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Обнародвани нормативни актове:  

Закон за изменение и допълнение на 

Кодекса за застраховането (ДВ, Бр.101 от 

07.12.2018) 

Народното събрание прие Закон за изменение и 

допълнение на Кодекса за застраховането (ЗИД на 

КЗ). Променте са в резултат от транспонирането на 

изискванията на Директива (ЕС) 2016/97 на 

Европейския Парламент и на Съвета от 20 януари 

2016 г. относно разпространението на 

застрахователни продукти. Директивата отменя 

Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета относно застрахователното 

посредничество.  

Законът предвижда въвеждането на нови, завишени 

изисквания спрямо познанията и квалификацията на 

застрахователните посредници, членовете на техните 

органи и служителите, които са непосредствено заети 

с разпространение на застрахователни продукти. 

Новите изисквания са диференцирани по области на 

познания и спрямо категориите на предлаганите 

застрахователни продукти. Поставят се нови 

изисквания за повишаване квалификацията на 

застрахователните посредници, членовете на техните 

органи и служителите, които се занимават с 

разпространение на застрахователни продукти - чрез 

професионално обучение или развитие, не по-малко 

от 15 часа годишно. Повишава се минималният размер 

на застрахователната сума по задължителната 

застраховка „Професионална отговорност“ на 

застрахователните посредници.  

Законът въвежда регламентация на нова категория 

разпространители на застрахователни продукти - 

посредници, предлагащи застрахователни продукти 

като допълнителна дейност. Те ще могат да бъдат 

регистрирани при спазване на ограничени изисквания 

за квалификация, които основно се свеждат до 

познаването на предлаганите застрахователни 

продукти и на правилата за разглеждане на претенции 

и жалби. Предоставя се възможност спрямо тази 

категория посредници да се прилагат и по-ниски нива 

на минималната застрахователна сума по 

задължителната застраховка „Професионална 

отговорност“ на застрахователните посредници.  

Предвидена е и възможност за подаване на заявление 

за регистрация като застрахователен посредник по 

интернет. Текстовете поставят и допълнителни 

изисквания по отношение на пакетните продажби и на 

продажбите на основаващи се на застраховане 

инвестиционни продукти. Със закона се въвеждат 

нови правила за трансграничното извършване на 

дейността по застрахователно посредничество и за 

надзора върху него. Уредена е детайлна процедура по 

изпращане на уведомления между надзорните органи. 

Предлага се също така механизъм за разпределение 

на правомощията между надзорните органи на 

държавата членка по произход и държавата членка по 

седалището на клона на застрахователните 

посредници. Промените ще създадат задължение за 

предоставяне на обективна информация относно 

застрахователните продукти, като се предвижда  

предоставянето на стандартизиран информационен 

документ за застрахователния продукт при сключване 

на застраховки по общо застраховане.  

Доразвива се уредбата в частта й по предоставянето 

на ползвателите на застрахователни услуги на 

информация върху траен носител, различен от хартия, 

включително и чрез интернет страница с изричното 

съгласие на конкретния ползвател. 

Закон за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2019 г. (ДВ, Бр.102 от 

11.12.2018) 

В Закона за бюджета на държавното осигуряване е 

заложено, че от 1 юли 2019 г. пенсиите, отпуснати до 

31 декември 2018 година вкл., се увеличават с 5,7 на 

сто.  

От 1 юли 2019 г. минималната пенсия се увеличава от 

207,60 лв. на 219,43 лв. Социалната пенсия се 

променя от 125,58 лв. на 132,74 лв. Таванът на 

пенсиите от 1 януари запазва размера си на 910 лв., 

а от 1 юли се увеличава на 1200 лв. Тази мярка се 

отнася за всички пенсии без оглед на момента на 

отпускането. 

При изчисляване на индивидуалния коефициент на 

пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 

2018 г., отпада изборът на трите най-добри 

последователни години за периода преди 1997 г., 

както и периода между 1997  и 1999 г. 

