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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Ежегодни цели на администрацията за 2009 г.  
 
 
 
 
Наименование на администрацията: Държавна Комисия за Енергийно и Водно Регулиране 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2009 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок  
/месец през 
2009 г./ 

Очакван резултат Индикатор за 
изпълнение 

Индик
атор 
за 
текущ
о 
състоя
ние 
 

Индикатор за 
целево 
състояние 

1. Приемане на 
нови Правила за 
търговия с 
електрическа 
енергия  

Развитие на 
пазара на 
електрическа 
енергия 

ЗЕ, Стратегия 
за развитие на 
енергетиката, 
Директиви на 
ЕС 

Приемане на 
нови Правила за 
търговия с 
електрическа 
енергия 

Декември 
2009г. 

Справедливи цени 
на електрическата 
енергия по 
веригата 
производител – 
търговец – 
потребител  

26% 
от 
сделк
ите с 
електр
ическа 
енерги
я са 
по 
свобо
дно 
догово
рени 

Увеличаване 
на дела на 
свободния 
пазар на 
електрическа 
енергия 



 2 

цени 
 

2. Справедливо 
разпределение 
на разходите от 
ВЕИ до краен 
потребител 

Намаляване на 
вредните 
емисии, 
Опазване на 
природата 

ЗВАЕИБ, 
Директива 
2001/77 на ЕС 

Разработване и 
приемане на 
Методика за 
компенсиране на 
разходите, 
произтичащи от 
наложени 
задължения към 
обществото на 
енергийните 
предприятия за 
изкупуване на 
електрическата 
енергия по 
преференциални 
цени. 
 

Април 
2009г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличаване на 
дела на 
електрическата 
енергия от ВЕИ, 
изпълнение на 
поставените 
индикативни цели 
на правителството 
за минимум 11% 
до 2010г. от 
произведената 
електрическа 
енергия да бъде 
от ВЕИ 

Произ
водств
о на 
ел. 
енерги
я от 
ВЕИ 
7,6% 

Производство 
на 
електрическа 
енергия от 
ВЕИ в размер 
на 9% от 
вътрешното 
потребление 

3. 
Актуализиране 
на методиката 
за отчитане 
изпълнението на 
целевите 
показатели за 
качество на ел. 
енергия и 
качеството на 
обслужването на 
ЕРП и 
снабдителите. 

Подобряване 
качеството на 
електрическата 
енергия и 
услугите 

ЗЕ, Директива 
на ЕС за 
защита на 
потребителите 

Промяна на 
методиката за 
отчитане 
изпълнението на 
целевите 
показатели за 
качество на 
електрическата 
енергия и 
услугите. 

Септември 
2009г. 

Намаляване на 
броя и 
времетраене на 
изключванията на 
електрозахранван
ето на 
потребителите 

 Коригиране 
на 
необходимит
е приходи на 
енергийните 
дружества 
при 
неизпълнени
е на 
показателите 
на качество 
на ел. 
енергия и 
обслужване 
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4. Издаване на 
сертификати за 
произход на 
електрическата 
енергия, 
произведена по 
комбиниран 
начин 

Гарантиране 
произхода на 
електрическата 
енергия от 
комбинирано 
производство в 
съответствие с 
изискванията 
на Директива 
2004/08 на ЕС 

Директива 
2004/08 на ЕС 
ЗЕ 
Наредба за 
определяне на 
количеството 
електрическа 
енергия 
произведена 
по комбиниран 
начин 
Наредба за 
издаване на 
сертификати 
за произход на 
електрическа 
енергия от 
комбинирано 
производство 

Издаване на 
сертификати за 
произход на 
електрическа 
енергия от 
комбинирано 
производство 
Създаване и 
поддържане на 
регистър на 
сертификати за 
произход 

Декември 
2009 

 

Стимулиране на 
високоефективно 
комбинирано 
производство и 
Икономия на 
първичен 
енергиен ресурс 
(горива) 
Намаляване на 
вредните емисии и 
подобряване на 
околната среда 

 Покриване на 
изискванията 
за 
високоефекти
вно 
комбинирано 
производство 
съгласно  
нормативнат
а уредба 

5.  Въвеждане на 
регулаторни 
правила, които 
да гарантират 
осигуряване на 
нови точки  за 
присъединяване 
на алтернативни 
трасета за 
доставка на 
природен газ, за 
газовата 
инфраструктура 
на територията 
на Република 
България 

Провеждане на 
дългосрочна 
регулаторна 
политика в 
рамките на ЕС 
за свързване 
на 
газопреносните 
мрежи на 
отделните 
европейските 
държави 

ЗЕ, Стратегия 
за развитие на 
енергетиката, 
Директиви на 
ЕС  
 

Пълно 
съдействие на 
ДКЕВР  за 
осигуряване на 
нови точки за 
присъединяване 
на алтернативни 
трасета за 
доставка на 
природен газ за 
газовата 
инфраструктура 
на територията 
на Република 
България 

Декември 
2009 г. и 
през 
следващи
те години 

Надеждност, 
устойчивост и 
непрекъснатост на 
системата на 
доставките на 
природен газ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Внедряване 
на Правила за 

Развитие на 
пазара на 

ЗЕ, Стратегия 
за развитие на 

Внедряване на 
Правила за 

Декември 
2009 г. 

Справедливи цени 
на природния газ 
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търговия с 
природен газ  

природен газ  
 
 

енергетиката, 
Директиви на 
ЕС  
 

търговия с 
природен газ  
 
 

 
 
 
 
 
 

по веригата 
обществен 
доставчик, краен 
снабдител и 
потребител  

7. Увеличаване 
плътността на 
газоразпределит
елните мрежи на 
територията на 
Република 
България 

Намаляване на 
вредните 
емисии и 
опазване на 
природата 

ЗЕ, Стратегия 
за развитие на 
енергетиката, 
Директиви на 
ЕС  
 

Внедряване 
активни методи 
на регулиране в 
сектор 
газоснабдяване 

Декември 
2009 г. 

