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НОВО В ПРОДУКТА 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 
 

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. Обн. ДВ. бр. 107 от 
24 Декември 2014 г. 

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г. Обн. ДВ. бр. 107 от 24 
Декември 2014 г. 

 Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен 
противопожарен контрол Обн. ДВ. бр. 100 от 5 Декември 2014 г. 

 Наредба № H-6 от 20 май 2014 г. за средномащабните и дребномащабните държавни 
топографски карти Обн. ДВ. бр. 97 от 25 Ноември 2014 г. 

 Постановление № 397 от 11 декември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по 
бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г. Обн. ДВ. бр. 103 от 13 
Декември 2014 г. 

 Постановление № 389 от 10 декември 2014 г. за определяне на ликвидационна комисия 
за извършване на ликвидацията на закритото Министерство на инвестиционното 
проектиране Обн. ДВ. бр. 102 от 12 Декември 2014 г. 

 Постановление № 426 от 18 декември 2014 г. за определяне размера на законната лихва 
по просрочени парични задължения Обн. ДВ. бр. 106 от 22 Декември 2014 г. 

 Постановление № 419 от 17 декември 2014 г. за определяне на нови размери на 
минималната работна заплата за страната Обн. ДВ. бр. 105 от 19 Декември 2014 г. 

 Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството Обн. ДВ. бр. 102 от 12 Декември 2014 г. 

 Инструкция № 8121з-915 от 1 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на 
оперативна защита при наводнения Обн. ДВ. бр. 101 от 9 Декември 2014 г. 

 Инструкция № 8121з-914 от 1 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на 
неотложни аварийно-възстановителни работи Обн. ДВ. бр. 101 от 9 Декември 2014 г. 

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 1 от 1 декември 2014 г. Обн. ДВ. 
бр. 106 от 22 Декември 2014 г. 

 Обществена консултация - Проект на Закон за енергийната ефективност 
 
ИЗМЕНЕНИ АКТОВЕ 
 

 Наредба № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните 
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на 
строителни конструкции 

 Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на 
потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи 
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 Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

 Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите 

 Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-
битови цели 

 Наредба № РД-02-20-1 от 19 юни 2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане 
на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите 
с абразионни и ерозионни процеси по черноморското и дунавското крайбрежие 
мониторинга им 

 Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи 
 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
 

 Информация за Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" 

 Правила за подновяване на квалификацията на лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 1 и 
лицата по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) за съответното ниво 
на компетентност, след изтичане на срока на валидност на удостоверенията за 
квалификация по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква "в", ал. 2, т. 5, и чл. 34, ал. 1, т. 3 от ЗЕЕ и на 
основание "Наредба № РД-16-301 от 10 март 2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на 
вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за 
енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от 
регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите 
технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране" 

 Списък на доставчиците на енергийно-ефективни услуги, подписали Европейския 
професионален кодекс за договори с гарантиран резултат 

 Формуляр за подпис от доставчик на енергийно-ефективни услуги 
 

ОТПАДЪЦИ 

 Заповед СО-Р2-09-1829 от 30.10.2014 г. на Столична община относно: границите на 
територията на Район "Подуяне", в които се извършва организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване 

 Заповед СО-Р2-09-1839 от 30.10.2014 г. на Столична община относно: границите на 
територията на Район "Илинден", в които се извършва организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване 

 Заповед СО-Р2-09-1840 от 30.10.2014 г. на Столична община относно: границите на 
територията на Район "Красна поляна", в които се извършва организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване 

 Заповед СО-Р2-09-1844 от 30.10.2014 г. на Столична община относно: границите на 
територията на Район "Сердика", в които се извършва организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване 
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 Заповед СО-Р2-09-1845 от 30.10.2014 г. на Столична община относно: границите на 
територията на Район "Оборище", в които се извършва организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване 

 Заповед СО-Р2-09-1846 от 30.10.2014 г. на Столична община относно: границите на 
територията на Район "Възраждане", в които се извършва организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване 

