
СПРАВКА 

За отразяване на становищата, получени след публикуване на проекта на Постановление за изменение и 

допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и 

дейности, които са от значение за националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 71 и 77 от 2011 г., 

бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28 и 57 от 2015 г., бр. 22, 27 и 51 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г., 

бр. 9 и 81 от 2019 г. и бр. 33 и 87 от 2021 г. и бр. 41 и 47 от 2022 г.) 
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ПРИЕМА СЕ/ 

НЕ СЕ ПРИЕМА 

 
МОТИВИ 

В Министерството на 
енергетиката постъпи 
становище с писмо с Изх. 
№ АМ-Зб/ 21.03.2022 г. от 
ЛУКОЙЛ-България" 
ЕООД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Получено становище в 
Министерството на 
енергетиката с писмо с 
Рег.№ Е-26-Е-701/ 
28.06.2022 г. от 
„Електроразпределителни 
мрежи Запад“ АД 

В Министерството на енергетиката (МЕ) постъпи писмо, с което 
„ЛУКОЙЛ-България" ЕООД иска стратегическия обект „Централно 
управление на „ЛУКОЙЛ-България" ЕООД (ЦУЛБ) да отпадне от 
раздел VI „Енергетика" на Списъка на стратегически обекти и 
дейности от значение за националната сигурност - приложение към 
чл.1, ал.1 от. Постановление №181 на Министерски съвет от 2009 г. 
за определяне на стратегически обекти и дейности, които са от 
значение за националната сигурност (ПМС 181). Дружеството 
аргументира своето искане с цел редуцирането на 
административната тежест, произтичаща от изпълнението на 
изискванията за стратегически обект и стратегическа дейност. 
Посочили са,  че в ЦУЛБ се изпълняват основно административни и 
ръководни функции на дружеството, характерни за всички 
компании в страната с основен предмет на дейност - търговия с 
горива.  
 

В Министерството на енергетиката е отправена молба от 
„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД., в която се иска в 
наименованието на дружеството в раздел VI. Сектор "Енергетика", в 
т. 2. „Стратегически обекти“, подточка 2.13., гласяща: „Диспечер-
ските центрове на "Електроразпределение Юг" - ЕАД, "Електро-
разпределение север" - АД, и "ЧЕЗ Разпределение България" – АД;“, 
да бъде променено от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на 
„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД. Това изменение се 
налага вследствие на извършената на 18.04.2022 г. промяна на 
наименованието на дружеството „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 
в „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД., съгласно решение на 
извънредното Общо събрание на дружеството. Посоченото 
обстоятелство е вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията на 28.04.2022 г. Правната форма, седалището, адресът 
за кореспонденция и ЕИК на дружеството, остават без промяна.  

 
 
 
 
 
 

Не се приема  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приема се  

 Съгласно чл.41 чл. 41, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за Държавна агенция 
„Национална сигурност" (ППЗДАНС), 
стратегическите обекти и дейности, които са 
от значение за националната сигурност, се 
определят от Министерския съвет в единен 
списък по предложение на съответните 
министри или ръководители на ведомства след 
предварително съгласуване с председателя на 
агенцията. На основание от чл. 41, ал. 1 от 
ППЗДАНС Министерството на енергетикате е 
изпратило писмо до ДАНС, с което информира 
за постъпилото искане от ЛУКОЙЛ-България" 
ЕООД. Със свое писмо Държавна агенция 
„Национална сигурност“ е отговорилала на 
запитването от страна на Министерството на 
енергетикта, че изразява отрицателно 
становище по отношение на отправената молба 
от  ЛУКОЙЛ-България" ЕООД. 
 
На основание от чл. 41, ал. 1 от ППЗДАНС 
Министерството на енергетикате е изпратило 
писмо до ДАНС, с което информира за 
постъпилото искане от Електроразпредели-
телни мрежи Запад“ АД. 
На основание от чл. 41, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за Държавна агенция 
„Национална сигурност" в Министерството на 
енергетиката е получено положително 
становище от Държавна агенция „Национална 
сигурност, че няма забележки по промяната в 
названието на дружествата. 


