ПОСТАНОВЛЕНИЕ № …
от ……………………. 2022 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., бр. 29 от 2021 г. и бр. 5 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 1 накрая се добавя „и по управление на подземните богатства“.
§ 2. Член 4 се отменя.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът упражнява правомощията си в съответствие с Конституцията и законите
на страната, като:
1. ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта
на енергетиката;
2. определя стратегическите цели и приоритети на политиката в областта на енергетиката в
рамките на своите правомощия, организира и координира разработването на стратегии и
програми за постигането им;
3. обсъжда политиката в областта на енергетиката с работодателските организации,
синдикатите, бизнес асоциациите и неправителствените организации и осигурява активното
взаимодействие с тях при разработването, контрола и наблюдението на отделни програми и
проекти за осъществяване на политиката;
4. провежда енергийна политика, насочена към енергийно развитие на страната, при
ефективно използване на енергията и енергийните ресурси и задоволяване потребностите на
обществото от електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефтопродукти и твърди
горива въз основа на общите прогнозни енергийни баланси и в съответствие с приетата от
Народното събрание Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България;
5. разработва, провежда и контролира изпълнението на политиката за насърчаване на
енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници;
6. провежда държавната политика по отношение на сигурността на снабдяването с енергия и
с природен газ;
7. определя необходимите нови мощности за производство на електрическа енергия и прави
предложения за изграждане на ядрена централа;
8. разработва и осъществява правителствената политика за развитие на конкурентен и
финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари и в
Общия енергиен пазар на Европейския съюз (ЕС);
9. участва в разработването, организирането, координирането и контрола по изпълнението на
държавната политика от компетентността му, произтичаща от членството на Република
България в ЕС;
10. представлява Република България пред международните органи и организации в областта
на енергетиката, изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република
България, произтичащи от членството й в международните органи и организации;
11. организира, координира и контролира преговорите, сключването и изпълнението на
многостранни и двустранни международни договори в областта на енергетиката, както и други
договори в областите на своята дейност;
12. ръководи разработването и осъществява политиката за участие в програми и проекти,
финансирани със средства от ЕС, международни финансови институции и други донори;
13. ръководи дейността на министерството по организиране и провеждане на
междуправителствените комисии за икономическо сътрудничество, за които е определен за
председател и съпредседател с акт на Министерския съвет;
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14. участва като заместник-председател в Съвета по енергийна сигурност съгласно
Постановление № 170 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Съвет по енергийна
сигурност (ДВ, бр. 52 от 2015 г.);
15. изпълнява функциите на Национален компетентен орган, който да 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 (OB, L, бр. 115 от 25.04.2013 г.);
16. извършва разрешителна и регистрационна дейност съгласно нормативно определените му
правомощия и последващ контрол;
17. поддържа регистър на лицата, извършващи услугата дялово разпределение;
18. осъществява функциите, произтичащи от чл. 36б – 36ж от Закона за енергетиката във
връзка с управлението на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", включително
утвърждава правила за определяне на членовете на управителния съвет, определя
председателя на управителния съвет и определя поименния състав на управителния съвет след
съгласуване с министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и с
производителите на електрическа енергия;
19. определя представител на министерството за член на управителния съвет на Фонд
"Енергийна ефективност и възобновяеми източници";
20. разработва и внася за приемане от Министерския съвет Стратегия за управление на
отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци;
21. организира и ръководи дейността на създадените със Закона за безопасно използване на
ядрената енергия (ЗБИЯЕ) към него фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения"
и на фонд "Радиоактивни отпадъци", председателства управителните съвети на двата фонда и
осъществява контрол върху набирането и разходването на средствата от тях;
22. осъществява нормативно установените му правомощия като орган на управление на
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, назначава независимият член и избира и
назначава членовете - представители на държавата, включително изпълнителния директор, в
управителния съвет на предприятието след провеждане на конкурс съгласно Закона за
публичните предприятия (ЗПП) и ЗБИЯЕ;
23. упражнява правата на едноличен собственик на капитала в търговските дружества с
държавно участие в капитала – „Български енергиен холдинг“ ЕАД и „Минпроект“ ЕАД,
назначава независимите членове и избира и назначава членовете - представители на
държавата в Съветите на директорите на тези дружества след провеждане на конкурс съгласно
ЗПП;
24. упражнява правата на държавата като акционер или съдружник в търговските дружества
с държавно участие в капитала – "Енергия" ООД, "Енергострой" АД, "Топлофикация Перник"
АД, "Петрол" АД, "Мина лев" ООД и "Лукойл нефтохим Бургас" АД;
25. упражнява правата на едноличен собственик на капитала, на акционер или съдружник в
търговските дружества с държавно участие в капитала в ликвидация или в несъстоятелност „Българска нефтена компания" ЕООД (л), "Мина Маришки басейн" ЕООД (л), "Проектна
компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ" ЕАД (л), "Колош-БД" ЕООД (н), "Мина
Пирин" ЕАД (н) и "Мини Бобов дол" ЕАД (н);
26. провежда държавната политика в областта на геоложките изследвания и управлението на
подземните богатства с цел устойчивото развитие на страната, националната сигурност и
привличането на инвеститори, като извършва действията, предвидени в Закона за подземните
богатства (ЗПБ);
27. осъществява контрол по опазването на земните недра чрез рационално използване на
подземните богатства при търсенето, проучването, добива и първичната им преработка и
управление на минните отпадъци от тези дейности;
28. разработва и внася за приемане от Министерския съвет Национална стратегия за развитие
на минната индустрия;