Запазва се и минималният дневен размер на 

обезщетението за безработица, възлизащ на 9 лв., 

както и максималният - 74,29 лв. Запазва се и 

периодът на изплащане на обезщетения за 

бременност и раждане - 410 дни, както и размерът на 

обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години 

в размер на 380 лв. 

Запазва се режимът за изплащане на болнични - 

първите три работни дни от осигурителя, а от 

четвъртия ден се изплаща от ДОО. Без промяна остава 

и периодът  и доходът, който се взема предвид при 

изчисляване на размерите на краткосрочните 

обезщетения при временна неработоспособност - 18 

календарни месеца, както и  при бременност и 

раждане и безработица - 24 месеца. 

Запазва се размерът на осигурителната вноска за 

фонд "Пенсии" на нивата от 2018 г., както и размерите 

на вноските за други фондове на ДОО, а също и 

съотношенията между осигурители и осигурени. 

За 2019 г. не са договорени минимални осигурителни 

прагове. Без налагане на административно 

увеличение на праговете, при планирано увеличение 



Правен бюлетин бр. 70 

3 
 

на минималната заплата - с 9,8 на сто, средното 

увеличение на минималните осигурителни прагове 

през 2019 г. ще е около 4,7 на сто, сочи бюджетът. 

Увеличава се минималният осигурителен доход за 

самоосигуряващите се лица от 510 лв. на 560 лв., а за 

земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 

350 лв. на 560 лв.  

От 1 януари 2019 г. се променя максималният 

осигурителен доход се променя от 2600 лв. на 3000 

лв. Догодина не се предвижда да се внасят вноски във 

фонд "Гарантирани вземания на работниците и 

служителите". 

Запазва се размерът на еднократната помощ при 

смърт на осигурен - 540 лв. и се определя максимален 

размер на гарантираните вземания - 1400 лв. 

Със Законът за бюджета се предлага от 1 юли 2019 г., 

както и от 1 юли на всяка следваща година 

максималният размер на пенсиите да се определя в 

размер 40 на сто от максималния осигурителен доход. 

Така таванът на всички пенсиите догодина от 1 юли 

ще стане 1200 лв. при максимален осигурителен 

доход 3000 лв. 

В Законът е предвидена промяна и за прилаганата 

тежест за година осигурителен стаж във формулата, 

по която се изчислява размера на пенсиите. Тя ще е 

1-2 % от началото на 2019 г., като не се предвижда 

по-нататъшното й нарастване. С последната 

пенсионна реформа се предвиждаше тежестта да 

достигне постепенно до 1,5 %. 

Други обнародвани нормативни актове:  

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

съсловната организация на медицинските сестри, 

акушерките и асоциираните медицински специалисти 

(ДВ, бр. 91 от 02.11.2018 г.) 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

експортното застраховане (ДВ, Бр. 100 от 04.12.2018) 

Закон за ратифициране на Актуализираното общо 

споразумение за създаване на рамка за управление и 

обвързаност с условия за Механизма за бежанците в 

Турция между държавите – членки на Европейския 

съюз, и Европейската комисия и образеца на 

сертификат за финансов принос (ДВ, Бр. 101 от 

07.12.2012) 

Закон за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2019 г (ДВ, Бр. 102 от 

11.12.2012) 

Закон за държавния бюджет на Република България 

за 2019 г. (ДВ, Бр. 103 от 13.12.2012) 

Постановление № 258 от 28 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни трансфери по 

бюджетите на общините за 2018 г. за компенсиране 

на безплатния транспорт на деца и ученици по чл. 

283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование (ДВ, Бр. 100 от 04.12.2018) 

Постановление № 259 от 28 ноември 2018 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на 

политики/бюджетни програми по бюджета на 

Министерството на отбраната за 2018 г. (ДВ, Бр. 100 

от 04.12.2018) 

Постановление № 260 от 28 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи/трансфери от 

резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2018 г. 

