентен дял от всички енергийни обследвания, които провеждат.“). За 

представителна се приема извадка, която покрива повече от 50% от постъпилите документи. 

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

използването на енергията от ВИ 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

 

Планираните/заявените показатели се изпълняват своевременно 

 

 Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 

 

Официални международни енергийни издания;  

 Статистически издания на ЕС;  

 Доклади на енергийните регулатори в Европа;  

 Информация от проведени Енергийни форуми/семинари;  

 Кореспонденция с представители на европейски енергийни институции; 

 Изпълнението и отчитането на показателите по програмата ще се базира на 

информация на МЕ, АУЕР, НСИ, както и от други ведомства, имащи отношение към 

въпросите на устойчивото развитие. 

 

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на 

планираните/заявените целеви стойности:  

 

В процесите по постигане на целите на програмата няма оказано въздействие от външни 

фактори. 
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е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани 

разходи (Приложение № 6) 

№ 
2400.01.03 Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие”  

Закон 
Уточнен 

план 
Отчет 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 2 640 300 2 615 100 1 024 796 

     Персонал 2 002 600 2 002 600 900 046 

     Издръжка 477 700 452 500 124 750 

     Капиталови разходи 160 000 160 000 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 2 640 300 2 615 100 1 024 796 

     Персонал 2 002 600 2 002 600 900 046 

     Издръжка 477 700 452 500 124 750 

     Капиталови разходи 160 000 160 000 0 

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

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 

чужди средства 0 0 1 883 164 

  
Проект „Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за 
изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 2“ 

0 0 701 

  
Програма за "Хоризонт 2020", проект "ODYSSEE-MURE - Мониторинг на Европейския 

принцип "Енергийната ефективност на първо място" и на изпълнението на политиките" 0 0 4 928 

  
Програма "Хоризонт 2020", проект "Български форум за енергийна ефективност за 

интелигентно финансиране за интелигентни сгради - BeSmart" 0 0 106 

  
Програма "Хоризонт 2020" проект "Съгласувани действия за подпомагане изпълнението на 
Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (CAV_EPBD) 0 0 7 251 

  

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Проект „Повишаване на 

капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. 

Повишаване информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни 
спестявания" 

0 0 291 386 

  

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Проект „Повишаване на 

информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и 

мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за 
задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности" 

0 0 110 199 

  

Програма "Хоризонт 2020", проект № 840034 "Подобряване на практиките за прилагане, 

мониторинг и верифициране на политиките за енергийна ефективност съгласно чл.7 от 
Директива 2021/27/ЕС- ENSMOV" 

0 0 288 

 

Програма "Хоризонт 2020", проект №892235 "Разработване на национални схеми за 

енергийна ефективност в малки и средни предприятия - DEESME" 0 0 2 450 

 
Други европейски програми и други донори, вкл. и национално съфинансиране ФМ на ЕИП 

(Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност") 0 0 122 126 

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 539 435 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 2 640 300 2 615 100 1 024 796 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 2 640 300 2 615 100 1 564 231 

  Численост на щатния персонал 76 76 63 

  Численост на извънщатния персонал       

ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

 Дирекция “Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие”; 

 Агенция за устойчиво енергийно развитие. 
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.01.04 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА 

КОНЦЕСИОНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА И 

ГЕОЛОЖКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 

 

а) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни 

цели, допринасящи за нейното постигане 

 

Програмата се разработва и изпълнява в съответствие с Енергийната стратегия на 

Република България, Закона за енергетиката, Закона за концесиите, Закона за подземните 

богатства, Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Решения на 

Министерския съвет и други. 

 Предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване и на концесии за 

добив на подземни богатства; 

 Осъществяване на контрол по изпълнението на действащите концесионни договори и 

договори за търсене и проучване и за проучване; 

 Издаване на удостоверения за геоложки/ търговски открития 

 

Поставени цели са изпълнени за отчетния период. 

 

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати 

и изпълнените дейности за тяхното предоставяне: 

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

и на концесии за добив на подземни богатства от Министерски съвет 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 

 Изготвяне на документи за предоставяне на концесии за добив и на разрешения за 

търсене и проучване и за проучване, становища и договори. 

 През отчетния период са изготвяни документи за предоставяне на концесии за добив, 

както и на разрешения за търсене и проучване и за проучване, както следва: 

1. Провеждане на процедури за обществени поръчки за възлагане на концесионни анализи и 

друг вид поръчки, необходими за изпълнение на поставената цел – Изготвена е документация 

за провеждане на обществена поръчка с предмет „Съставяне на държавна геоложка карта на 

Република България“; 

2. Обработване на постъпили заявления за предоставяне на концесии за добив на подземни 

богатства, прекратяване на предоставени концесии за добив на подземни богатства и 

изпращане на уведомления за отстраняване на нередовности;  

3. Обработване на  5 бр. нови заявления за предоставяне на концесии за добив, 3 бр. 

подадени заявления за търг;  5 бр. за прекратяване на предоставена концесия за добив на 

подземни богатства и  12 бр. заявления за изменение на концесионни договори; 

4. Обработване на заявления за прехвърляне на права и задължения по концесионни 

договори –  2 бр.; процедура по изменение и допълнение на  концесионни договори–  2 бр.; 

процедури по удължаване срока на предоставена концесия –  9 бр.; сключени допълнителни 

споразумения за прехвърляне на права -  2 бр.; сключени допълнителни споразумения за 
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удължаване на срока -  6 бр.; сключени допълнителни споразумения за изменение на  

концесионни договори – 5 бр.;  

5. Провеждане на съгласувателна процедура по реда на чл. 26 от ЗПБ; 

6. Изготвяне на документация за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА на проект на 

РМС за предоставяне на концесия за добив или на проект на РМС за изменение на сключен 

концесионен договор; 

7. Изготвяне на документация за внасяне в МС по реда на чл. 35 от УПМСНА на проект на 

РМС за предоставяне на концесия за добив или на проект на РМС за изменение на сключен 

концесионен договор; 

8. Приети Решения на Министерския съвет и подготовка на договори за предоставяне на 

концесия за добив или на допълнително споразумение за изменение и/или допълнение на 

сключен концесионен договор –  21 бр.; 

9. Предоставени концесии за добив на подземни богатства –  6 бр. сключени концесионни 

договори; 

10. Брой приети решения на Министерския съвет и сключени допълнителни споразумения за 

прекратяване на концесионни договори-  4 бр.; 

11. Изготвяне на вътрешно и външноведомствени становища по компетентност,  доклади, 

писма за нередовности и уведомителни писма по процедури; 

12.Обработват се всички новопостъпили заявления за издаване на разрешения за търсене и 

проучване на подземни богатства –  28 бр.; 

13.Сключени са договори за търсене и проучване, както и допълнителни  споразумения за 

изменение на действащи договори;  

14. Провежда се съгласуване по реда на чл. 26 от ЗПБ за заявените площи; 

15. Провеждане на съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА; 

16. Провеждане на съгласуване по реда на чл. 35 от УПМСНА; 

17. Издадени са  8 бр. разрешения за търсене и проучване или за проучване; 

18. Издадени разрешителни за управление на съоръжение за минни отпадъци „категория А“ - 

0 бр; 

19. Изготвят се съответните доклади, становища и други материали, във връзка с 

проведените процедури и решения. 

 Изготвяне на допълнителни споразумения за прехвърляне на права и задължения по 

предоставени разрешения, за удължаване на срока на предоставени разрешения или за 

изменение на договор за търсене и проучване или проучване 

 През отчетния период са изготвяни документи за прехвърляне на права и задължения по 

предоставено разрешение,  и за удължаване на срока на предоставено разрешение, както 

следва: 

- Допълнителни споразумения за прехвърляне на права и задължения по предоставени 

разрешения за търсене и проучване или проучване - 3 бр.; 
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- Допълнителни споразумения за удължаване на срока за предоставени разрешения за 

търсене и проучване или проучване на подземни богатства – 1 бр. 

- Допълнителни споразумения за спиране на договори за търсене и проучване или 

проучване –6 бр.; 

 Приемане на концесионни анализи, геоложки отчети, цялостни и годишни работни 

проекти на концесионери и титуляри на разрешения за търсене и проучване 

През първото шестмесечие на 2021 г. са разгледани 24 бр. отчети за проведени търсещо-

проучвателни или проучвателни дейности по сключени договори. 