29. управлява Националния геоложки фонд и Националното скално-фондово хранилище;
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30. организира набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данните
по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, както и създаването и
поддържането на специализирани карти, регистри и информационна система за разрешенията
за търсене и проучване и за проучване, откритията и находищата на подземни богатства,
предоставените концесии за добив на подземни богатства и разрешителните за управление на
съоръжения за минни отпадъци;
31. организира създаването и поддържането на Национален баланс на запасите и ресурсите
на подземни богатства за всички видове подземни богатства по Закона за подземните богатства
и издава удостоверения за регистрирани открития на находища;
32. изпълнява държавната политика за концесии за строителство или за услуги за
хидроенергийни обекти, като осъществява правомощията на концедент и останалите действия
по чл. 39, ал. 1 от Закона за концесиите;
33. прави оценка на наличния капацитет за съхранение на въглероден диоксид на територията
на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на
Черно море или на отделни части от нея и прави предложения пред Министерския съвет за
одобряване на разрешения за проучване и на разрешения за съхранение на въглероден
диоксид в земните недра;
34. издава разрешения за проучване и разрешения за съхранение на въглероден диоксид в
земните недра;
35. организира и контролира дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка,
защитата при бедствия и на критичните инфраструктури, утвърждава и упражнява контрол при
разработването на плановете за работа във военно време и за защита при бедствия в
министерството;
36. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната
информация;
37. осъществява функциите на административен орган по Закона за киберсигурност, към който
се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор
"Енергетика";
38. изпълнява функциите на администратор на предоставяни държавни и минимални помощи
в енергетиката;
39. прави предложения за изменение и/или допълнение на действащи и за приемане на нови
нормативни актове в областта на правомощията си;
40. осъществява функциите на ръководител на Програмния оператор по Програма
„Възобновяема енергия, енергийна, ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;
41. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на министерството;
42. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския
съвет.“;
2. В ал. 2 думите „опазването на държавната и служебната тайна се заменят с „или
защитата на класифицираната информация“;
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът назначава и освобождава изпълнителния директор на Агенция за
устойчиво енергийно развитие след съгласуване с министър-председателя и контролира
дейността му като второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на
енергетиката.“
§ 4. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) При осъществяване на политическата програма на правителството в областта
на енергетиката и управлението на подземните богатства, при разработване на проекти на
нормативни актове и при изпълнение на правомощията му министърът се подпомага от
четирима заместник-министри.
(2) Министърът делегира с писмена заповед правомощия на заместник-министрите и
определя техните функции.
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(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен
случай заместник-министър.“
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството е структурирано в 8 дирекции, инспекторат, звено "Защита на
класифицираната информация", служител по мрежова и информационна сигурност и финансов
контрольор.“;
2. В ал. 2 числото „196“ се заменя с „200“.
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на министерството“;
2. Алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
„(4) Дейността на Инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на
проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:
1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;
2. независима и обективна оценка на дейността на администрацията;
3. подобряване работата на администрацията.
(5) Инспекторатът изпълнява контролните си функции, като:
1. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в
администрацията на министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет по
бюджета на министерството;
2. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани
нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;
3. извършва проверки по предоставянето на административни услуги от администрацията на
министерството и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;
4. подпомага министъра при изпълнението на задълженията му във връзка с
държавната антикорупционна политика;
5. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и предлага на министъра
конкретни действия;
6. осъществява дейности, свързани с мониторинг, превенция и разкриване на корупционни
прояви, включително случаи на измами и нередности в министерството и във второстепенните
разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;
7. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;
8. разглежда и извършва проверки по постъпили сигнали за корупционни прояви и други
нарушения, незаконни или неправилни действия или бездействия на служители в
министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството
и изготвя доклад за резултатите; анализира причините и условията за констатираните
нарушения и предлага мерки за отстраняването им; подготвя и изпраща отговорите до
подателите на сигналите;
9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за
извършено престъпление;
10. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за
организацията на работата от служителите на администрацията;
11. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове,
регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;
12. може да предлага образуването на дисциплинарно производство при констатирани
нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация и на вътрешните актове в министерството;
13. осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от
нормативни актове или възложени от министъра;
14. води и поддържа регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ по отношение на
задължените лица по § 2, ал. 1, т. 1 - 4 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ.
4

(6) За резултатите от извършените проверки се докладва на министъра и се правят препоръки
за отстраняване на констатираните пропуски и нарушения.“;
3. В ал. 7 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на министерството“.