Увеличаване дела 
на битовите 
потребители 

  

8.Участие в 
процеса на 
приватизация на 
енергийния 
сектор 
съобразно 
функциите и 
задачите на 
ДКЕВР 

Продължаване 
процеса на 
приватизация в 
енергетиката. 

ЗЕ, Стратегия 
за развитие на 
енергетиката, 
Директиви на 
ЕС  
 

Участие в 
междуведомстве
ни работни групи 
и експертни 
съвети 

Декември 
2009 г. 

Повишаване 
конкуренцията 
между 
участниците на 
пазара 

  

9.Постигане 
справедливи 
цени за бизнеса 
и крайните 
потребители. 

Усъвършенств
ане на 
ценообразуван
ето в 
енергетиката и 
ВиК сектора. 

НРЦЕЕ 
НРЦТЕ 
НРЦПГ, 
приети от МС 
инвестиционни 
планове на 
дружествата 

Оптимизиране 
нормата на 
възвръщаемост 
на дружествата 

Декември 
2009 г. 

Поддържане 
баланс между 
дружествата и 
потребителите 

  
 

10. Намаляване 
броя на 
авариите и 
загубите на вода 
с цел 
рационално 
използване на 
водните ресурси 

Повишаване 
качеството на 
питейната 
вода и 
подобряване 
ефективността 
на 
водоснабдител

Методики за 
намаляване на 
загубите и 
подобряване 
ефективността 
на 
водоснабдяван
ето 

Въвеждане 
постоянен 
контрол върху 
качеството на 
водата и ВиКУ 

Септември
2009 г. 

Намаляване 
загубите по 
водопреносните 
мрежи 
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ните системи 

11.Създаване на 
единна 
информационна 
система за 
качеството на 
Вик услугите 

Усъвършества
не и 
оптимизиране 
на отчетните 
форми за 
качеството на 
ВиК услугите 

ЗРВКУ и 
Указания на 
ДКЕВР 

Създаване на 
система за 
периодична  
електронна 
отчетност 

Декември 
2009 г. 

Оценка на 
обективността на 
отчетните форми, 
съобразно цените 
на предоставяните 
услуги 

Оценк
а 
развит
ие на 
ВиК 
услуги 
от ВиК 
опера
тори 

 

12.Усъвършенст
ване на 
процедурите и 
механизмите за 
извършване на 
регулаторен 
одит за всички 
регулирани 
сектори 

По-пълно 
привеждане на 
регулаторната 
политика в 
съответствие с 
изискванията 
на 
европейските 
директиви, 
стимулиране 
на 
конкуренцията, 
сигурност на 
доставките и 
ръст на 
свободния 
пазар при 
производствот
о на 
електрическа 
енергия от ко-
генерация  и 
ВЕИ 

НРЦЕЕ 
НРЦТЕ 
НРЦПГ 
Указания на 
ДКЕВР и 
методика 

Бенчмаркинг на 
ценообразуващи
те елементи, 
текущ контрол и 
анализ на ГФО. 
Усъвършенстван
е на подхода за 
корекции при 
годишния 
ценови преглед 
и съвременни 
математико-
икономически 
модели за 
адаптиране на 
тарифната 
политика. 

Декември 
2009 г. 

Оценка на нивото 
на разходите и 
тяхната 
диференциация. 
Инструментариум 
за анализ и 
стимулиране на 
по-висока 
ефективност. 

Текущ 
и 
после
дващ 
контро
л по 
докум
енти 

Периодични 
и цялостни 
одити на 
регулиранат
а дейност на 
дружествата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

13. 
Разработване 

  Декември 
2009 г. 

Справедливо 
измерване и 

Пробл
еми 

Ясни 
финансови 
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 на методика за 
компенсиране на 
разходите, 
произтичащи от 
задължения към 
обществото в 
т.ч. ефективна 
ко-генерация  и 
ВЕИ 

разпределение на 
тези разходи, и 
тяхната 
оптимизация. 

при 
присъ
единя
ване 
на 
произв
одите
лите 
на 
ел.ене
ргия 
от 
ВЕИ. 

взаимоотно
шения и 
своевременн
о 
присъединяв
ане 

14.  Добра 
събираемост на 
приходите от 
държавни такси 
и оптимизиране 
на разходите в  
ДКЕВР. 

Гарантиране 
на добро 
администратир
ане на 
приходите от 
дейността и 
законосъобраз
ност, 
ефективност, 
ефикасност и 
икономичност 
при 
разходване на 
бюджетните 
средства.  

ЗЕ, ЗРВКУ, 
Тарифите 
свързани с тях. 
ЗДБ, 
Постановление 
за изпълнение 
на ЗДБ за 2009 
г. и 
 
 

Събираемост на 
редовните 
държавни такси 
и предприемане 
на навременни 
мерки за 
събиране на 
просрочените 
държавни такси. 
Изразходване на 
средствата при 
спазване на 
всички 
принципи. 
 

Постоянен Изпълнение и/или 
преизпълнение на 
приходната част 
от бюджета на 
ДКЕВР и икономия 
на бюджетни 
средства. 

Прихо
ди- 
100-
105 % 
и 
разхо-
ди 
около 
2 % 
иконо
мия на 
разхо-
дите. 

Събирае-
мост на 
приходите и 
законосъо-
бразно 
изразход-
ване на 
средсвата. 

 
       ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                          (проф. дтн инж. Константин Шушулов)                                                               
                       
                      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         

              (инж.Анелия Илиева) 