Разгледани са всички представени геоложките отчети за движението на запасите от подземни 

богатства в находищата на подземни богатства с предоставени концесионни права или 

експлоатиращи се стари - 526 бр. концесии и информацията е отразена в Националния баланс 

на запасите и ресурсите на подземните богатства в Република България към 01.01.2021 г.; 

 

  Осъществяване на контрол по изпълнението на концесионните договори и 

договорите за търсене и проучване 

- Документален контрол по изпълнение на договори за търсене и проучване или проучване 

– извършени са 65 бр. проверки; 

- Контрол по постъпили сигнали и жалби – направени са 19 бр. проверки по постъпили 

сигнали и жалби.  В резултат на постъпилите сигнали и направените проверки са съставени 4 

бр. акта за незаконен добив и 3 бр. наказателни постановления; 

- Съгласуване на Цялостни проекти за разработване, Цялостни проекти за ликвидация, 

консервация и рекултивация на обектите, Годишни работни проекти за разработване на 

находищата през 2021 г. - съгласувани са 139 бр. проекти; 

- През първото шестмесечие на 2021 г. са изготвени и изпратени покани за доброволно 

изпълнение при констатирани неизпълнения на задължения от страна на концесионерите – 85 

бр.; 

- Съгласуване на цялостни и годишни проекти за търсене и проучване или проучване на 

подземни богатства - съгласувани са 36 бр. проекти; 

- Проверени са всички постъпили отчети за формиране на дължимите концесионни 

плащания за всеки отчетен период, уговорен в концесионните договори – 500 бр.;  

- Извършвани са и са проверявани постъпилите концесионни плащания по формирани 

задължения за добив на подземни богатства – 500 бр.; 

- Усвоявени банкови гаранции – 20 бр.; 

- Изготвяни са вътрешно и външноведомствени становища по компетентност – 157; 

Експертите са участвали  в работни групи или комисии за постигане на поставената цел;  

- Изготвяни са ежемесечно справки за дирекция ФУСИКО, съобразно вътрешните правила 

за работа между дирекции ПРКК и ФУСИКО; 

- Изготвени са 6 Заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл. 417 от ГПК. 

 

  Поддържане на концесионен регистър 

     Поддържа се и се актуализира концесионният регистър. На интернет-страницата на 

Министерство на енергетиката има актуален списък на издадените разрешения за търсене и 

проучване или за проучване на подземните богатства и предоставените концесии за добив, 

както и картен материал за действащите обекти на подземни богатства (по групи подземни 

богатства и обобщен).  
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2. Съгласуване на планове за управление на минни отпадъци и издаване на 

разрешителни за управление на минни отпадъци. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Съгласуване на Планове за управление на минни отпадъци /ПУМО/ и издаване на 

разрешителни 

Разгледани са  и са съгласувани 47 бр. ПУМО.  

Не са издавани разрешителни за управление на съоръжения за минни отпадъци                    

„категория А“. 

 Поддържане на публичен регистър на операторите на съоръжения за минни 

отпадъци и издадените разрешителни 

Регистъра се поддържа и актуализира. 

На интернет-страницата на Министерство на енергетиката е достъпен актуален списък на 

издадените разрешителни за управление на съоръжения за минни отпадъци. 

 

3. Издаване на удостоверения за геоложки/търговски открития. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Регистриране на геоложко/търговско откритие 

Заведени са в регистъра на търговските открития – 5 бр. открития и в Регистъра и 

Специализираната карта – 5 бр. находища. 

 Издаване на удостоверения за геоложки/търговски открития 

През отчетния период са издадени 5 бр. Удостоверения за търговско откритие, както и 2 бр. 

Удостоверения за геоложко откритие. 

- Протоколи на Специализираната експертна комисия (СЕК) за приемане на запасите и за 

оценка на ресурсите на находищата на подземни богатства – 12 бр. издадени.  

Разглеждани са геоложки доклади в резултат на търсене, проучване и експлоатационно 

проучване на подземни богатства - 20 бр. 

Съгласуване на кондиции за изчисляване на запаси и/или ресурси на подземни богатства и на 

техните изменения и допълнения – 12 бр..  

 

4. Предоставяне на фондова информация. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Събиране, съхраняване, копиране, анализиране и обобщаване на информация по 

науките за земята 

През първото шестмесечие на 2021 година: 

- заведени са 3 бр. геоложки доклади в Националния геоложки фонд (НГФ), обобщаващи 

резултатите от извършеното търсене и проучване или проучване на подземни богатства. 

Заведени са също така и 15 бр. тома на НБЗР на 01.01.2021 г.  

- в Националното скално-фондово хранилище (НСФХ) е приет и съхранен веществен 

материал от извършеното: 

 - търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Русана“, области Кърджали 

и Смолян – под формата на сондажна ядка (1 бр. сандък); 

 - проучване на скално-облицовъчни материали  в площ „Перлата“, област Видин (1 бр. 

сандък). 

Предоставяне на събраната, копирана, анализирана и обобщена информация за ползване (по 

тарифа).  
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По постъпили искания на: Държавна агенция „Национална сигурност“,  Административен 

съд – Варна, „Гео-Марк 2020“ ЕООД, МГУ, „Имвар“ и за нуждите на дирекция ПРКК е 

извършено цифроване на: 25 бр. геоложки доклади, 16 бр. плана на запасите, както и 

графичните приложения на: 8 бр. цялостни работни проекти, 1 бр. проект за развитие, 1 бр. 

ПУМО. 

Предоставен е достъп до геоложка информация от Националния геоложки фонд  на 69 бр. 

посетители. 

Предоставени са 331 (триста тридесет и един) бр. геоложки доклади за ползване в читалнята 

на НГФ.  

Предоставена е дигитална информация от НГФ на:  

- RIO TINYO MINING AND EXPLORATION; 

- Cobre Nuevo Exploration; 

- EVN България. 

Изготвен отговор по постъпили заявления за ползване на информацията от НГФ – 26 бр. 

 

5. Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Подготовка и контрол върху финансираните от бюджета геоложки изследвания в 

страната 

За финансиране на тези дейности средствата бяха планирани по Разходната част на Програма 

„Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и 

геоложките изследвания“  - 2400.01.04. 

Поддръжка и функциониране на Националното скално-фондово хранилище –  съхраняване и 

експлоатация на първична документация. 

Осигурява се поддръжка и необходимите средства за функциониране. 

 Поддръжка и функциониране на Националния геоложки фонд – геоложки доклади, 

национални геоложки, геоморфоложки, геохимични и геофизични графични и текстови 

данни 

Осигурява се поддръжка и необходими средства за функциониране. 

 Поддръжка и функциониране на регистър и специализирана карта на разрешенията 

за търсене и проучване и за проучване 

 Поддръжка и функциониране на Регистър на откритията и Специализирана карта 

и регистър на находищата на подземни богатства в страната 

През първото шестмесечие на 2021 година са извършени: 

- справки с Регистъра и Специализираната карта на разрешенията за търсене и проучване, 

Специализираната карта на находищата, Специализираната карта на концесиите и 

Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства в Република България, 

по постъпили заявки – 76 бр. и на всички отправени запитвания, свързани с дейността на 

дирекцията; 

- извадки от Регистрите, Специализираните карти и Националния баланс на запасите и 

ресурсите на подземните богатства – 231 бр. и на всички отправени запитвания, свързани с 

дейността на дирекцията. Предоставен е *.shp – файл с 526-те бр. действащи концесии за 

добив на Изпълнителната агенция „Околна среда“; 

- Съгласувани са: 

- 27 бр. заявени пощи за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства; 
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- 28 бр. заявени концесии за добив на подземни богатства. Изготвена е и 1 бр. Служебна 

бележка – допълнение към извършената проверка за находище „Ляхово - изток“. 

- Въведени са в: 

-  8 бр. издадени разрешения в Регистъра и Специализираната карта на разрешенията 

(предоставени разрешения за търсене и проучване или допълнителни споразумения); 

- 5 бр. предоставени концесионни площи в Специализираната карта и Регистъра на 

концесиите. Отразена е и промяната по сключените допълнителни споразумения към 

концесионните договори; 

- проверени са данните за 8 бр. инвестиционни предложения: 2 бр. с издадено Решение по 

оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС); 1 бр. с издадено Решение да не се 

извършва ОВОС; 1 бр. уведомление за изготвяне на ПУП във връзка с излязла от действие 

кариера в с. Златна нива; 1 бр. по изпратен ни доклад по ОВОС за находище „Момчил“, 

участъци „Обичник“, „Рударка“ и „Пловка“; 1 бр. с постановено решение за извършване на 

ОВОС; 1 бр. по процедура по ОВОС; 1 бр. уведомление за инвестиционно предложение. 

 

 Изготвяне на Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства: 

1. Изготвен е Национален баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства в Република 

България към 01.01.2021 година. Същият е утвърден от министъра на енергетиката и е внесен 

в срок за сведение в Министерския съвет. 