§ 7. В чл. 20 т. 13 се изменя така:
„13. съгласува проектите разрешения и договори за търсене и проучване или за
проучване на подземни богатства и на договори за предоставяне на концесии за добив на
подземни богатства;“
§ 8. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Дирекция "Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие":
1. подпомага министъра при провеждането на държавната енергийна политика;
2. организира, координира и участва в разработването и актуализирането на Стратегията за
устойчиво енергийно развитие на Република България в контекста на Европейската енергийна
политика;
3. анализира и оценява изпълнението на целите и приоритетите на Стратегията за устойчиво
енергийно развитие на Република България, подготвя информация за постигнатия напредък и
предложения за необходимите мерки;
4. участва в разработването и актуализирането на Интегрирания план в областта на
енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г. и в изготвянето на двугодишните
доклади по плана;
5. организира, координира и участва в дейностите по провеждане на политиката за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, като подпомага министъра
при:
а) определянето на национална задължителна цел за енергията от възобновяеми източници;
б) определянето на задължителен дял на енергията от възобновяеми източници в транспорта;
6. организира изготвянето на информация за напредъка по изпълнението на политиката за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници за целите на докладването
по Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България.
7. организира, координира и участва в дейностите по провеждане на политиката за енергийна
ефективност, като подпомага министъра при:
а) разработването, съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството, на
Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден
фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.
б) разработването на националната цел за енергийна ефективност до 2030 г.;
в) разработването на схеми за задължения за енергийна ефективност на търговците с енергия;
8. организира изготвянето на информация за напредъка по изпълнението на политиката и
мерките за повишаване на енергийната ефективност за целите на докладването по
Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България
9. организира и координира дейността по разработване, мониторинг, докладване и
актуализиране на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници и
националните индикативни цели за насърчаване потреблението на енергия, произведена от
възобновяеми източници и биогорива;
10. координира изготвянето на програми за повишаване ефективността на енергийното
потребление и насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на
национално, областно и отраслово равнище;
11. събира, обработва и анализира информацията, необходима за разработването на
констативни общи енергийни баланси, необходими за вземане на управленски решения при
реализиране на енергийната политика;
12. организира, координира и участва в разработването на прогнозни краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни общи енергийни баланси и анализи за нуждите на енергийната
политика;
13. събира, обработва и анализира информация за производството и потреблението на енергия
от възобновяеми източници и биогорива, организира и поддържа база данни за тях;
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14. осъществява обмен на статистически данни с български и международни институции,
включително в изпълнение на разпоредбите на правото на ЕС в областта на енергетиката и
свързаните с тях задължения за предоставяне на информация на Главна дирекция
"Енергетика" към Европейската комисия, за суровия петрол и неговите деривати;
15. осъществява мониторинг на насоките за енергийно развитие, като изготвя бюлетин за
състоянието и развитието на енергетиката по чл. 4, ал. 2, т. 17 от Закона за енергетиката;
16. осъществява координация за постигане на по-голяма сигурност на енергийните доставки и
устойчивост на енергийното производство и потребление на вътрешния енергиен пазар на ЕС;
17. осъществява взаимодействие с министерства, държавни и изпълнителни агенции, с
фондове и с други институции по отношение на дейностите по енергийна ефективност и
използване на енергия от възобновяеми източници в рамките на своята компетентност;
18. координира дейностите по определяне на енергийните политики за целите на програмния
бюджет и участва в разработването на проектобюджета на министерството, както и в
изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на
функционалната си компетентност;
19. подпомага министъра при координиране на дейностите на Агенцията за устойчиво
енергийно развитие във връзка с провеждане на политиката по енергийна ефективност и
възобновяеми енергийни източници;
20. изготвя проекти за изменение и/или допълнение на действащи и за приемане на нови
нормативни актове в рамките на функционалната си компетентност, включително в областите
енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници;
21. подпомага министъра като администратор на предоставените оперативни помощи за
намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми енергийни
източници, съгласно "Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за
енергетиката за периода 2014 – 2020 г." и за предоставените оперативни помощи за
насърчаване използването на електрическата енергия от възобновяеми източници,
предоставени по ЗЕ и ЗЕВИ (преференциални цени и премии);
22. подпомага министъра при решаването на въпроси, свързани със свободната конкуренция,
злоупотребата с господстващо положение, предоставянето на държавни помощи в сферата на
енергетиката и други форми на непозволено въздействие върху пазарните отношения с
електроенергия и природен газ;
23. осъществява дейности, свързани с разработване на насоки за кандидатстване по
процедури за подбор на проектни предложения и въвеждане в Информационна система за
управление и наблюдение (ИСУН 2020) на процедурите за подбор на проектни предложения
по програма ВЕЕЕЕС, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство.“
§ 9. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Дирекция "Природни ресурси, концесии и контрол":
1. подпомага министъра при провеждането на държавната политика в областта на геоложките
изследвания и управлението на подземните богатства;
2. подпомага министъра при разработването Национална стратегия за развитие на минната
индустрия;
3. участва в координирането и провеждането на обществени поръчки за определяне на