 Заповед СО-Р2-09-1848 от 30.10.2014 г. на Столична община относно: границите на 
територията на Район "Красно село", в които се извършва организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване 

 Заповед СО-Р2-09-1850 от 30.10.2014 г. на Столична община относно: границите на 
територията на Район "Средец", в които се извършва организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване 

 Заповед СО-РД-09-1824 от 30.10.2014 г. на Столична община относно: границите на 
територията на Район "Искър", в които се извършва организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване 

 Управление на отпадъците от лечебните заведения 

 Често задавани въпроси върху Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо 
и електронно оборудване (ОЕЕО) 

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 Писмо изх. № 04-00-256 от 20.10.2014 г. на АОП до министъра на икономиката и 
енергетиката относно: прилагане на чл. 47, ал. 10 от Закона за обществените поръчки 

 Писмо изх. № 13-00-303 от 24.09.2013 г. на АОП до Изпълнителна агенция по околна 
среда относно: възможност за участие на новосъздадено дружество в процедура по 
Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 Методика за определяне на цените по договор, сключван по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и 
чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП 

 Списък на стоките, за които договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата 
борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата 
 

ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС 
 

 Критерии за присъждане на екомаркировка на ЕС по отношение на "козметични 
продукти с отмиване" 

 Екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на персонални компютри 

 Екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на твърди 
настилки и облицовки 

 

ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА 
 

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки от "Булгаргаз" 
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 Правила за възлагане на обществени поръчки в "Електроенергиен системен оператор" – 
ЕАД 

 Правила за провеждане на търгове за закупуване на разполагаемост за студен резерв 

ПРИРОДЕН ГАЗ 

 Качествени параметри на природния газ, подаван към газопреносните мрежи 

 Разяснение изх. № 24-34-54 от 16.07.2013 г. на НАП относно: начисляване на данък върху 
добавената стойност на основание чл. 86 във връзка с чл. 82, ал. 2, т. 1 от ЗДДС за 
получена доставка на природен газ, който същевременно е предмет и на територията на 
страната 

 Разяснение изх. № 24-34-80 от 19.08.2011 г. на НАП относно: данъчно облагане по ЗДДС 
на доставки на газ, транспортиран чрез газопроводи - част от система за природен газ, 
разположена в ЕС, или чрез мрежа, свързана с такава система 

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
 

 Обобщена справка за защитени територии и зелени площи в обхвата на агломерациите 

 Защитени територии, контролирани от РИОСВ-Пловдив 

 Регистър на защитените територии на територията на РИОСВ-София 
 

ВЕДОМСТВЕНА ПРАКТИКА 
 

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Министерството на 
регионалното развитие за обекти по чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и за 
поддържане на профил на купувача - МРРБ 

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки от Агенция за устойчиво 
енергийно развитие - АУЕР 

 Вътрешни правила за организиране и провеждане на процедурите по възлагане на 
обществени поръчки в Изпълнителна агенция по околна среда - ИАОС 

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Министерство на икономиката 
и енергетиката - МИЕ 

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки от Министерството на труда и 
социалната политика - МТСП 

 Правила за устройството, организацията на работа и дейността на Съвета по регионална 
политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството - МРРБ 

 Заповед № РД-02-14-1201 от 08.12.2014 г. на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството относно: Съвет по регионална политика към министъра на 
регионалното развитие и благоустройството - МРРБ 

 Подбрана практика на Комисия за защита на конкуренцията от 2014 година - КЗК 
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 Решение № Ц-24 от 19.12.2014 г. на ДКЕВР относно: цените в сектор "Газоснабдяване" - 
ДКЕВР 

 Решение № Ц-26 от 19.12.2014 г. на ДКЕВР относно: определяне на пределна цена за 
сключване на сделки на пазара на балансираща енергия - ДКЕВР 

 Решение № Ц-25 от 19.12.2014 г. на ДКЕВР относно: заявление подадено от "Булгаргаз" 
ЕАД за утвърждаване на цена за І–во тримесечие на 2015 г., по която общественият 
доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на 
клиенти, присъединени към газопреносната мрежа - ДКЕВР 

