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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет 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.) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация (УПМСНА), предлагам на Вашето внимание 

проект на Постановление на Министерския съвет 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.). 

Направените през годините три изменения и допълнения на Устройствения 

правилник на Министерството на енергетиката (МЕ) бяха обусловени от настъпили 

промени в Закона за водите, предвиждащи провеждане на политика за 

строителство и поддръжка на хидроенергийни обекти, изпълнение на Програма 

„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, промени 

в Закона за киберсигурност и възникнала необходимост от бързи и навременни 

решения на настъпилите сериозните предизвикателства в сектор „Енергетика“. С 

последното изменение на Устройствения правилник на МЕ бе увеличен броя на 

заместник-министрите на енергетиката, които от трима станаха четирима, като 

увеличаването на политическия капацитет на министерството бе с цел 

структуриране и привеждане в изпълнение на мерки за преодоляване на 

рисковете за икономиката поради повишените цени на енергоносителите и 

въглеродните емисии и в резултат на това скока на цените на електрическата 

енергия, повишените цени на природния газ, както и предстоящите ангажименти 



на министерството, свързани с одобряването и изпълнението на Плана за 

възстановяване и устойчивост в част „Зелена България“. 

Актуализацията на Устройствения правилник на Министерството на 

енергетиката се налага поради приетите през последните пет години промени в 

Закона за енергетиката, Закона за подземните богатства, свързаните с тях 

подзаконови нормативни актове и съпътстващите дейността на министъра на 

енергетиката нормативни актове. С оглед на това се предлагат промени, засягащи 

правомощията на министъра и функциите на дирекциите от общата и 

специализирана администрация в министерството за създаването на по-прецизна, 

приведена в съответствие с действащото законодателство уредба. Така се дава 

възможност за навременни действия при осъществяване на политическата 

програма на правителството, при разработване на проекти на нормативни актове 

и при изпълнение на правомощията на министъра, които задачи са свързани със 

своевременно и качествено осъществяване на административните услуги и други 

действия по отношение на икономическите субекти в сектор „Енергетика“ и в 

областта на подземните богатства.  

С предлаганата промяна се предвижда и увеличаване на щатната численост 

на администрацията, с 4 щатни бройки. Сериозните предизвикателства в сектор 

„Енергетика“, пред които е изправена страната, изискват бързи и навременни 

решения. Увеличеният административен капацитет, създава възможност за по-

ефективно провеждането на правителствената политика в сферата на 

законоустановени правомощия на министъра на енергетиката. Безспорно 

структурирането и привеждането в изпълнение на мерки за преодоляване на 

рисковете за икономиката поради повишените цени на енергоносителите и 

въглеродните емисии и в резултат на това скока на цените на електрическата 

енергия, както и повишените цени на природния газ, изискват допълнителен 

капацитет в МЕ. Целта е да бъдат привлечени висококвалифицирани служители, 

които да фасилитират постигането на поставените цели.  

Проектът на постановление не е свързан с въвеждане на актове на 

европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за 

съответствие с него. 

Предложеният проект на акт оказва въздействие върху държавния бюджет 

и се придружава от финансова обосновка, съгласно Приложение № 2.2 на чл. 35, 

ал. 1, т. 4, б. „а" от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация (УПМСНА).  

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, проектът 

на Постановление на Министерски съвет, докладът към него и частичната 

предварителна оценка на въздействието бяха публикувани на интернет 

страницата на МЕ и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет. 



На основание чл. 26, ал. 4, изречение първо от ЗНА, срокът за предложения и 

становища по проектите, публикувани за обществени консултации бe 30 дни.  

Настоящият доклад и проектът на постановление са съгласувани съгласно 

чл. 32, ал. 1 от УПМСНА. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от УПМСНА, предлагам да 

бъде приет приложеният проект на Постановление на Министерския съвет 

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на 

Министерството на енергетиката. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Финансова обосновка; 

3. Справка за отразените становища по чл. 32 от УПМСНА; 

4. Съгласувателни становища по чл. 32 от УПМСНА; 

5. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

С уважение, 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 

Министър на енергетиката 

 

 

 

 

 

 

 

 