изпълнител и възлагането изпълнението на инвестиционни и други проекти за геоложко и
геоеколожко изучаване на територията на Република България, в континенталния шелф и в
изключителната икономическа зона в Черно море;
4. подпомага министъра при управлението на Националния геоложки фонд, в т.ч. и при
изпълнение на функциите, свързани с Националното скално-фондово хранилище и на
специализираните информационни системи за данните от геоложките изследвания, търсенето,
проучването и добива на подземни богатства;
5. извършват действията по набиране, поддържане в актуално състояние и съхраняване на
данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, както и по създаване
и поддържане на специализирани карти, регистри и на информационна система въз основа на
тези данни и въз основа на данни от кадастъра за:
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а) разрешенията за търсене и проучване и за проучване;
б) откритията и находищата на подземни богатства;
в) предоставените концесии за добив на подземни богатства;
6. поддържа публичен регистър на операторите и на издадените разрешителни за управление
на съоръжения за минни отпадъци;
7. организира и подготвя издаването на удостоверения за регистрирани открития на находища;
8. организира съставянето и воденето на Национален баланс на запасите и ресурсите на
подземни богатства за всички видове подземни богатства по Закона за подземните богатства;
9. организира създаването на метаданни за масивите от пространствени данни и услугите за
тях в областта на геологията, въглеводородите като енергийни източници и за минералните
суровини;
10. извършва предвидените в ЗПБ действия, включително, като организира и провежда
конкурси и търгове, води преговори и подготвя документи за предоставяне на разрешения за
търсене и проучване и за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, т. 4 - 7 от
ЗПБ, вкл. по право, след одобрение от Министерския съвет, и подготвя проекти на договори;
11. създава необходимата организация и подготвя проекти на предложенията пред
Министерския съвет и проекти на договори за предоставяне на:
а) разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 от
ЗПБ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море;
б) разрешения за търсене и проучване и за проучване на нефт и природен газ на територията
на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в
Черно море;
12. създава необходимата организация и прави предложения пред Министерския съвет за
предоставяне на концесии за добив на подземни богатства по чл. 2 ЗПБ;
13. създава организация и участва при подготовката и провеждането на:
а) процедура по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по право;
б) търг за предоставяне на концесия за добив на подземните богатства;
в) преговори за сключване на концесионни договори;
14. подготвя необходимите документи за предоставяне на права за управление на минни
отпадъци по реда на ЗПБ;
15. организира дейността по предоставяне на концесии за строителство или за услуги за
хидроенергийни обекти при условията и по реда на Закона за концесиите;
16. подпомага министъра при изготвянето на оценка на наличния капацитет за съхранение на
въглероден диоксид на територията на Република България, в континенталния шелф и в
изключителната икономическа зона на Черно море или на отделни части от нея;
17. създава необходимата организация и подготвя проекти на предложения пред
Министерския съвет за одобряване на разрешения за проучване и на разрешения за
съхранение на въглероден диоксид в геоложки формации и подготвя издаването на
разрешенията след одобряването им от Министерския съвет;
18. организира създаването и воденето на специализирани карти и регистри по Закона за
съхранение на въглероден диоксид в земните недра, както следва:
а) специализирана карта и регистър на издадените разрешения за проучване;
б) специализирана карта и регистър на издадените разрешения за съхранение, включително
специализирана карта на местата за съхранение и на заобикалящите ги комплекси за
съхранение, включително карти и профили на тяхното пространствено положение и наличната
за тях информация;
в) специализирана карта и регистър на всички затворени места за съхранение и на
заобикалящите ги комплекси за съхранение, включително карти и профили на тяхното
пространствено положение и наличната информация;
19. участва в изготвянето и предоставянето на Европейската комисия на доклади за
изпълнението на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра, вкл. за
регистрите по т. 18, б. „б“ и „в“;
20. подпомага министъра при осъществяване на неговите правомощия за опазването на
земните недра чрез рационално използване на подземните богатства при търсенето,
проучването, добива и първичната им преработка и управление на минните отпадъци от тези
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дейности, включително чрез съгласуване на цялостни и годишни работни проекти, и
контролира:
а) спазването на издадените разрешения за извършване на дейности по управление на минни
отпадъци;
б) спазването на цялостните и годишните проекти за изграждане, експлоатация и закриване
на съоръжения на минни отпадъци и на плановете за управление на минните отпадъци;
в) воденето на необходимата геолого-маркшайдерска и статистическа документация за
установяване движението на запасите и ресурсите на подземни богатства;
г) цялостното изпълнение на договорите за търсене и проучване и за проучване и на
договорите за предоставяне на концесии за добив;
д) спазването на цялостните и на годишните работни проекти за търсене, проучване, добив и
първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на
геологопроучвателни и миннодобивни обекти, за рекултивация на нарушени и замърсени
терени;
21. съставя актове за установяване на административни нарушения по ЗПБ и изготвя проекти
на наказателни постановления;
22. осъществява процесуалното представителство на министъра по дела по ЗПБ и свързани с
неизпълнение на задължения по договори за търсене и проучване, за проучване и за
предоставяне на концесии за добив;
23. участва при разработването и координиране изпълнението на международни проекти и
програми в областите: геоинформатика, търсене, проучване и добив на подземни богатства и
опазване на земните недра;
24. подпомага министъра в качеството му на компетентен орган по управление на минните
отпадъци съгласно глава осма от Закона за подземните богатства;
25. изготвя проекти за изменение и/или допълнение на действащи и за приемане на нови
нормативни актове в рамките на функционалната си компетентност;
26. участва в подготовката на информация и анализи за добива на подземни богатства в