 Становище на ДКЕВР по проект на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация 
на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 
канализационни услуги между В и К операторите и съответната асоциация по В и К, 
внесен в Комисията с вх. № В-03-06-26/05.11.2014 г. - ДКЕВР 

 Решение № ЕЕ-2 от 17.11.2014 г. на ДКЕВР във връзка с т. 1 от Решение № ЕЕ-1 от 
27.05.2014 г. на ДКЕВР относно законовите задължения за дългосрочно изкупуване на 
електрическа енергия при условията на чл. 93а от Закона за енергетиката - ДКЕВР 

 

ПРАВО НА ЕС 
 

 Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно детергентите 

 Регламент (ЕС) № 1320/2014 на Комисията от 1 декември 2014 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и 
фауна чрез регулиране на търговията с тях 

 Решение 2014/893/ЕС на Комисията от 9 декември 2014 година за установяване на 
екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за козметични 
продукти с отмиване (нотифицирано под номер С(2014) 9302) 

 Решение на Съда на Европейския съюз (втори състав) от 11 септември 2014 година по 
дело C-525/12 (околна среда/води) 

 

СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ 

 Енергийна програма на Община Лом (2010 - 2013 г.) 

 План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Асеновград (2013 - 2020 г.) 

 План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Враца (2013 - 2020 г.) 

 План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Генерал Тошево (2014 - 
2020 г.) 

 План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Карлово (2012 - 2020 г.) 

 План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Козлодуй (2013 - 2020 г.) 

 План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Криводол (2013 - 2020 г.) 

 План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Павликени (2014 - 2020 г.) 

 План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Трън (2014 - 2020 г.) 

 План за устойчиво енергийно развитие на Община Варна (2010 - 2020 г.) 
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 План за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич (2010 - 2020 г.) 

 План за устойчиво енергийно развитие на Община Оряхово (2013 - 2020 г.) 

 Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас (2011 - 2020 г.) 
 

ПРОЦЕДУРИ 
 

 Изготвяне и верификация на докладите по ЗОИК на операторите на инсталации 

 Откриване и администриране на партиди в Националния регистър за търговия с квоти за 
емисии на парникови газове 

 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци 

 Поддържане профил на купувача 
 

ФОРМУЛЯРИ 
 

 Заявление за явяване на изпит пред КИК на АЯР за издаване на удостоверение за 
правоспособност "квалифициран експерт по радиационна защита" 

 Заявление за участие в курс за специализирано обучение за правоспособност за работа с 
източници на йонизиращи лъчения 

 Заявление за съгласуване на виза/устройствен план/скица за проектиране (избор на 
площадка на обект с източник на йонизиращо лъчение за медицински/немедицински 
цели) 

 Заявление за медицински преглед на работещи в среда на йонизиращи лъчения 

 Заявка за провеждане измерване на радиационни параметри 

 Заявка за контрол в Инспекция "Контрол в ядрената енергетика" 

 Заявка за измерване на радиационните параметри на работна и жизнена среда 
 

СЪДЕБНА ПРАКТИКА 

Подбрана практика на Върховен административен съд по: 

 Закона за енергетиката (Решение № 14592 от 04.12.2014 г. по адм. д. № 12176/2014 г., 5 
чл. с-в на ВАС; Решение № 14512 от 03.12.2014 г. по адм. д. № 11233/2013 г., ІV отд. на 
ВАС; Решение № 14229 от 27.11.2014 г. по адм. д. № 10865/2013 г., ІV отд. на ВАС; 
Решение № 14122 от 26.11.2014 г. по адм. д. № 13072/2014 г., 5 ЧЛ. с-в на ВАС; Решение 
№ 13975 от 21.11.2014 г. по адм. д. № 12173/2014 г., 5 чл. с-в на ВАС; Решение № 13946 
от 20.11.2014 г. по адм. д. № 11240/2013 г., ІV отд. на ВАС; Решение № 13838 от 
19.11.2014 г. по адм. д. № 12570/2013 г., ІV отд. на ВАС; Решение № 13661 от 14.11.2014 г. 
по адм. д. № 11648/2013 г., ІV отд. на ВАС; Решение № 13663 от 14.11.2014 г. по адм. д. 
№ 10390/2014 г., 5 чл. с-в на ВАС; Решение № 13671 от 14.11.2014 г. по адм. д. № 
11527/2013 г., ІV отд. на ВАС) 