за непредвидени и/или неотложни разходи за 

предотвратяване, овладяване и преодоляване на 

последиците от бедствия (ДВ, Бр. 100 от 04.12.2018) 

Постановление № 261 от 28 ноември 2018 г. за 

изменение на Правилника за прилагане на Закона за 

Националната служба за охрана, приет с 

Постановление № 131 на Министерския съвет от 2016 

г. (ДВ, Бр. 100 от 04.12.2018) 

Постановление № 262 от 29 ноември 2018 г. за 

одобряване на промени по бюджета на 

Министерството на младежта и спорта за 2018 г. във 

връзка с увеличаване на капитала на търговско 

дружество (ДВ, Бр. 100 от 04.12.2018) 

Постановление № 263 от 29 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на отбраната за 2018 г. (ДВ, Бр. 100 

от 04.12.2018) 

Постановление № 264 от 29 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на отбраната за 2018 г. (ДВ, Бр. 100 

от 04.12.2018) 

Постановление № 265 от 29 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни трансфери по 

бюджетите на общините за 2018 г. за финансово 

осигуряване на дейности по Национална програма 

„Оптимизация на вътрешната структура на персонала 

в институциите от системата на предучилищното и 

училищното образование“, одобрена с Решение № 271 

на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на 

национални програми за развитие на образованието 

(ДВ, Бр. 100 от 04.12.2018) 

Постановление № 266 от 29 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни трансфери по 

бюджетите на общините за 2018 г. за финансово 

осигуряване на дейности по Национална програма 

„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 

в системата на предучилищното и училищното 

образование“, одобрена с Решение № 271 на 

Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на 

национални програми за развитие на образованието 

(ДВ, Бр. 100 от 04.12.2018) 
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Постановление № 267 от 29 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни трансфери по 

бюджетите на общините за 2018 г. за финансово 

осигуряване на дейности по Национална програма „С 

грижа за всеки ученик“, одобрена с Решение № 271 

на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на 

национални програми за развитие на образованието 

(ДВ, Бр. 100 от 04.12.2018) 

Постановление № 268 от 29 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на отбраната за 2018 г. (ДВ, Бр.100 

от 04.12.2018) 

Постановление № 269 от 29 ноември 2018 г. за 

структурни промени в системата на здравеопазването 

(ДВ, Бр. 100 от 04.12.2018) 

Постановление № 271 от 6 декември 2018 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на 

политики/бюджетни програми по бюджета на 

Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството за 2018 г. (ДВ, Бр. 101 от 

07.12.2018) 

Постановление № 272 от 6 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на културата за 2018 г. за изплащане 

на минимални диференцирани размери на паричните 

средства за физическо възпитание и спорт (ДВ, Бр. 

101 от 07.12.2018) 

Постановление № 273 от 6 декември 2018 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на 

политики/бюджетни програми по бюджета на 

Министерството на вътрешните работи за 2018 г. (ДВ, 

Бр. 101 от 07.12.2018) 

Постановление № 270 от 5 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. по 

бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 

възстановяване на средства по изпълнението на 

мерките, свързани с националните доплащания и с 

държавните помощи (ДВ, Бр. 102 от 11.12.2018) 

Постановление № 274 от 6 декември 2018 г. за 

приемане на Правилник за прилагане на Закона за 

филмовата индустрия (ДВ, Бр. 102 от 11.12.2018) 

Постановление № 275 от 6 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на вътрешните работи за 2018 г. за 

финансирането на проекти, свързани с изпълнението 

на неотложни мерки за 2018 г. за присъединяването 

на Република България към Шенгенското 

пространство (ДВ, Бр. 102 от 11.12.2018) 

Постановление № 276 от 6 декември 2018 г. за 

извършване на промени на утвърдените със Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2018 г. 

максимални размери на ангажиментите за разходи, 

които могат да бъдат поети през 2018 г. (ДВ. Бр. 102 

от 11.12.2018) 

Постановление № 277 от 6 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на вътрешните работи за 2018 г. (ДВ, 

Бр. 102 от 11.12.2018) 

Постановление № 278 от 6 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на здравеопазването за 2018 г. (ДВ, 

Бр. 102 от 11.12.2018) 

Постановление № 279 от 6 декември 2018 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на 

политики/бюджетни програми по бюджета на 

Министерството на труда и социалната политика за 

2018 г. (ДВ, Бр. 102 от 11.12.2018) 

Постановление № 280 от 6 декември 2018 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 2018 г. 