регионален и в международен план;
27. планира и следи аналитично приходите и разходите по:
а) концесионната дейност;
б) предоставените разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни
богатства;
28. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на министерството, както и
в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството, с оглед на
функционалната си компетентност;
29. представлява страната и министерството в областта на геологията и опазването на земните
недра пред Асоциацията на европейските геоложки служби (Euro Geo Surveys), както и пред
други сродни структури в Европа и в света;
30. участва в работата на работна група № 14 "Енергетика", както и излъчва свои
представители в работни групи към Европейската комисия в областта на устойчивото развитие
на минералните ресурси (Raw Materials Supply Group, DG Enterprises и Supply DG Environment)
и в работата на международни организации;
31. участва чрез свои представители в експертната група към Икономическата комисия на ООН
за Европа по ревизиране и актуализиране на рамковата Класификация на запасите и ресурсите
на подземни богатства;
32. участва в подготовката на програмите за геоложки изследвания в Антарктида, в района на
Българската антарктическа база "Св. Климент Охридски";
33. организира съставянето, публикуването и поддържането на интернет страницата на
министерството на актуален списък на закритите съоръжения за минни отпадъци, включително
на изоставените, които причиняват сериозни отрицателни въздействия върху околната среда
или за които има вероятност в средносрочен или в краткосрочен план да станат сериозна
заплаха за човешкото здраве или за околната среда;
34. организира съставянето и публикуването на интернет страницата на министерството на
актуален списък на всички събития, засягащи стабилността на съоръженията за минни
отпадъци и оказали въздействие върху околната среда;
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35. подпомага министъра в качеството му на заместник-председател в Съвета по енергийна
сигурност и изпълнява функциите на оперативно звено към Секретариата към Съвета по
енергийна сигурност;
36. подпомага министъра при осъществяването на дейностите, произтичащи от членството на
Република България в Съвместната организация "Интерокеанметал".“
§ 10. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Дирекция "Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни
ситуации":
1. подпомага министъра при провеждането на държавната политика по отношение на
сигурността на снабдяването с енергия и природен газ;
2. подпомага министъра при провеждането на политиката, насочена към задоволяване
потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия, природен газ,
нефтопродукти и твърди горива, въз основа на общите прогнозни енергийни баланси и в
съответствие със Стратегията за устойчиво енергийно развитие;
3. при необходимост предлага на министъра изграждане на нови мощности за производство на
електрическа енергия по Закона за енергетиката и на ядрена централа по ЗБИЯЕ;
4. организира и координира периодичен преглед и актуализация на Стратегията за управление
на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци и осъществява мониторинг на
изпълнението й;
5. анализира и предлага решения на проблемите, свързани с ядрената енергетика и
управлението на радиоактивни отпадъци;
6. осъществява мониторинг и координира мерките по изпълнението на програми за
повишаване на безопасността и надеждността на ядрени съоръжения, за изграждане и
въвеждане в експлоатация на нови ядрени съоръжения, за удължаване срока на експлоатация
на ядрени съоръжения и за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, включително
дейности по проекти, финансирани от Международен фонд "Козлодуй";
7. осъществява координация и мониторинг на дейностите по изграждане и експлоатация на
национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци по ЗБИЯЕ;
8. координира разработването и представянето в Европейската комисия на проекти на работни
програми за извеждане от експлоатация и на мониторингови доклади за напредъка на
изпълнението на програма „Козлодуй“, участва в обсъждането им и в представянето на
резултатите и на нови предложения пред Асамблеята на донорите на Международен фонд
"Козлодуй";
9. следи за изпълнението и координира мерките, произтичащи от членството на Р. България в
ЕВРАТОМ и от задълженията по международни договори в областта на ядрената енергия и
управлението на радиоактивните отпадъци в рамките на компетентност на министъра на
енергетиката;
10. координира изготвянето, проверява и предоставя на Европейската комисия по установения
ред информацията, дължима по чл. 37 от Договора за ЕВРАТОМ;
11. участва в подготовката на информация и в преговори с Европейската комисия по
отношение на сключване или изменение на договори, свързани със сътрудничество в областта
на ядрената енергетика;
12. участва в технически срещи на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и в
работни органи на Международната рамка за сътрудничество в ядрената енергетика (IFNEC)
по развитие на ядрена инфраструктура и управление на отработило ядрено гориво и
радиоактивни отпадъци;
13. извършва преглед и организира периодично актуализиране на предложена от титулярите
на лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения методология за определяне на разходите
по финансиране на извеждането от експлоатация, съответно за определяне на дължимите
вноски към фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" на годишна база;
14. осигурява председателството и ръководи дейността на междуведомствените работни групи
към фонд "Радиоактивни отпадъци" (фонд РАО) и фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения" (фонд ИЕЯС) и осигурява секретариата за работата на управителните съвети към
фондовете;
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15. извършва контрол върху правилното изчисляване на вноските към фонд РАО и фонд ИЕЯС;
16. извършва мониторинг на изпълнение на годишната програма на Държавно предприятие
"Радиоактивни отпадъци", финансирана от фонд РАО и фонд ИЕЯС;
17. поддържа бази данни за експлоатационното състояние на АЕЦ "Козлодуй" и за възникнали
експлоатационни събития;
18. подпомага министъра при въвеждане на ограничителен режим и временно прекъсване на
снабдяването с енергия;
19. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на задължителни показатели за
степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия, както и мерки за
покриването им;
20. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на нормативи за резервите на горива,
необходими за сигурно енергоснабдяване;
21. контролира изпълнението на програмите за есенно-зимната подготовка на енергийните
дружества;
22. подпомага министъра при определянето на обща годишна квота за задължително
изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни първични източници
(на гориво), до 15 на сто от цялата първична енергия, необходима за производството на
електрическа енергия, консумирана в страната, за всяка календарна година по съображения
за сигурност на снабдяването;
23. изготвя анализ на повреждаемостта на основните съоръжения на електропреносната и
електроразпределитените мрежи и в обектите за производство на електрическа и/или
топлинна енергия и предлага корективни мерки при необходимост;
24. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на алгоритми за определяне на
количествата електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна
и електрическа енергия;
25. подпомага министъра при изпълнение на правомощията му по чл. 4, ал. 2, т. 11 от ЗЕ във
връзка с прилагането на високоефективното комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия и на ефективни районни отоплителни и охладителни системи;
26. поддържа публичния регистър по чл. 139а от Закона за енергетиката;
27. осъществява изпълнението на функциите на министъра за предварителен, текущ и
последващ контрол на техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти,
участва в работни групи по обследване на причините за възникнали крупни аварии и груби
технологични нарушения при експлоатацията на енергийни обекти;
28. осъществява изпълнението на контролните функции на министъра във връзка с реда и
техническите условия за топлоснабдяване, за прекратяване на топлоподаването и за
прилагане на дяловото разпределение на топлинната енергия;
29. осъществява контрол по спазването Правилник за безопасност и здраве при работа в
електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
(ПБЗРЕУЕТЦЕМ) (обн., ДВ, бр. 34 от 2004 г.) и на Правилник за безопасност при работа в
неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни
мрежи и хидротехнически съоръжения (ПБРНЕУЕТЦТМХС) (обн., ДВ, бр. 32 от 2004 г.);
30. провежда проверки на знанията на председателите на комисии и ръководителите на отдели
по техническа експлоатация и безопасност в енергийните предприятия в страната по
наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 2 от ЗЕ;
31. дава становища във връзка с постъпили жалби, сигнали и предложения на клиенти на
електрическа и топлинна енергия;
32. осъществява дейностите във връзка с правомощията на министъра за организация и
контрол на изпълнението на Националната рамка за инвестиции за периода 2021 – 2030 г.
съгласно наредбата по чл. 4, ал. 2, т. 18д от ЗЕ;
32. подпомага министъра при провеждането на държавната политика, свързана с дейностите
по пренос на нефт и нефтопродукти чрез тръбопроводи за пренос;
34. подпомага министъра при осъществяване на правомощия му по Закона за запасите от нефт
и нефтопродукти;
35. подпомага министъра в процеса на формиране, провеждане, координиране и контрол по
изпълнението на държавната политика по защита на критичната инфраструктура,
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управлението при кризисни ситуации, защитата при бедствия и отбранителномобилизационната подготовка в сектор енергетика, както и при прилагане на националните
документи и на нормативна уредба в тези области;
36. участва в разработването на актовете, свързани с критичните инфраструктури и обектите
им в сектор енергетика, организира тяхното установяване, извършването на оценката на риска
за тях, както и в планирането и контрола на мерките за тяхната защита;
37. организира и осъществява двустранното, многостранното и регионалното сътрудничество
в областта на защитата на европейските критични инфраструктури в сектор енергетика и в
подсекторите му, установяването и означаването на обектите им, дейностите по тяхната
защита и подготвя доклади относно опасностите и рисковете;
38. прави предложения за определяне на стратегическите обекти и дейности от значение за
националната сигурност и на списъка със стратегическите обектите от национално значение в
енергетиката;
39. събира, анализира и обобщава информацията за опасностите, уязвимостите и рисковете за
критичните инфраструктури и потенциално опасните обекти в системата на енергетиката и
поддържа базите данни за тях;
40. подпомага дейностите по защита на националната сигурност от компетентността на
министъра, изисква необходимата информация и изготвя анализи, оценки, позиции и
препоръки по енергийните аспекти на сигурността;
41. организира защитата при бедствия в съответствие с нормативно делегираните правомощия
на министъра, разработва и поддържа План за защита при бедствия на министерството,
осъществява координацията и изпълнението му и подпомага търговските дружества от
системата на енергетиката при разработване и поддържане на аварийните им планове и/или
на плановете за защита на пребиваващите;
42. осъществява дейностите, свързани с компетентностите на министъра, относно контрола на
водностопанските обекти и хидротехническите съоръжения, като набира, обобщава и
анализира необходимата информация;
43. методически ръководи, координира и контролира дейностите по отбранителномобилизационна подготовка (ОМП) в системата на министерството и търговските дружества,
организира свеждането на утвърдените от Министерския съвет военновременни задачи и
подпомага министъра при осъществяване на неговите отговорности в Междуведомствения
съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките;
44. организира изпълнението на мероприятията по подготовката на енергийната система за
работа във военно време, координира развръщането и използването на системата за
управление на сектора и разработва Плана на министерството за привеждане от мирно на
военно положение;
45. подпомага министъра при изготвянето на предложения за създаване и съхраняване на
държавни резерви и военновременни запаси в енергетиката;
46. организира, разработва и поддържа Военновременния план на министерството и подпомага
ръководството при въвеждането му, осъществява методическо ръководство и контрол на
разработването на военновременните планове на търговските дружества от сектор
"Енергетика" с поставени военновременни задачи;
47. подпомага министъра при организацията на денонощно дежурство за оповестяване при
привеждане в различни степени на готовност при мобилизация, разсредоточаване и евакуация
при опасности, стихийни бедствия и крупни производствени аварии в енергетиката, при