2. В изпълнение на чл. 5, ал. 3 от Наредбата за изготвянето и воденето на Националния 

баланс на запасите, Регистъра на откритията и Специализирания кадастър на находищата на 

подземни богатства, с писмо с изх. № Е-03-00-297/27.04.2021 г. на Министерство на 

енергетиката е изпратена за сведение в Министерския съвет Обобщена извадка от 

Националния баланс на 01.01.2021 г. – Том I и Том II. 

2.Разгледани са и са приети представените геоложки отчети за извършените добивни работи 

през 2020 година по 526 бр. действащи концесии за добив на подземни богатства; 

3.Изготвени са 30 бр. писма за разгледани геоложки отчети за неметални полезни изкопаеми 

– индустриални минерали и твърди горива; 

4. Предоставени са данни за минерално-суровинната индустрия в България на Българската 

минно-геоложка камара, включващи по групи подземни богатства: брой установени 

находища, брой действащи разрешения за търсене и проучване или за проучване, брой 

действащи концесии за добив, площ на находища, добити количества, добити количества по 

вид на подземното богатства – 61 бр. С писмото са предоставени също данните за 

извършения добив на подземни богатства през годините: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2017, 2018. 

5. Предоставена е информация за добива на злато по искане на Росен Босев – журналист в 

Агенция „Франс Прес“. 

 Публикувана статия в списание „Геология на минералните ресурси“ – на тема 

„Структура и визуализация на информация за находищата на подземни богатства на 

територията на България, поддържана от Министерство на енергетиката“. 

 Участие при изготвяне на статия на ESRI  на тема „University Students in Bulgaria 

Adopt GIS Skills for Careers in Sustainable Mining”. 

 В сайта на Министерство на енергетиката се публикува информация за дирекция 

ПРКК и периодично се обновяват публикуваните регистри и карти на концесиите за 

добив и на разрешенията за търсене и проучване или за проучване, както и списъка със 

свободните находища по чл. 2, ал. 3 от Закона за подземните богатства.  
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 В Портала на отворените данни на Република България, разработен в изпълнение на 

проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с 

предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения 

сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ периодично се 

обновяват публикуваните регистри на концесиите за добив и на разрешенията за 

търсене и проучване или за проучване. 

 

6. Представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането на 

Директивата за минните отпадъци 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Изготвяне и представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от 

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

прояви – 2006/21/ЕО 

През първото шестмесечие на 2021 г. не е изпращан доклад. 

За отчетния период при компетентния орган (Министерство на енергетиката) са  разгледани 

и одобрени 56 бр. плана за управление на минните отпадъци. 

 

7. Представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането на 

Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

    Изготвяне и представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от 

прилагането на Директива 2009/31/ЕО и свързани с нея други международни работни срещи 

и прояви 

   Не се изисква през 2021 година представяне на доклад. 

 

8. Представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането на 

Директива 2013/30/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 

2013 година относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни 

води. 
Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

Изготвен и изпратен е Годишен доклад до Европейската комисия за 2020 година чрез 

интернет – платформата на Европейската комисия “SPIROS” (Директива 2013/30/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно безопасността на 

свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежните води и за изменение на Директивата 

2004/35/ЕО). Докладът е качен на интернет-страницата на (английски вариант) на 

Министерство на енергетиката. 

 

9. На основание чл. 41, ал. 1, т. 2 от Наредбата за управление на минните отпадъци са 

извършени инспекции на съоръжения за минни отпадъци на хвостохранилищата 

„Люляковица“, „Лъки-2“ и „Ерма река“. Изготвени са протоколи от извършените 

проверки. 

 

10. Участие в три поредни webinar серии, организирани от Европейската комисия във 

връзка с Директива 200621 ЕО. 
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11. Взето участие в проведено заседание на Съвета на СО „Интерокеанметал“ във 

формат на видеозаседание. 

 

12. Взето участие в онлайн среща с членовете  и наблюдателите в Регионалния съвет за 

развитие на ЮИР. 

 

13. Взето участие в онлайн семинар – първа работна среща (kick-off meeting) на 

Експертна консултативна група (TAG – RM) към ГД „Околната среда“ на 

Европейската комисия за управление на риска в добивния сектор – представяне и 

обсъждане на проект на основен документ с насоки и указания за управление на риска 

в добивния сектор. 

 

14.Участие в проведено обучение през Microsoft Teams на тема ArcGIS Pro. 

 

15. Участие в обучение по проект № BG05SFOP001-1.002-0014 „Национален портал за 

пространствени данни (INSPIRE). 

 
 

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

програмата 
няма 

 

 

 

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение №5) 

Програма 2400.01.04 "Подобряване на процесите на 

концесиониране и управление на подземните 

богатства и геоложките изследвания " 

 

Показатели за полза/ефект 

 

Мерна единица 
Целева 

стойност 
Отчет  

1. Съгласувани Планове за управление на минните отпадъци 

(ПУМО)  

Брой съгласувани 

(разгледани) 
15 47 

ПУМО  1 0 

2. Издадени разрешителни за управление на минни отпадъци 

„категория А“ 

Брой издадени 

разрешителни 
15 6 

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

концесионни договори 
 20 8 

4. Предоставени разрешения за търсене и/или проучване на 

подземни богатства 

Брой издадени нови 

разрешения 
5 4 

5. Прекратени  договори за търсене и проучване или 

проучване на подземни богатства и концесии за добив 

Брой сключени 

допълнителни 

споразумения за 

прекратяване  

действието на договор 

7 2 
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6. Прехвърлени права и задължения по предоставено 

разрешение за търсене и проучване или проучване и 

концесии за добив 

Брой сключени 

допълнителни 

споразумения за 

прехвърляне на права 

 10  9  

7. Удължаване на срока за предоставено разрешение за 

търсене и проучване или проучване на подземни богатства и 

концесии за добив 

Брой сключени 

допълнителни 

споразумения за 

удължаване на срока 

0 0 

8. Издадени разрешения за проучване на места за съхранение 

на въглероден диоксид 

Брой издадени 

разрешителни 
10 2/5 

9. Издадени удостоверения за геоложки/търговски открития Брой издадени 

удостоверения 
56 0 

10. Изготвени доклади за осъществен контрол по 

предоставени концесии* 

Брой изготвени 

доклади 
520 523 

11. Контролирани концесии (действащи концесионни 

договори към 31.12.2020 г.) 

Брой действащи 

концесионни договори 
100 69 

12. Брой потребители на геоложка информация Брой 100% 100% 

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 (%) 

95% 100% 

14. Извършени справки с регистъра и специализираната карта 

на разрешенията 

Брой извършени 

справки/брой заявени 

справки*100 (%) 

100% 100% 

15. Нови записи в регистъра и специализираната карта на 

находищата на подземни богатства 

Брой на въведените 

нови записи/постъпили 

за въвеждане*100 (%) 

95% 100% 

16. Предоставени извлечения от регистъра на откритията и 

специализираната карта и регистър на находищата 

Брой предоставени 

извлечения /брой 

заявени извлечения 

*100 (%) 

95% 100% 

 

 

 Източници на информация за данните по показателите за изпълнение 

Изпълнението на програмата се базира на информация, намираща се в дирекции „Природни 

ресурси, концесии и контрол“, предоставена от фирмите, НСИ, МОСВ, както и от 

дружествата, имащи отношение към въпросите свързани с предоставянето на концесии и 

опазването на околната среда. 

 

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на 

планираните/заявените целеви стойности 

     Показателят за изпълнение по т. 10. „Изготвени доклади за осъществен контрол по 

предоставени концесии“ не е достигнат, поради това, че тези доклади се изготвят и 

представят пред комисии за контрол на концесионните договори. Те са назначени със 

заповеди на министъра на енергетиката от 24.06.2021 г. През първото шестмесечие на 2021 г. 

не са провеждани заседания на комисиите за контрол. 
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е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение № 6) 

№ 

2400.01.04 Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и 

управление на подземните богатства и геоложките изследвания ”  Закон 
Уточнен 

план 
Отчет 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 2 287 900 2 787 900 1 701 055 

     Персонал 1 617 700 1 617 700 777 379 

     Издръжка 670 200 970 200 822 491 

     Капиталови разходи 0 200 000 101 185 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 2 287 900 2 787 900 1 701 055 

     Персонал 1 617 700 1 617 700 777 379 

     Издръжка 670 200 970 200 822 491 

     Капиталови разходи 0 200 000 101 185 

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

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  0 0 0 

    0   0 

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 

чужди средства 
0 0 0 

          

          

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

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 2 287 900 2 787 900 1 701 055 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 2 287 900 2 787 900 1 701 055 

  Численост на щатния персонал 44 44 39 

  Численост на извънщатния персонал       

 

 

ж) Отговорност за изпълнението на програмата 
 

Отговорността за изпълнението на програмата е на дирекции „Природни ресурси, 

концесии и контрол“ в МЕ. 
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.02.00 "АДМИНИСТРАЦИЯ" 

 

а) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни 

цели, допринасящи за нейното постигане 

 

В бюджетна програма „Администрация” са включени дейностите, които подпомагат 

изпълнението на четирите програми за постигането на стратегическите цели на 

Министерство на енергетиката. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, 

т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите в областта на 

политиката изпълнявана от МЕ, разходите за нея са изведени в самостоятелна програма – 

2400.02.02.”Администрация”.  