(ДВ, Бр. 102 от 11.12 2018) 

Постановление № 281 от 7 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 

2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на 

мерките за закрила на деца с изявени дарби от 

държавни, общински и частни училища през 2018 г., 

приета с Постановление № 17 на Министерския съвет 

от 2018 г. (ДВ, Бр. 102 от 11.12.2018) 

Постановление № 282 от 7 декември 2018 г. за 

изменение на Постановление № 221 на Министерския 

съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни 

разходи по бюджета на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. 

(ДВ, Бр. 102 от 11.12.2018) 

Постановление № 283 от 10 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 

2018 г. за изплащане на стипендии и еднократно 

финансово подпомагане по Програмата на мерките за 

закрила на деца с изявени дарби от държавни, 

общински и частни училища през 2018 г., приета с 

Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 

г. (ДВ, Бр. 104 от 14.12.2018) 

Постановление № 285 от 10 декември 2018 г. за 

приемане на Наредба за условията, реда и правилата 

за изграждане и функциониране на смесена система 

за таксуване на различните категории пътни превозни 

средства на база време и на база изминато разстояние 

(ДВ, Бр. 104 от 14.12.2018) 

Постановление № 286 от 10 декември 2018 г. за 

изменение и допълнение на Наредбата за условията и 

реда за съставяне на списък на медицинските изделия 

по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за 

определяне на стойността, до която те се заплащат, 



Правен бюлетин бр. 70 

5 
 

приета с Постановление № 364 на Министерския съвет 

от 2011 г. (ДВ, Бр. 104 от 14.12.2018) 

Постановление № 288 от 11 декември 2018 г. за 

изменение на нормативни актове на Министерския 

съвет (ДВ, Бр. 104 от 14.12.2018) 

Постановление № 290 от 12 декември 2018 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на 

политики/бюджетни програми по бюджета на 

Министерството на икономиката за 2018 г. (ДВ, Бр. 

104 от 14.12.2018) 

Наредба № Н-10 от 23 ноември 2018 г. за условията и 

реда за уведомяване на министъра на финансите 

преди предоставяне на нова държавна помощ (ДВ, Бр. 

100 от 04.12.2018) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 

от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите 

от Комисията за финансов надзор и за подлежащите 

на вписване обстоятелства (ДВ, Бр. 101 от 07.12.2018) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 

от 2015 г. за изискванията към дейностите по 

събиране и третиране на отпадъците на територията 

на лечебните и здравните заведения (ДВ, Бр. 102 от 

11.12.2018) 

Наредба № 64 от 29 ноември 2018 г. за изискванията 

към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за 

социално осигуряване и реда и начина за 

назначаването им (ДВ, Бр. 102 от 11.12.2018) 

Наредба № 8 от 4 декември 2018 г. за специфичните 

изисквания към безопасността и качеството на 

храните, предлагани в детските заведения, 

училищните столове и обектите за търговия на дребно 

на територията на училищата и на детските 

заведения, както и към храни, предлагани при 

организирани мероприятия за деца и ученици (ДВ, Бр. 

104 от 14.12.2018) 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника 

за дейността на общите и секторните помирителни 

комисии (ДВ, Бр. 100 от 04.12.2018) 

Правилник за отменяне на Правилника за 

организацията и дейността на регионалните съвети за 

развитие, Правилника за устройството и дейността на 

дирекциите за техническо съдействие, координация и 

управление на регионални програми и планове и 

Правилника за организацията и дейността на 

областните съвети за развитие (ДВ, Бр. 102 от 

11.12.2018) 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника 

за устройството и дейността на Националната 

здравноосигурителна каса (ДВ, Бр. 104 от 14.12.2018) 

Решение за изменение и допълнение на Енергийната 

стратегия на Република България до 2020 г. (ДВ, Бр. 