 Закона за опазване на околната среда (Решение № 14117 от 26.11.2014 г. по адм. д. № 
10379/2014 г., седемчленен състав - I колегия на ВАС) 
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 Закона за биологичното разнообразие (Решение № 13954 от 21.11.2014 г. по адм. д. № 
1302/2014 г., V отд. на ВАС; Решение № 14011 от 24.11.2014 г. по адм. д. № 10980/2014 г., 
седемчленен състав - II колегия на ВАС) 

СПРАВОЧНИК 
 

 Списък на организациите по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, притежаващи разрешение по чл. 81, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците 

 

НОВИНИ 

 
 ДКЕВР частично оттегля свое решение 

 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране оттегля т. 1 от свое Решение № 

ЕЕ-1 от 27.05.2014 г. на ДКЕВР относно законовите задължения за дългосрочно изкупуване на 
електрическа енергия при условията на чл. 93а от Закона за енергетиката. С решението беше 
постановено НЕК ЕАД и страните по сключените с него договори за дългосрочно изкупуване на 
електрическа енергия "Контур Глобал Марица изток 3" АД и "Ей и Ес 3С Марица изток 1" ЕООД, 
да започнат преговори за изменение на Споразумението за изкупуване на електроенергия, 
сключено на 13 юни 2001 г., съответно на Споразумението за закупуване на енергия, сключено на 
13 юни 2001 г., при следните минимални параметри: 

 намаляване на пълната цена на енергията от ТЕЦ "AES - 3C Марица Изток 1" с 30% и 
предвиждане енергията от един блок на централата да се продава на свободния 
пазар, съответно 

 намаляване на пълната цена на енергията от ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" с 
20% и предвиждане енергията от два блока на централата да се продава на 
свободния пазар 

Съгласно чл. 156, ал. 1 от АПК при всяко положение на делото със съгласието на 
останалите ответници административният орган може да оттегли изцяло или частично 
оспорения акт. 

Регулаторът изисква, със свое Решение № ЕЕ-2 от 17.11.2014 г., НЕК ЕАД и страните по 
договорите да започнат преговори за изменение на условията на споразуменията. 

 
Текстовете на решенията можете да намерите в Енергетика и околна 

среда\КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ\ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО 
РЕГУЛИРАНЕ\РЕШЕНИЯ\2014\ 

 
 Заменено приложение на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от 

дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях 
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В Регламент (ЕО) № 338/97 са посочени животинските и растителните видове, търговията 

с които е ограничена или контролирана. Те обхващат видовете, изброени в приложенията към 
Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора 
(CITES). Вследствие на наскоро внесени изменения в приложение III към Конвенцията се налага и 
промяна на приложението към Регламента. 

 
Пълният текст на регламента и конвенцията можете да откриете в Енергетика и 

околна среда\ЕВРО ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА\РЕГЛАМЕНТИ\ съответно Енергетика и 
околна среда\НОРМАТИВНА УРЕДБА\МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АКТОВЕ\КОНВЕНЦИИ\ 
 

 Държавата осигурява съфинансирането по проект "Енергийно обновяване на 
българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 

 
Съфинансирането от 25%, което собствениците на жилища трябва да осигуряват за мерки 

за енергийна ефективност на жилищата си по проект "Енергийно обновяване на българските 
домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, ще се поема от държавата. 
Останалите 75% остават европейско финансиране по програмата. 

Ангажиментът на етажната собственост е да регистрира Сдружение на собствениците (СС) 
съгласно закона, да вземе решение за обновяване на сградата, да даде съгласието си на 
общината за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата. СС подава заявление за 
кандидатстване пред общината, като при одобряване на сградата се сключва 
договор/споразумение между общината и сдружението. 