Програмата се изпълнява от дирекциите от общата администрация и от специализираната    

администрация, дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление на кризисни 

ситуации“, отдел „Управление при кризисни ситуации и отбранително-мобилизационна 

подготовка”. 

Основна цел на програмата е подобряване държавното управление в областта на 

енергетиката и повишаване готовността на страната за превенция, работа при кризисни 

ситуации и военно време, постигане на по-високи нива на сигурност и подобряване защитата 

на обектите от енергетиката в съответствие с европейското законодателство, както и 

предотвратяване нарушаването или унищожаването на инфраструктури от енергетиката и 

предотвратяване на значителни трансгранични последици (пострадали, икономически 

последици, обществени последици); повишаване професионалните умения на 

администрацията на министерството и на служителите в търговски дружества за работа при 

кризисни ситуации и във военно време. Мерната единица е в проценти (%), които отчитат 

степента на постигане от цялостното изпълнение на дейността,  като 100% е изцяло 

завършена дейност и/или постигане напълно завършено състояние на обекта. Степента на 

постигане от цялостното изпълнение на дейността не винаги е свързана с дейности, за които 

са необходими бюджетни разходи. 

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати 

и изпълнените дейности за тяхното предоставяне: 

В тази програма се изпълняват дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите 

програми за постигането на стратегическите цели на МЕ. Тъй като дейностите обслужват 

предоставянето на услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, 

разходите за тях са изведени в самостоятелна Програма "Администрация".  

     

     Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 

     1. Разработване на проектобюджет на министерството в програмен формат и 

по Единна бюджетна класификация; 

     2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на 

сметките за чужди средства; 

     3. Разпределение на бюджета в системата на МЕ; 

     4. Счетоводно отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен баланс 

За отчетния период е извършено следното: 

Изготвен е консолидиран годишен финансов  отчет /ГФО/ на МЕ за 2020 г., включващ 

ГФО на МЕ – Централна администрация и АУЕР, второстепенен разпоредител с бюджет 
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към министъра на енергетиката, както следва: 

 Годишен касов отчет на бюджета и на средствата на ЕС на МЕ; 

 Годишна оборотна ведомост и баланс на МЕ за 2020 г.; 

 Годишен отчет за приходи и разходи на МЕ за 2020 г.; 

 Подробна обяснителна записка, включваща анализ на изпълнението на бюджета на МЕ 

за 2019 г., както и за събитията и обстоятелствата, оказали влияние на ГФО на МЕ. 

 Изготвена е бюджетна прогноза на МЕ за периода 2022-2024 г. в програмен формат (по 

област на политика и бюджетни програми), съгласно Указание БЮ № 1/10.02.2021 година 

за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните 

разпоредители с бюджет за периода 2022-2024 г. на Министерство на финансите и в 

съответствие с разпоредбите на т.2.1.3 от Решение № 64 на Министерския съвет от 22 

януари 2021 година за бюджетна процедура за 2022 година. 

 Изготвени са месечни разпределения на бюджета на МЕ за 2021 г. – ежемесечно в срок, 

определен от Министерство на финансите – 15-то  число от  следващия месец;  

 Изготвени са заявки за лимит ежемесечно в срок до 25-то число от предходния месец, в 

съответствие с указанията на МФ; 

 Изготвени са месечни отчети за касово изпълнение на бюджета в срок до 10-то число от 

следващия месец; 

 Изготвени са месечни, тримесечни отчети и обяснителни записки за извършените 

разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и 

лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки; 

   Изготвени тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и на тримесечни 

оборотни ведомости в съответствие с указанията и сроковете, определени от Министерство 

на финансите /МФ/; 

 Изготвени са доклади и писмени становища относно финансовото осигуряване на 

дейностите, изпълнявани от МЕ; 

 Изготвени са и съгласувани финансови обосновки към проекти на нормативни актове; 

 Изготвени са справки за различни видове разходи, отчетени от МЕ за предходни 12 

месеца, с цел подпомагане на дирекция ПНДАОЧР при изготвяне на договори за 

обществени поръчки; 

 Финансово осигуряване на дейностите на МЕ, както следва: 

- Финансиране на текущите разходи на МЕ , в т. ч. на разходите за възнаграждения, за 

издръжка, за данъци, такси, за електронно управление, за членски внос за участие в 

международни организации и др. текущи разходи; 

- Финансиране на ДП „Радиоактивни отпадъци“ – фонд „РАО“ и фонд „ИЕЯС“, съгласно 

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

средствата и за размера на дължимите вноски във фонд “Радиоактивни отпадъци” и на 
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Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за 

размера на дължимите вноски във фонд Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“; 

- Финансиране на Националния план за инвестиции, съгласно разпоредбите на Наредбата 

за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за 

периода 2013-2020 г. 

- Финансиране на АУЕР, второстепенен разпоредител с бюджет в рамките на 

утвърдените средства по бюджетната сметка на АУЕР, утвърдена от министъра на 

енергетиката; 

 Извършени са 7 на брой промени по бюджета на МЕ за 2021 г., в съответствие с чл. 109, 

чл. 110 и чл.112 от Закона за публичните финанси. 

5.Материално-техническо снабдяване и транспортно обслужване 

През първото полугодие на 2021 г. отдел „Управление на собствеността“ към дирекция 

„Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване“ 

изпълни много задачи свързани с администрирането, разработването и прилагането на 

решения, относно стопанската дейност в министерството. Основните дейности, които се 

извършиха са следните: 

- Организация по цялостното техническо обслужване и логистиката на дирекциите в 

министерството с транспорт,  техника и инвентар; 

- Снабдяване с материали, оборудване, обзавеждане и други необходими стоки от 

търговската мрежа за дейността на министерството; 

- Организация по осигуряване на санитарно – хигиенните условия в 

административната сграда – извършване на проверки и съставяне на протоколи; 

- Организация по поддръжката на системите за пожароизвестителните, 

пожарогасителните инсталации и климатичните системи, асансьорни уредби и кабелна 

телевизия; 

 - Организация по осигуряването на временни работни помещения и преместване на 

служителите, при извършването на ремонтни дейности в сградата;  

- Осигурява необходимите ремонти и поддръжка на санитарните възли и офис 

помещенията в административната сграда; 

- Организация на реда и условията за паркиране, нощуване и местодомуване на 

служебните автомобили; 

- Изготвя и поддържа досие за всеки автомобил и осигурява необходимите ремонти 

на служебните автомобили; 

- Участва в организацията при почистване и дезинсекция на административната 

сграда на министерството; 

- Извършване на проверки и съставяне на протоколи за спазване на заповедта за 

тютюнопушене на територията на сградата; 

- Участие в изготвяне на документации за провеждането на конкурсни процедури по 

Закона за обществените поръчки; 

- Подаване на информация в АОП за приключили договори; 

- Подава информацията в „Профил на купувача“ на Интернет страницата на МЕ; 

- Подава  информация за извършени разплащания свързани с договори в 

електронната информационно система в МФ; 
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- Поддържа регистър на имотите предоставени за управление на министерството;  

- Изготвя и поддържа досие за всеки имот, предоставен за управление на 

Министерството на енергетиката; 

- Поддържа регистри на договори, проследяване сроковете за изпълнение на 

договорите и изготвяне на необходимите предложения за стартиране процедури по 

сключване на нови, съгласно законовите и вътрешни разпоредби; 

- Отговаря и следи за изпълнението на договори; 

- Изготвя отговори по постъпили заявления за достъп по обществена информация; 

- Участва в подготовката на проекто договора по техническото състояние на 

цистерна за съхранение на въглероден диоксид, находяща се Национално скално 

хранилище, кв. Илиенци; 

- Предприе действия във връзка с регистрация и премане на един брой 

високопроходим автомобил“; 

- Водене на отчетност на финансовите документи свързани с направените разходи за 

ел. енергия, вода, парно, телефони, GPS услуги; 

- Следи за предоставянето на мобилните и стационарните телефонни апаратите за 

ремонт, движението на мобилните апаратите, поддържа актуална база данни за наличността 

и разпределението на телефоните апарати между служителите; 

- Отговаря за пожарната безопасност в сградата на МЕ; 

- Участва в практическото проиграване на плана за евакуация и изпращане на 

необходимите документи на 1-ва Районно служба; 

- Изготвяне на становища по постъпили РМС; 

- Въвежда и обработва пощата на директора на дирекция ФУСИКО; 

- Изготвя справки и предоставя материали на Сметна палата във връзка с извършване 

на финансов одит; 

- Организара и извършви ремонтни дейности по канализационната инсталация в 

участък ет.6 и ет.9; 

- Извършване на дезинфекция по коридори, стълбища, санитарни възли със специ-

ализиращ дезинфекциращ препарат; 

- Организация по доставка на различни видове дезинфекциращи материали – мас-ки 

за лице, препарати за дезинфекция на повърхности и лице; 

- Изготви и предаде обобщена информация до АОП за всички разходвани средства 

през 2020 г. на основание чл.230 ал.1 т.7 от ЗОП; 

- Изготви и подаде обобщени доклади за изпълнение на задълженията по чл. 12 и чл. 