определянето на реда, начина и мястото за носене на дежурството и техническите средства за
оповестяване и при изготвянето на инструкция за задълженията на дежурните;
48. участва в проектирането, изграждането и поддържането на комплексната автоматизирана
система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война
(КАС), в дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) и организира
внедряването на научноприложни програмни продукти за оценка и картографиране на риска;
49. подпомага министъра като координира процеса на оперативно-технологичното
съвместяване и интеграция на ведомствените комуникационни и информационни системи с
комуникационните и информационните системи на министерствата, ведомствата и дружествата
от системата на енергетиката за управление при кризисни ситуации, бедствия и в интерес на
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отбраната и участва в поддържането на пунктовете за управление на министерството в
оперативна и техническа готовност за използване;
50. подпомага министъра при осъществяване на взаимодействие с ЕС и НАТО, с националните
органи, със служби и организации, както и с партньорските структури по въпросите на
енергийната сигурност в областта на отбраната, защитата при бедствия и управлението при
кризисни ситуации;
51. подпомага министъра при взаимодействието му с държавните органи по въпросите на
противодействие на тероризма, химическа, биологическа и радиационна защита (CBRN), както
и при инциденти и аварии, свързани с общоопасни вещества и материали в системата на
енергетиката;
52. разработва и предлага за утвърждаване от министъра вътрешни изискванията за сигурност,
условията и ред за осъществяване на пропускателен режим в административната сграда на
министерството и в обектите на енергетиката;
53. подпомага министъра при провеждането на обучения на служителите от министерството и
от енергийните дружества при овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия,
при управление на кризисни ситуации от военен и невоенен характер, както и участието в
провеждането на международни, национални и ведомствени учения и тренировки;
54. участва в планирането на средствата по Функция "Отбрана и сигурност" към бюджета на
министерството, в процедури по Закона за обществените поръчки и в изпълнението на
бюджетните програми в съответствие с функционалната си компетентност;
55. участва в дейностите на работни групи, консултативни комитети и съвети към ЕК и Съвета
на ЕС от компетентността на дирекцията в част "Енергетика";
56. участва в работата на Работна група 14 "Енергетика" и подготвя проекти на позиции,
информации и др.;
57. изготвя проекти за изменение и/или допълнение на действащи и за приемане на нови
нормативни актове в рамките на функционалната си компетентност;
58. подпомага министъра при решаването на въпроси, свързани със свободната конкуренция,
злоупотребата с господстващо положение, предоставянето на държавни помощи в сферата на
енергетиката и други форми на непозволено въздействие върху пазарните отношения с
електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ.“
§ 11. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Дирекция "Корпоративно управление в енергетиката":
1. подпомага министъра при упражняване правата на държавата върху дялове или акции на
търговски дружества с държавно участие в капитала и при упражняване на правата му като
орган на управление на държавните предприятия в енергетиката;
2. изготвя проекти на актове, с които министърът упражнява правата на държавата върху
дялове или акции на търговски дружества с държавно участие в капитала, включително
протоколни решения, пълномощни за участие в общи събрания на акционерите или
съдружниците, както и актовете за преобразуване на търговските дружества;
3. съдейства на министъра при осигуряване участието на представители на държавата в
общите събрания на съдружниците и на акционерите в търговските дружества с държавно
участие в капитала, в които държавата не е едноличен собственик на капитала;
4. дава становища по предложенията на едноличните търговски дружества, в които министърът
упражнява правата на едноличен собственик на капитала по въпросите, по които министърът
взема решения или дава разрешения;
5. изготвя проекти на договори за възлагане на управлението на едноличните търговски
дружества, в които министърът упражнява правата на държавата на едноличен собственик на
капитала;
6. извършва мониторинг на изпълнението на правата и задълженията по договорите за
възлагане на управлението на едноличните търговски дружества, в които упражнява правата
на държавата на едноличен собственик на капитала;
7. организира проверки и текущ мониторинг на държавните предприятия и едноличните
търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на
капитала, и оказва съдействие при контактите с Националната агенция за приходите,
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Националния осигурителен институт, Агенцията за държавна финансова инспекция и други
контролни органи;
8. следи за изпълнението на задачите, възложени на органите на управление и контрол на
държавните предприятия и едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява
правата на държавата на едноличен собственик на капитала, като извършва проверки и
информира министъра за резултатите от проверките;
9. извършва анализ на докладите на Агенцията за държавна финансова инспекция и други
контролни органи и когато са налице основания за това, изготвя предложения за
санкциониране на органите на управление на едноличните търговски дружества, в които
министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и членовете на такива
органи;
10. съставя и поддържа регистър на държавните предприятия, едноличните търговски
дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и
търговските дружества с държавно участие в капитала, в които министърът упражнява правата
на държавата върху дялове или акции от капитала, и осъществява координация по регистъра
с Националния статистически институт;
11. анализира финансово-икономическото състояние на държавните предприятия и на
търговските дружества, в които министърът упражнява правата на държавата на едноличен
собственик на капитала или на акционер или съдружник, и подготвя документацията, свързана
с одобряването на годишните им финансови отчети;
12. подпомага министъра при приемането на вътрешни правила или политики за одобряване,
актуализиране и отчитане на бизнес програмите на едноличните търговски дружества, в които
се определят и сроковете за приемане на бизнес програмите им.