Безвъзмездната финансова помощ обхваща всички многофамилни жилищни сгради, 
строени по индустриален способ – едропанелно жилищно строителство, пакетно повдигнато 
плочи, едроплощен кофраж с минимум 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение. 
При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сградата, в които се упражнява 
стопанска дейност, те ще получават също 100 % финансиране за обновяване на припадащите им 
се общи части, но те ще заплащат на 100 % разходите за дейности, които ще са необходими да се 
извършват в обекта. 

Крайният срок за подаване на заявления за финансова помощ и изпълнение на 
обновяване за енергийна ефективност в МРРБ е 15 януари 2015 година. 

 
Актуална информация за проекта - 

http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=5 
 

 Правителството прие Национален план за управление на отпадъците за периода до 
2020 г. 

 
Правителството прие Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-

2020 година. Цел на плана е намаляване негативното въздействие върху околната среда от 
образуваните отпадъци, стимулиране на инвестициите при управление на отпадъчните потоци и 
други. 

http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=5
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Като задача в Плана е включено изграждането на съоръжения за компостиране и 
анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци. Предвижда се създаване на съоръжения за 
оползотворяване на битовите отпадъци с цел намаляване и предотвратяване на емисиите на 
парникови газове; депа, претоварни станции и съпътстваща инфраструктура към тях за 
депониране на остатъчните битови отпадъци в региони, които все още не са изградили или не са 
в процес на изграждане на такива съоръжения. Планът предвижда още осигуряване на 
инвестиции за рекултивация на депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните 
изисквания и са с прекратена експлоатация, и закупуване на съдове за разделно събиране и 
техника за транспортиране на биоотпадъците. 

 Проект на Закон за енергийната ефективност 
 

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Закон за 
енергийната ефективност. Той е разработен във връзка с транспониране разпоредбите на 
Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Със законопроекта е регламентирано 
определянето на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г. Изпълнението на новите 
изисквания, въведени с проекта на нов закон ще доведе до повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката, намаляване на емисиите на парникови газове и 
подобряване на жизнения стандарт на гражданите. 

Дата на приключване на консултацията – 6 януари 2015 г. 
 
Текстът на обществената консултация можете да намерите в Енергетика и околна 

среда\НОРМАТИВНА УРЕДБА\ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ\ 

 Решения на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
 
Комисията е издала решения за: 

 определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща 
енергия - Решение № Ц-26 от 19.12.2014 г. на ДКЕВР относно: определяне на 
пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия: 

Комисията, считано от 01.01.2015 г., определя пределна цена за сключване на сделки на 
пазара на балансираща енергия, както следва: 

- пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за 
регулиране "нагоре" в размер на 202,00 лв./МВтч. 

- пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за 
предоставяне на системна услуга регулиране "надолу", в размер на 0,00 (нула) лв./МВтч. 

 утвърждаване на цена за I-во тримесечие на 2015 г., по която обществения 
доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и 
на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа - Решение № Ц-25 от 
19.12.2014 г. на ДКЕВР относно: заявление подадено от "Булгаргаз" ЕАД за 
утвърждаване на цена за І-во тримесечие на 2015 г., по която общественият 
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доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на 
клиенти, присъединени към газопреносната мрежа: 

Комисията, считано от 1 януари 2015 година, утвърждава: 
- пределна цена, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните 

снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, в размер 
на 603,14 лв./1000 нм3 (64,83 лв./MWh) без акциз и ДДС; 

- пределна цена, по която общественият доставчик продава природен газ на клиенти, 
присъединени към газопреносната мрежа ниско налягане, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, 
в размер на 610,86 лв./1000 нм3 (65,66 лв./MWh) без акциз и ДДС. 

 

 цените в сектор "Газоснабдяване" - Решение № Ц-24 от 19.12.2014 г. на ДКЕВР 
относно: цените в сектор "Газоснабдяване": 

На основание решението, газоразпределителните и газоснабдителните дружества, 
адресати на Решение № Ц-8 от 01.04.2014 г., следва да прилагат утвърдените им от ДКЕВР към 
31.03.2014 г. цени, считано от 01.01.2015 г. (до извършването на следващ регулаторен преглед, 
респективно до утвърждаването на нови цени). До 31.12.2014 г., включително, 
газоразпределителните и газоснабдителни дружества следва да прилагат цените, утвърдени с 
Решение № Ц-8 от 01.04.2014 г. 