23 от ЗЕЕ; 

- Изготви доклади за одобряване на разходи, становища и заявки; 

- Организация и извършване на ремонтни дейности в работни помещения, находящи 

се на ет.9, д-я СЕУКС; 

- Организира замерването на разходните норми на два броя автомобили от 

Технотест; 

- Изготвя актуализиран план-график на ОП за 2021 г.; 

- Организация по снабдяването на офисите със стоки от МЕТРО; 

- Организация по сключване на договор и предприемане на действия по ремонт на 

цистерна , находяща се в НСХ в кв. Илиенци; 

- Организиране запазване на залите в министерството във връзка с провеждането на 

мероприятия – 821, 818, пресцентър; 



 
 

 

 

108 

 

Изпълняваше допълнителни задачи, възложени от директора на дирекцията и от 

ръководството на МЕ, както и допълнителни дейности породени от естеството на работата. 

6.Програмно и техническо осигуряване на администрацията на МЕ 

Реализираните дейности през отчетния период, извършени от отдела са 

систематизирани в две групи: Дейности с постоянен характер и дейности с краен срок и 

резултат 

Част от дейностите, които са с постоянен характер, са следните: 

1. Администриране и поддръжка на над 70 виртуални сървъра, 12 физически 

(сървъри и сториджи), 250 работни станции и преносими компютри, 250 електронни пощи, 

8 TB (терабайта) данни, 4 бр управляеми UPS, 40 бр. комуникационни устройства, 2 бр. 

хардуерни защитни стени, и други; 

2. Наблюдение на работоспособността на информационните, комуникационните и 

поддържащите системи, управление на потребителските права за достъп до информационни 

ресурси, решаване на проблеми на потребителите свързани с използването на 

информационните активи, докладвани чрез HelpDesk и по телефон; 

3. Периодично създаване, съхраняване и преглед на резервни копия (backup) на 

данни и цели информационни системи с цел възстановяване след срив, злонамерени или 

неумишлени действия; 

4. Контрол върху изпълнението на договори свързани с информационните и 

комуникационните технологии в МЕ. 

Дейностите, които са извършени с краен срок и резултат, са следните:  

1. Осигуряване на отдалечен криптиран достъп на служители на МЕ до работните им 

станции и информационните системи чрез двуфакторнa автентикация; 

2. Доставка и инсталация на дисков масив след проведена обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на дисков масив и компютърна техника за нуждите на Министерство на 

енергетиката в две обособени позиции“; 

3. Инсталиране на нов пощенски сървър GroupWise и прехвърляне на пощенските 

кутии на служители-те на МЕ от стария на новия сървър; 

4. Администриране на споделеното дисково пространство и създаване на споделени 

папки със съответните права за служители на МЕ работещи по Програма ВЕЕЕЕС; 

5. Проучване и тестване на софтуери за анализ на събития свързани с мрежовата и 

информационна сигурност - Security information and event management (SIEM). 

7. Организация на протоколната дейност на министерството 

Заради предизвикателствата, наложени от световната пандемия от COVID-19, работата на 

отдел ВОП през първите три месеца на годината. беше организирана с редуване на 

служителите присъствено в МЕ или дистанционно. Независимо, че официалните срещи и 

инициативи, в които участва министърът или екипи на министерството, бяха значително 

ограничени поради пандемията, все пак служителите от отдел ВОП работиха и изпълниха 

следните по-важни задачи:  

-Популяризиране на основните мерки и политики в работата на Министерството на 

енергетиката. 

-Изграждане и поддържане на положителен имидж на ръководния екип на министерството 

– информиране на обществото чрез интервюта, прессъобщения, отговори на 

журналистически въпроси и други. 
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-Протоколно осигуряване на официални и работни срещи на министъра. 

-Планиране и осъществяване на адекватна на обществения интерес медийна политика. 

-Работа във връзка с изискванията на Закона за достъп до обществена информация – водене 

на регистър по ЗДОИ, осъвременяване на публикуваната на интернет сайта информация, 

съгласуване на отговорите, преди да бъдат изпратени и т.н. За полугодието в 

министерството са получени 31 въпроса по реда на ЗДОИ. 

-Поддържане на актуална информация на интернет страницата на Министерството на 

енергетиката във връзка с необходимостта от информиране на обществеността за водените 

от Министерството на енергетиката политики. 

-Организиране сключването на договори за медиен мониторинг, доставка на печатни 

издания и доставка на специализираното издание „Метал бюлетин“ за нуждите на дирекция 

ПРКК. 

Работата по тези основни направления бе свързана и с встъпването в длъжност на 

служебното правителство през второто тримесечие на годината, което предизвика огромен 

медиен интерес. Да се отговори на този интерес по подобаващ начин бе предизвикателство 

в работата на отдел ВОП. Свързано с медийния интерес, дейността на отдела бе 

съсредоточена главно върху темите, свързани проверки по напредъка в изграждането на  и 

междусистемната връзка Гърция – България, установеното от служебния екип финансово 

състояние на държавните енергийни дружества и мерки за тяхното стабилизиране, работата 

по включване на енергийни проекти в Плана за възстановяване и устойчивост и 

перспективите пред комплекса „Марица-изток“ във връзка с европейската Зелена сделка и 

други. 

 

8. Спазване на изискванията на Закона за защита на класифицараната информация 

и останалите нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната 

информация 

1. Съгласувателни становища по чл. 32 от УПМСНА – 640 броя; 

2. Служебни бележки – 83 броя; 

3. Заповеди – 41 броя; 

4. Писма /в т.ч. и съпроводителни писма, адресирани до съдилищата и извънсъдебни 

юрисдикции в Република България, до други органи на държавна власт, до граждани, до 

юридически лица, обществени организации и т.н./ – 120 броя; 

5. Изготвяне на правни становища – 10 броя; 

6. Доклади – 24 броя; 

7. Изготвяне на проекти на договори и допълнителни споразумения – 52 броя; 

8. Изготвяне на Решение за предоставяне на достъп до обществената информация по 

Заявление рег. № Е-94-00-107/10.02.2021 г.  

  9. Изготвяне на Решение за предоставяне на достъп до обществената информация по 

Заявление за достъп до обществена информация рег. № Е-03-00-181/08.03.2021г., депозирано 

от Албена Божидарова Белянова.  

10. Изготвено решение №Е-РД-16-154/ 17.03.2021 по ЗДОИ за предоставяне на пълен 

достъп до ОИ, по заявление за достъп до обществена информация с вх. № E-94-00-

156/23.02.2021 г. от Гергана Делова Жулева. 

 11. Проект на решение за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена 

информация/, както и проект на съпроводително писмо към същото по административно 
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производство, образувано по Заявление за достъп до обществена информация с вх. № Е-94-

00-328/04.06.2021г., депозирано от Борис Крумов Чиренски; 

12. Работа по съгласуване на проект на „Вътрешни правила за дейността на дирекция 

„Вътрешен одит на Министерството на енергетиката“ и проект на „Вътрешни правила за 

провеждане на подбор при мобилност по чл.81а от ЗДСл;“ Проект на „Вътрешни правила за 

реда и начина на осъществяване на последващи оценки на изпълнението в Министерството 

на енергетиката“; 

  13. Участие в изготвяне на проект на актуализиран „Етичен кодекс за поведение на 

служителите в Министерството на енергетиката“ и др. 

 

9. Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове 

1. Становища, бележки и предложения по проекти на нормативни актове: 

1.1.  Становища, бележки и предложения по законопроекти: 

- Становище относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за 

рибарството и аквакултурите, с което се предлага с преходни и заключителни разпоредби на 

ЗРА да се направят изменения в Закона за водите;  

- Бележки по предложения за промени в Закона за енергетиката /ЗЕ/ и Закона за 

енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/, представени със служебна бележка № Е-04-

19-287/21.01.2021 г. от дирекция ЕСПУЕР.  