101 от 07.12.2018) 

Решение № 880 от 5 декември 2018 г. за определяне 

на спечелилия конкурса участник за концесионер на 

морски плаж „Ривиера“, община Варна, област Варна 

(ДВ, Бр. 101 от 07.12.2018) 

Решение № 881 от 5 декември 2018 г. за определяне 

на спечелилия конкурса участник за концесионер на 

морски плаж „Река Вая“, община Несебър, област 

Бургас (ДВ, Бр. 101 от 07.12.2018) 

Решение № 882 от 5 декември 2018 г. за определяне 

на спечелилия конкурса участник за концесионер на 

морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич 

(ДВ, Бр. 101 от 07.12.2018) 

Решение № 494 от 23 ноември 2018 г. за изменение и 

допълнение на Методиката за условията и реда за 

определяне, анализ и оценка на съответните пазари и 

критериите за определяне на предприятия със 

значително въздействие върху пазара (ДВ, Бр. 101 от 

07.12.2018) 

Международна конвенция за контрол и управление на 

корабните баластни води и седименти (ДВ, Бр. 101 от 

07.12.2018) 

Законопроекти  

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

авторското право и сродните му права 

Законопроектът e внесен за обществено обсъждане на 

13.12.2018г. 

Основна цел проекта на закон е въвеждането на 

възможност за използване на съвременни 

технологични решения за осъществяване на 

дистанционен мониторинг върху телевизионните 

програми, разпространявани от кабелни, сателитни и 

други платформени оператори, както и установяване 

на улеснена процедура по връчване на актовете за 

установяване на административни нарушения и на 

наказателните постановления по Закона за 

авторското право и сродните му права (ЗАПСП). 

Промените са инициирани от Съвета за защита на 

интелектуалната собственост - консултативен орган 

към министъра на културата, в чийто състав се 

включват представители на Министерството на 

правосъдието, Министерството на финансите, 

Министерството на икономиката, Министерството на 

вътрешните работи, Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, както и 

представители на Патентното ведомство, на 

Софийския градски съд, на Върховната касационна 

прокуратура, на Съвета за електронни медии, на 

Комисията за защита на конкуренцията, на Комисията 

за регулиране на съобщенията, на Агенция "Митници", 

Националната агенция по приходите, както и 

представител на Главна дирекция "Борба с 

организираната престъпност" и Главна дирекция 

"Национална полиция" към Министерството на 

вътрешните работи. В рамките на Съвета бяха 
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обсъдени съществуващите дефицити в законовата 

уредба и бе идентифицирана необходимостта от 

посочените изменения и допълнения. 

Наред с това, в проекта на закон са включени и 

текстове, насочени към подобряване на действащите 

норми в ЗАПСП - прецизиране на разпоредби в дял 

втори “а“ „Колективно управление на авторски или 

сродни на тях права“ от ЗАПСП, в това число относно 

процедурата по избор и дейност на комисиите за 

утвърждаване на възнагражденията, събирани от 

организациите за колективно управление на права, 

доказването на представителната власт на тези 

организации в рамките на съдебни производства, 

съставянето на списъка на медиаторите, воден от 

министъра на културата, контролните правомощия на 

Министерството на културата по отношение на 

колективното управление на права; промени в 

текстове, регулиращи организирането и 

осъществяването на административнонаказателната 

дейност. 

В проекта на закон са включени и разпоредби с 

редакционни промени, насочени да прецизират 

нормите на чл. 94б1, ал. 4, 98, 98а и 98б относно 

регистрирането на независими дружества за 

управление на права, провеждането и организацията 

на контролните функции в административното 

наказване – диференцира се законовото изискване за 

представяне на документи, уеднаквяват се 

използваните изрази, систематизират се правата на 

длъжностните лица, задълженията на проверяваните 

лица и др. 

Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Административнопроцесуалния кодекс  

Законопроектът e внесен за обществено обсъждане на 

04.12.2018г. 

Законопроектът за изменение и допълнение на 

Административнопроцесуалния кодекс цели 

подобряване на законодателната уредба за 

ограничаване на административната тежест и 

подобряване на административното обслужване за 

гражданите и бизнеса. 