13. следи за изпълнението на икономическите показатели и стойности от бизнес програмите
на държавните предприятия и едноличните търговски дружества, в които министърът
упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и информира министъра;
14. наблюдава и предприема действия по запазване на държавните интереси в търговските
дружества с миноритарно държавно участие в капитала им;
15. изисква и анализира тримесечни справки за спазването от страна на държавните
предприятия и едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на
държавата в капитала, на нетните им експозиции към банковите институции и изискванията
за концентрация на паричните им средства и предоставя информация на Министерството на
финансите съгласно действащата нормативна уредба;
16. извършва обработка на финансовите отчети на държавните предприятия и едноличните
търговски дружества, в които министърът упражнява правата на държавата в капитала, изготвя
анализ – по тримесечия и годишно, и го предоставя за информация на ръководството на
министерството и на Министерството на финансите;
17. подпомага министъра при приемането на правила за избор на регистриран одитор за
заверка на годишния финансов отчет на държавните предприятия и едноличните търговски
дружества, в които министърът упражнява правата на държавата в капитала;
18. организира работата по получаването, съхраняването и ползването на годишните отчети
на държавните предприятия и търговските дружества, в които министърът упражнява правата
на държавата в капитала;
19. анализира годишните счетоводни отчети на държавните предприятия и едноличните
търговски дружества, в които министърът упражнява правата на държавата в капитала и при
необходимост изготвя становища по тях;
20. участва в разработването или дава становища по проекти за усъвършенстване на
нормативната база, регламентираща търговските и индустриалните отношения, управлението
на държавното участие, приватизацията и други, с оглед на отрасловата компетентност на
министъра;
21. подпомага министъра при упражняването на правомощията му по Наредба № Е-РД-04-4 от
14.07.2016 г. 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 (обн., ДВ, бр. 68 от 2016 г.);
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22. подпомага министъра в рамките на неговата компетентност при приватизацията на
търговските дружества и осъществява взаимодействие с Комисията за финансов надзор и с
Агенцията за публични предприятия и контрол ;
23. изготвя цялостната документация по преструктуриране на държавното участие в капитала
на търговски дружества с държавно участие чрез преобразувания, увеличаване/намаляване
на капитала и др.;
24. организира и подготвя дейността на министъра във връзка с прекратяване чрез ликвидация
на търговски дружества, в които министърът упражнява правата на държавата на едноличен
собственик на капитала, при вземането на решения за прекратяване на процедура по
ликвидация и продължаване дейността на търговските дружества или тяхното преобразуване,
и осъществява мониторинг на процедурите по ликвидация до вписване в търговския регистър
на заличаването на съответните дружества;
25. подпомага министъра при провеждане политиката на министерството по отношение на
търговските дружества по т. 1, в производство по несъстоятелност;
26. предприема необходимите действия по възстановяване правата на собственост,
обезщетяване или компенсиране на собствениците по реда на Закона за обезщетяване на
собственици на одържавени имоти и по отменения Закон за преобразуване и приватизация на
държавни и общински предприятия във връзка с преходните и заключителните разпоредби на
Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
27. участва при необходимост съвместно с други компетентни дирекции от специализираната
администрация при решаването на въпроси, свързани със свободната конкуренция,
злоупотребата с господстващо положение, предоставянето на държавни помощи в сферата на
енергетиката и други форми на непозволено въздействие върху пазарните отношения с
електроенергия и природен газ, при които са засегнати интересите на дружества, в които
министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала;
29. осъществява дейности по мониторинг на фактическото изпълнение на програма ВЕЕЕЕС,
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, и на
проектите, финансирани по Програмата, както и дейности, свързани с верификация на
разходите по Програмата.“
§ 12. В приложението към чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „196“ се заменя със „200“;
2. Ред „в т.ч.: съветници, експертни и технически сътрудници
4“ се заличава;
3. На ред „Обща администрация“ числото „50“ се заменя със „52“;
4. На ред „дирекция "Финанси, управление на собствеността, информационно и
комуникационно обслужване“ числото „24“ се заменя с „26“;
5. На ред „Специализирана администрация“ числото „120“ се заменя със „122“.
6. На ред „дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“ числото
„26“ се заменя с „28“.
Заключителна разпоредба
§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
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