1.2. Консултиране и разработване на подзаконови нормативни актове, 

изготвяне на становища и предложения по тях: 

- Бележки и предложения по проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за 

създаване и поддържане на специализираните карти и регистри на изградените енергийни 

обекти и съоръжения, собственост на оператора на електропреносната мрежа и на 

операторите на  електроразпределителните мрежи; 

- Проект на НИД на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти;  

-   Проект на Постановление № 181 на МС от 20.07.2009г. за определяне на 

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

изготвяне на проект на доклад. 

2. Преглед и съгласуване на проекти на международни споразумения и други 

актове с международен елемент: 

-Проект на Споразумение за консултантски услуги на европейския консултантски 

център по инвестиционни въпроси между МЕ и ЕИБ; 

- Проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката 

на Република България и Министерството на електроенергията и възобновяемите ресурси 

на Арабска Република Египет;   

- Проект на Споразумение за консорциум за изпълнение на дейностите по проект 

„Съвместни действия в подкрепа на транспонирането и въвеждането на Директива 

2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници“ – ІV фаза. 

3. Изготвяне, преглед и съгласуване на проекти на заповеди на министъра в 

кръга на специалната му компетентност по ЗЕ за упражняване на контролни и други 

функции, предоставени консултации за законосъобразната подготовка на заповеди 

(напр. за оправомощаване за проверки; заповеди за създаване на работни групи; 

изменителни заповеди и др.) – 53 броя; 

4. Преглед и съгласуване на проекти на актове на министъра по Наредба № Е-
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РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от 

възобновяеми източници, включващи - проекти на заповеди, удостоверения и писма -                
-съгласувани 127 броя проекти на заповеди;  

-съгласувани проекти на удостоверения; 

-писма за недовзета помощ. 

5. Преглед и съгласуване на проекти на протоколи на министъра на 

енергетиката, в качеството му на упражняващ правата на държавата в търговски 

дружества актове, вкл. изразяване на становища по част от тях – 26 броя; 

6. Дейности във връзка с приемането на подзаконови нормативни актове и 

други актове на Министерският съвет - изготвени, прегледани и съгласувани проекти 

на Постановление на Министерския съвет /ПМС/ и проекти на Решения на 

Министерския съвет /РМС/; 

7. Правни становища, обективирани в служебни бележки, във връзка с 

дейностите на дирекция СЕУКС, дирекция КУЕ, дирекция ЕСПУЕР и ЕПМС; 

8. Осъществяване на процесуално представителство по дела, по които страна е 

министърът на енергетиката, МЕ; Изготвени касационни жалби; Изготвени 

становища по висящи дела; Изготвени искови молби; Изготвени писма за 

окомплектоване на преписки по жалби; 

9. Изготвени са решения, писма и становища по постъпили заявления за достъп 

до обществена информация по реда на ЗДОИ – 22 броя; 

10. Преглед и съгласуване на: 

- материали във връзка с позиции в рамките на Работна група № 32 „Съд на 

Европейския съюз“ – 19 броя;  

- материали във връзка с позиции/рамкови позиции в рамките на Работна група № 

14; 

11. Писма: 51 броя;  

12. Участия в комисии и в работни срещи: 

- Заседание на Междуведомствена работна група /МРГ/, на която е възложено да 

изготви  проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004г. за 

сервитутите на енергийните обекти, проведено на 15.04.2021г. 

 

10. Правно осигуряване на концесионната дейност 

През отчетния период в отдел ПОКД са прегледани, коригирани и съгласувани 

преписки, изготвени са правни становища и са изпълнени други задачи - общо 909 броя 

преписки и задачи. Дейности и задачи, свързани с дейността по Закона за подземните 

богатства /ЗПБ/ - общо 348 броя. 

1. Правно-нормативна дейност – преглед, корекции и съгласуване на Правилник за 

работа на постоянно действащия технико-икономически съвет; 

2. Преписки, свързани с предоставяне на концесии (вкл. материали по чл. 32 от 

УПМСНА, материали за МС по чл. 35 от УПМСНА, проекти на договори)– общо 24 броя ; 

3. Преписки, свързани с изменение на концесии, вкл. прехвърляне на права по 

концесии, продължаване на срока или продължаване на договора с правоприемник на 

концесионера, или прекратяване на концесии (вкл. материали по чл. 32 от УПМСНА, 

материали за МС по чл. 35 от УПМСНА, проекти на допълнителни споразумения) - общо 48 

броя; 
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4. Преписки, свързани с предоставяне на разрешения за търсене и проучване или за 

проучване на подземни богатства (вкл. материали по чл. 32 от УПМСНА, материали по чл. 

35 от УПМСНА, проекти на разрешения, проекти на договори за търсене и проучване или за 

проучване), както и материали по чл. 35 от УПМСНА относно решение на МС за 

прекратяване на конкурс за търсене и проучване в площ „Блок 1-26 Тервел“, като за част от 

площите преписките са по повече от една две – общо 47 броя; 

5. Преглед и съгласуване на проекти на допълнителни споразумения за изменение 

или прекратяване на договори за търсене и проучване или за проучване, като за една от 

площите преписките са две – общо 7 броя; 

6. Преглед на заповеди за провеждане на търг или конкурс, за назначаване на 

комисии за провеждане на търг или конкурс, за прекратяване на производство по ЗПБ, за 

приемане на концесионен обект и други – общо 43 броя; 

7. Преглед и съгласуване на материали, свързани с административнонаказателната 

дейност на министъра - наказателни постановления за извършени нарушения по Закона за 

подземните богатства и покани за доброволно изпълнение на наложени имуществени 

санкции по влезли в сила наказателни постановления – общо 5 броя; 

8. Договори за доверителни банкови сметки за обезпечаване на средствата, 

необходими за изпълнение на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния 

обект и рекултивация на засегнатите земи по концесионните договори за, като един от 

договорите е прегледан и съгласуван двукратно – общо 10 броя; 

9. Изготвяне или преглед на проекти на молби за образуване на изпълнително 

производство за събиране на вземания, произтичащи от концесионните договори за 

находища  – общо 12 броя; 

10. Изготвяне или преглед и съгласуване на писма, доклади и становища - общо 40  

броя, от които с по-съществено правно значение са: 

11. Изготвяне на административни актове на министъра (решения или писма) по 

заявления за предоставяне на достъп до обществена информация – общо 10 броя; 

12. Преглед на материал за сведение, среща или към преписка (напр. преглед и 

съобразяване на становище на друго министерство постъпило в хода на съгласувателна 

процедура за приемане на решение на МС, преглед на постъпила информация по 

изпълнително дело), служебни бележки и други задачи без особена сложност (препращане 

по компетентност на преписка, изпращане на преписка за архивиране и др.) – общо 101  

броя. 

12. Управление и организационно развитие на човешките ресурси 

1. Административно обслужване, деловодна дейност и архив 

        1.1 Приемане, деловодно регистриране и обработване на документи на МЕ – общо 

регистрирани 17 767 броя документи, въведени броя резолюции в електронната 

деловодна система „EVENTIS“; 

        1.2. Организиране на дейностите във връзка с куриерското обслужване – обработване и 

изпращане на общо 3357 броя писма и колети чрез Български пощи, извършени 

вътрешнокуриерски дейности и към външни адреси; размножаване  и разпределение на  

материали; отчитане услугите от „Български пощи“ ЕАД, „Булпост“ и „Булсистемс“; 

        1.3. Дейности по подготовка заседание на МС – дневен ред за 30 броя заседания на МС, 

55 броя  писма за включване в заседания на МС, писма за включване в дневен ред на МС 
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/чл. 35, ал. 1 от УПМСНА/ - 24; справка обнародвани нормативни актове; 

       1.4. Административно обслужване: координация на попълването и изпращане на отчета 

на МЕ по Решение № 704 на МС за АУ – намаляване на адм. тежест; довършване на 

дейностите по изпълнение на изискванията на НАО – баджове, табели за ЦАО, поставяне на 

монитор в ЦАО за дигитален преглед на АУ на МЕ,  организиране на поставяне на карта на 

местонахождението на сайта, обработка на анкетите за удовлетвореността от 

административното обслужване и др.; провеждане на среща със служителите от 

деловодството за запознаване с резултата от акция „Таен клиент“ и разговор за обратната 

връзка от колегите по отношение на обслужването от страна на деловодителите; заповеди за 

попълване в модул „Годишен отчет“ и вписващи данни в АР – 2 бр.; попълване на 

Годишния отчет в Раздел IV Държавна служба; Раздел V Административно обслужване и 