Целта е трансформация на модела на 

административното обслужване, чрез превръщането 

на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса 

във вътрешни административни услуги; 

електронизиране на нови услуги за гражданите и 

бизнеса; групиране на услугите на принципа „Епизод 

от живота или бизнеса“, стандартизиране на услугите 

на териториалните и специализираните териториални 

администрации и преминаване към комплексно 

административно обслужване. 

Законопроектът систематизира основните правила за 

осъществяването на административно обслужване. 

Регламентира се редът, по които административните 

органи, организациите, предоставящи обществени 

услуги, лицата, осъществяващи публични функции и 

органите на съдебната власт предоставят на 

гражданите и организациите административни услуги 

и извършват административно обслужване. 

Регламентират се изменения в основополагащи 

разпоредби от кодекса, в посока детайлизиране, 

прецизиране и уточнение, с цел спазване на 

основните принципи и правила за осъществяване на 

обслужването - при издаване на индивидуални 

административни актове, включително в резултат на 

регулация на стопанска дейност и на отделни сделки 

или действия, при предоставяне на административни 

услуги и при извършване на други административни 

действия, по подадени от гражданин и/или 

организация искания, уведомления и декларации. 

За осигуряване на съответствие с принципните 

положения, залегнали в законопроекта и постигане на 

синхронизация на обща и специална уредба по 

отношение на приложимостта на принципите и 

правилата за административно обслужване се 

предвиждат изменения и в широк кръг други закони с 

преходни и заключителни разпоредби. 

Акцент на броя 

Парламентът актуализира енергийната 
стратегия на Република България до 2020 г. 

Парламентът актуализира енергийната стратегия на 
Република България до 2020 г. От гласувалите 172 
народни представители 162 са гласували "за", а 10 са 
се въздържали . 

Мотив за промените е това, че след 1 януари 2020 г. 
се очаква значителна промяна в маршрутите на 
доставка на газ през територията на България от 

Север-Юг на Юг-Север, както и възможен риск от 
значително намаляване на транзитираните през 
страната количества, а оттам и приходите от тях. Това 
е обусловено от следните факти: предстоящо 
изграждане на ключови проекти в региона, които ще 
променят основната посока и маршрути на потоците - 

"Турски поток", проектите от "Южен газов коридор", 
TANAP, TAP, междусистемна връзка Гърция-България 
(IGB), проект за нов терминал за втечнен газ в 
Александруполис (Гърция), газопровода East Med (с 
източници на газ от Средиземно море), както и 
позицията на ООО "Газпром експорт", съгласно която 
след 1 януари 2020 г. същите нямат интерес от 

ползване на настоящата инфраструктура, 
осигуряваща входен капацитет от Румъния и изходен 

капацитет към Турция. 

В актуализацията на стратегията е записано, че 
концепцията за изграждане на газоразпределителен 
център (хъб) на територията на България е основана 
на идеята от различни входни точки на 

газопреносната система да постъпват значителни 
количества природен газ от различни източници, с цел 
търгуването им на Хъба, както и за по-нататъшно 
транспортиране. В същото време в тази точка ще се 
организира и пазарно място за търговия с газ (газова 
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борса), където всеки пазарен участник би могъл да 

извършва сделки с природен газ на пазарен принцип. 
Тази концепция ще се реализира чрез изпълнение на 
проект за изграждане на газов хъб "Балкан". Целта е 

да се свържат пазарите на природен газ на страните-
членки в региона - България, Гърция, Румъния, 
Унгария, Хърватия, Словения и през тях пазарите на 
страните - членки от Централна и Западна Европа, 
както и на договарящите се страни от Енергийната 
общност - Сърбия, Украйна, Република Македония, 
Босна и Херцеговина и др. 

Реализирането на концепцията за газов хъб цели 
запазване ролята на България на газовата карта на 
Европа, както и като основна държава, осигуряваща 
входни количества и търговия на природен газ и 
трансграничен пренос за региона и ЕС. Целта е да се 
обезпечи и сигурността на доставките на природен газ 

не само за България, а и за Европа и региона. 
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