Решение № Ц-8 от 01.04.2014 г. се оттегля в частта му по точки XII, XIII, XVII, XVIII, XX, XXI, 
XXIII, XXV и XXVI, както и в частта му по точки II, V, XXIV и XXVII. 

Текстовете на решенията можете да ползвате от Енергетика и околна 
среда\КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ\ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО 
РЕГУЛИРАНЕ\РЕШЕНИЯ\2014\ 

 Предложение на Института за енергиен мениджмънт за дневен ред пред българската 
енергетика 

 
Институтът за енергиен мениджмънт предлага дневен ред пред българската енергийна 

политика със следните точки: 

 присъединяване към обединения европейски електроенергиен пазар 

 ефективно отделяне на независимите преносни оператори 

 финансиране в европейски средства на енергийните магистрали 

 трансформиране на дългосрочните договори с лигнитните централи в пазарни 

 облекчаване на индустрията чрез освобождаване от плащане на добавки, предназначени 

за изпълнение на нисковъглеродни цели 

 разширяване на обхвата на системата за социална защита на енергийно бедните 

домакинства 

 по-ниски сметки чрез енергийна ефективност 
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 предоставяне на домакинствата на модерни, екологични и икономически изгодни 

алтернативи за отопление и енергия за домакински нужди 

 премахване на тарифните дефицити в електроенергийната система 

 укрепване на независимостта на ДКЕВР 

 

 Нов размер на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2015 година 

 

От 1 януари 2015 г. размерът на минималната месечна работна заплата за страната е 360 
лв., а на минималната часова работна заплата 2,20 лв. при нормална продължителност на 
работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. 

От 1 юли 2015 г. размерът на минималната месечна работна заплата за страната се 
увеличава на 380 лв., съответно минималната часова работна заплата ще бъде 2,21 лв. при 
нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. 

 
Текстът на Постановление № 419 от 17 декември 2014 г. за определяне на нови 

размери на минималната работна заплата за страната е публикуван в Енергетика и околна 
среда\НОРМАТИВНА УРЕДБА\ПОСТАНОВЛЕНИЯ\ 

 
 Обнародван е Законът за държавния бюджет на Република България за 2015 г. 

 
Законът е обнародван в бр. 107 на Държавен вестник от 24 декември 2014 г. Утвърждава 

се следното разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми: 
 

 Министерство на околната среда и водите 
 

1. Политика в областта на опазването и ползването 19 766,9 

  на компонентите на околната среда   
2. Политика в областта на Националната система за 9 115,0 
  мониторинг на околната среда и информационна   
  обезпеченост  

 

 Министерството на енергетиката 

 

1. Политика в областта на устойчивото и 50 765,6 

  конкурентоспособно енергийно развитие  

 
Министерският съвет може да извършва промени по бюджета на Министерството на 

енергетиката за 2015 г. при възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, 
свързани със спецификата на Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и Фонд 
"Радиоактивни отпадъци", при условие че не се влошава бюджетното салдо по държавния 
бюджет. 
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 Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
 

1. Политика за интегрирано развитие на регионите, 3 570,1 

  ефективно и ефикасно използване на публичните   
  финанси и финансовите инструменти за   
  постигане на растеж и подобряване качеството на   
  жизнената среда   
2. Политика за поддържане, модернизация и 275 269,4 
  изграждане на техническата инфраструктура,   
  свързана с подобряване на транспортната   
  достъпност и интегрираното управление на   
  водните ресурси и геозащита   
3. Политика в областта на подобряване на 27 590,8 
  инвестиционния процес чрез усъвършенстване на   
  информационните системи на кадастъра и   
  имотния регистър, подобряване качеството на   
  превантивния и текущ контрол в строителството   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лице за контакт 
 

Десислава Петрова 
Ръководител  
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