регулиране и Раздел VII Електронно управление; координиране на попълването на 

годишния отчет в АР и от всички останали дирекции и окончателната му заверка; изготвя-

не годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите в МЕ за 2020 година; 

унищожаване на амортизирани печати от комисия и подготовка на съпътстващата 

документация; проверка от ДАЕУ за спазване на изискванията на ЗЕУ по отношение на 

електронно предоставяне на АУ: координация на виртуална среща с екипа на ДАЕУ, 

участие в подготовката на материалите за проверката и изпращането им; доклад до главния 

секретар за предстоящите действия за изпълнение на предписанията от проверката, промени 

в сайта и АР по отношение на услугата УП-3, доуточняване, координация с дирекции ПРКК 

и СЕУКС и осъществяване на дейностите по изпълнение на предписанията от проверката; 

осигуряване на необходимите бланки и образци във връзка с административното 

обслужване в ЦАО; предоставяне на копия на документи и описание на извършените 

дейности във връзка с извършването на планова проверка от Инспектората на МЕ относно 

изпълнението на измененията и допълненията на Наредбата за административното 

обслужване; изготвяне на тримесечна справка до ДАЕУ – брой входящи и изходящи 

документи; 

      1.5. Анализ на 11 броя анкети, във връзка с измерване удовлетвореността на 

потребителите на административни услуги; изготвяне на Годишен доклад за оценка на 

удовлетвореността на потребителите в МЕ за 2020 г.; 

     1.6. Изготвени 303 броя документи, регистрирани в деловодната система, съгласувани – 

246 броя;   

      1.7. Провеждане на работни срещи със служителите от отдела и обсъждане на добри 

практики във връзка с регистрация на документооборота и архивната дейност; 

      1.8.  Архивна дейност: подготовка на документи за проверка от Сметна палата; справки 

за Решения и Протоколи  от минали години; справки от деловодната система за отговори по 

преписки на служители от дирекциите в МЕ; приемане на класьори  с документи от 

деловодството, обработка на класьорите за  2015, 2017, 2018 г.; подреждане на документите, 

надписване на класьорите съгласно Номенклатурата на делата със срокове за съхранение в 

МЕ –  189 броя класьори. 

2. Човешки ресурси                   

2.1. Изготвяне на документи по категории, както следва:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-  Доклади и докладни записки  – 27 броя;  

-  Писма – 66 броя /вкл. по електронен път/;  
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- Служебни бележки – 29 броя;  

-  Заповеди по администриране на персонала – 106 броя;  

-  Заповеди за отпуск – 556 броя;  

- заповеди за обучение – 42 броя; 

- справки –  25 броя; 

- изготвяне и корекции на длъжностни характеристики – 89  броя; 

- въведени болнични листове в системата „Човешки ресурси“ – 162 броя; 

 - уведомления до НАП – 6  броя;  

 -  УП-3- 2 броя;  

 -  служебни карти – 11  броя;  

  -  Изготвяне на удостоверения – 4 броя; 

  -  ПХ – 2 броя;  

  -  попълване на анкети и въпросници – 3 броя;  

  -  изведени заявления за работно време с променливи граници – 37 броя;  

    - изготвяне на регулярни справки – текущи за отпуск на директори на дирекции, 

движение на персонала до ИТ, отсъстващи поради непредставен болничен преди изплащане 

на аванс и заплата, 6-то число на месеца за предния месец служители по ТПО и СПО; други 

справки: изчисляване на провизии от натрупани отпуски до края на 2020 г. за щатния 

персонал и за служителите по ПМС, бюджетна процедура 2022-2024 обезщетения 

пенсионери; графици за работа от вкъщи и в МЕ на служи-телите от д-я ПНДАОЧР; 

       2.2 Нанасяне в „БУЛСИСТЕМС“ на: отпуски за 2021 г. за всички служители на 

МЕ; нова минимална ОМЗ; параметри на новите ОМЗ за зам.-министър и началник на ПК; 

нови максимални ОМЗ на всички длъжностните нива; 

       2.3. Допълнително възнаграждение за постигнати резултати /ДВПР/ за  4-то 

оценъчно тримесечия на  2020 г. и ДВПР за  1-во оценъчно тримесечие на  2021 г. – справка 

отработено време, движение на персонала, нанасяне на актуални ОМЗ, изчисление на 

сумите при по-малко от 40 отработени дни, както и при преназначени и нови служители, 

нанасяне на оценки, класиране на формуляри;  

       2.4. Проверка на всички представени заявления за отлагане на отпуск, заверка и 

предаване за подпис от главен секретар; 

        2.5. Попълване на Годишен отчет в Интегрираната информационна система на 

държавната администрация; 

        2.6. Увеличение на ОМЗ през 2021 – таблица с фонда за служителите по щат и 

ПМС, обща заповед за процентното увеличение на ОМЗ, таблици по дирекции с ОМЗ и 

оценки за 2020 г., приложение 1 по лимити на увеличение на административните звена в 

МЕ. 

       2.7. Изготвяне на регулярни справки – за отпуск на директорите на дирекции; 
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движение на персонала до ИКО; до отдел БФС за ТПО и СПО; 

        2.8. Изготвяне на доклади относно необходимостта от  промяна в 

организационната структура на МЕ - 3 броя, заповеди за утвърждаване на длъжностно 

разписание за служителите в щатната численост на МЕ и за работниците по извънсписъчен 

състав на МЕ, както и поименно разписание на длъжностите в МЕ;   

      2.9. Изготвяне на Вътрешни правила – 3 броя: за провеждане на подбор по 

мобилност по чл. 81а от ЗДСл; за управление и развитие на човешките ресурси и за 

дългосрочно командированите служители в Брюксел; 

     2.10. Конкурси – стартиране на конкурсите, провеждане на тестове и интервюта, 

приключване на 4 броя конкурсни процедури; 

     2.11. Конкурентни подбори – 14 броя с всички съпътстващи документи; 

    2.12. Подбор по мобилност  – 1 брой с всички съпътстващи действия и документи; 

     2.13. Изготвяне на статистически форми: 3-мес. за НСИ; 

     2.14. Организиране и координиране на дейностите по ЗЗБУТ – трудова злополука 

с двама служители – декларация за ТЗ, заповед за комисия, протокол от разследването, 

заповед с приложение към нея за провеждане на извънреден инструктаж; 3-та фаза 

ваксиниране – обобщаване на информацията за желаещите да се ваксинират от МЕ, 

държавните и частните дружества в сферата на енергетиката и пращане на информацията до 

МЗ; определяне на места за трудоустрояване – протокол, заповеди – 3 бр., писмо до СТМ; 

отчитане на извънредния труд за 2020 г. и писмо до ГИТ;  отчитане на изпълнението на 

първата година от договора със СТМ АС клуб ООД – приемане на обобщения доклад и 

подписване на приемо-предавателен протокол; 

    2.15. Обучение – изготвен годишен доклад за извършените дейности във връзка с 

обученията в МЕ за 2020 г.; изготвен План за обучение на служителите от МЕ за 2021 г.; 

регистрирани 33 служители за обучения в ИПА и 14 служители в ШПФ; издадени 42 броя 

заповеди за обучения; текуща проверка на обученията на служителите – кореспонденция по 

електронна поща за включване в групи; 

     2.16. Летни студентски стажове – регистрирани 3 /ТРИ/ броя стажантски позиции 

за дирекциите – ПНДАОЧР, ЕСПУЕР и ПРКК; д-я ЕСПУЕР и ПНДАОЧР – изготвяне на 

графици за интервюта на 10 кандидати, провеждане на интервюта, класиране на одобрените 

кандидати, изготвяне на протокол и 1 споразумение за провеждане на стаж в МЕ; 

      2.17. Сформиране на СИК извън страната за 11.07.2021 година: уведомяване на 

служителите на МЕ и АУЕР, изготвяне на таб-лица с данни на служителите, декларации до 

МВнР; 

      2.18. Попълване на анкета Барометър на нагласите, организирана от ИПА; 

      2.19. Извършени дейности по равнопоставеност на жените и мъжете от служител 

от отдела като резервен член и координатор. 
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в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. Проектите по 

програмата 
няма 

 

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение №5) 
Бюджетна програма 2400.02.00 "Администрация" Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Отчет 

Показатели за изпълнение 

1. Дейности по поддържане нивото на контрол, координиране и подпомагане 

на дейностите по защитата и сигурността на обектите от системата на 

министерството, съгласно нормативните изисквания на Закона за защита при 

бедствия, Закона за ДАНС и др. 

% 100% изпълнява се 

2. Дейности по защитата на обектите от националната  и европейска 

критична инфраструктура в сектор "Енергетика". 
% 100% изпълнява се 

3. Дейности по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 

Ситуационен център за управление при кризи и бедствия, касаещи 

сигурността и защитата при бедствия (дейността не е изпълнена поради 

липса на нормативен документ - Наредба, в съответствие с разпоредбите на 

чл. 20 от ЗУФСЗНС). 

% 95% изпълнява се 

4. Актуализиране на нормативната уредба и стратегическите документи в 

сферата на сигурността и защитата при бедствия.  
% 100% изпълнява се 

5. Дейности по изготвяне, актуализиране и поддържане на военновременния 

план на министерството, на плана за привеждане, на ведомствения план за 

защита при бедствия и на други планове и документи в сферата на защитата 

при бедствия, сигурността и отбраната на страната. 

% 100% изпълнява се 

6. Дейности по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 

Автоматизирана информационна система за работа с класифицирана 

информация в дирекцията - оказване на необходимото съдействие на Звеното 

за защита на класифицираната информация в МЕ (Звено ЗКИ е водещо по 

дейността). 

% 90% изпълнява се 

7. Изграждане на оптична свързаност между Пунктовете за управление и МЕ. % 90% изпълнява се 

8. Дейности за организация и контрол  по подготовката на дружествата от 

системата на енергетиката за работа във военно време за изпълнение на 

услуги от стратегическо значение (добив, преработка и доставка на 

енергоносители; производство, пренос и разпределение на електрическа 

енергия,  топлинна енергия и природен газ)  

% 100% изпълнява се 

9. Дейности по организиране енергийната система за работа във военно 

време, определяне възможностите и координиране на военновременното 

производство и доставката на заявените количества енергоносители,  

необходими за осигуряване на въоръжените сили, териториалната отбрана, 

военната и гражданска промишленост и населението. 

% 100% изпълнява се 

10. Участие в редовни заседания на Координационната група по природен 

газ (КГПГ) на Главна дирекция "Енергетика" към Европейската комисия. 
% 80% изпълнява се 

11. Провеждане на експертни работни срещи.  % 100% изпълнява се 

12. Участие в учения % 100% изпълнява се 

13. Повишаване квалификацията на служителите. % 100% изпълнява се 

*Забележка: Посочените показатели по програма 2400.02.00 – „Администрация” обхващат 

дейността на отдел "Управление при кризисни ситуации и отбранително-мобилизационна 

подготовка" към дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни 

ситуации”. Мерната единица е в проценти (%), които отчитат степента на постигане от 

цялостното изпълнение на дейността, като 100% е изцяло завършена дейност и/или 

постигане напълно завършено състояние на обекта. Степента на постигане от 
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цялостното изпълнение на дейността не винаги е свързана с дейности, за които са 

необходими бюджетни разходи. 

    Кратко описание на показателите за изпълнение 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Дейности по поддържане нивото на контрол, координиране и подпомагане на дейностите 

по защитата и сигурността на обектите от системата на министерството, съгласно 

нормативните изисквания на Закона за защита при бедствия, Закона за ДАНС, и др.                                                                             

2. Дейности по защитата на означените обекти от националната критична инфраструктура и 

европейската критична инфраструктура в сектор "Енергетика".                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Актуализиране на нормативната уредба и стратегическите документи в сферата на 

сигурността и защитата при бедствия - при необходимост.                                 

4. Дейности по изготвяне, актуализиране и поддържане на военновременния план на 

министерството, на плана за привеждане, на ведомствения план за защита при бедствия и на 

други планове и документи в сферата на защитата при бедствия, сигурността и отбраната на 

страната.                               

5. Дейности по организиране енергийната система за работа във военно време, определяне 

възможностите и координиране на военновременното производство и доставката на 

заявените количества енергоносители, за осигуряване на въоръжените сили, териториалната 

отбрана, военната и гражданска промишленост и населението. 

    Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 

За изготвяне на прогнозата е използвана информация от годишните финансови и програмни 

отчети на МЕ. 

 

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на 

планираните/заявените целеви стойности:  

 

няма такива 
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е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение № 6) 

№ 
2400.02.02 Бюджетна програма „АДМИНИСТРАЦИЯ”  

Закон 
Уточнен 

план 
Отчет 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 5 455 200 5 255 200 2 193 553 

     Персонал 3 179 600 3 179 600 1 641 271 

     Издръжка 1 525 600 1 525 600 529 606 

     Капиталови разходи 750 000 550 000 22 676 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 5 455 200 5 255 200 2 193 553 

     Персонал 3 179 600 3 179 600 1 641 271 

     Издръжка 1 525 600 1 525 600 529 606 

     Капиталови разходи 750 000 550 000 22 676 

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

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 

чужди средства 
0 0 0 

          

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

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 5 455 200 5 255 200 2 193 553 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 5 455 200 5 255 200 2 193 553 

  Численост на щатния персонал 75 76 63 

  Численост на извънщатния персонал       

ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

Съгласно Устройствения правилник на МЕ общата администрация осигурява технически 

дейността на министъра, дейността на специализираната администрация и дейностите по 

правно-нормативното и административното обслужване на гражданите и юридическите 

лица.  

Общата администрация е организирана в 2 дирекции: 

- дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно 

обслужване";  

- дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси". 

Дирекции подпомагащи дейността на програма „Администрация”: 

Дирекциите подпомагащи дейността на праграма „Администрация“ са: 

- дирекция „Инспекторат“ 

- дирекция „Вътрешен одит"  

- от специализираната администрация, дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и 

управление на кризисни ситуации“, отдел „Технически контрол в енергетиката и управление 

при кризисни ситуации”. 
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Отчет на разходите по бюджетните програми, изпълнявани от Министерство на енергетиката 

№ 
2400.00.00 МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

Закон 
Уточнен 

план 
Отчет 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 13 304 800 13 579 967 6 159 694 

     Персонал 8 688 000 8 688 000 4 247 234 

     Издръжка 3 616 800 3 891 967 1 788 599 

     Капиталови разходи 1 000 000 1 000 000 123 861 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 13 304 800 13 579 967 6 159 694 

     Персонал 8 688 000 8 688 000 4 247 234 

     Издръжка 3 616 800 3 891 967 1 788 599 

     Капиталови разходи 1 000 000 1 000 000 123 861 

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

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  60 419 200 59 201 811 22 593 779 

  Субсидии за нефинансови предприятия  42 872 700 41 882 000 20 194 968 

  Капиталов трансфер - фонд "РАО" и "ИЕЯС" 17 546 500 17 034 200 2 113 200 

  Лихви по външни заеми "ДИЗ" 0 285 611 285 611 

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 

чужди средства 
0 0 754 610 

  
Проект „Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за 
изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 2“ 0 0 19 907 

  
Програма за "Хоризонт 2020", проект "ODYSSEE-MURE - Мониторинг на Европейския принцип 
"Енергийната ефективност на първо място" и на изпълнението на политиките" 0 0 0 

  
Програма "Хоризонт 2020", проект "Български форум за енергийна ефективност за интелигентно 

финансиране за интелигентни сгради - BeSmart" 0 0 3 675 

  
Програма "Хоризонт 2020" проект "Съгласувани действия за подпомагане изпълнението на 

Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (CAV_EPBD) 0 0 3 194 

  
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Проект „Повишаване на капацитета 
на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване 

информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания" 
0 0 4 252 

  

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Проект „Повишаване на 

информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки 
по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения 

за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности" 

0 0 835 

  

Програма "Хоризонт 2020", проект № 840034 "Подобряване на практиките за прилагане, 

мониторинг и верифициране на политиките за енергийна ефективност съгласно чл.7 от 
Директива 2021/27/ЕС- ENSMOV" 

0 0 1 730 861 

  
Програма "Хоризонт 2020", проект №892235 "Разработване на национални схеми за енергийна 

ефективност в малки и средни предприятия - DEESME" 0 0 1 726 

 

Други европейски програми и други донори, вкл. и национално съфинансиране ФМ на ЕИП 

(Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност") 0 0 138 621 

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 70 332 200 70 807 148 21 897 507 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 81 572 500 82 613 398 25 107 665 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 81 572 500 82 613 398 27 010 736 

  Численост на щатния персонал 251 251 215 

  Численост на извънщатния персонал 0 0 0 

 

 

ТАТЯНА СЕКУЛОВА 

Главен секретар 
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Съгласувал: ....................... ......................... Димитрина Колева, ЗА директор на дирекция ФУСИКО 

                                                                         Заповед № Е-РД-16-579/20.08.2021 г. 

                                                                                                       

 

                     ....................... ......................... Димитрина Колева, началник отдел БФС 

 

 

Изготвил:   ....................... ...........................Люба Грозданова, главен експерт, отдел БФС 

 

 


