ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.
Наименование на администрацията: ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
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Цели за
2012 г.

Дейности

Резултат

1. Анализ на
пробното
прилагане на
Правилата за
търговия и
регистрация
на
координатори
на
балансиращи
групи

Приемане на изменение
и допълнение на
Правила за търговия с
електрическа енергия
Издаване на Лицензии
на координатори на
балансиращи групи.

Извършен анализ
на действащите
Правила.
Подготвен нов
проект на ПТЕЕ.
Допълнени са 14
бр. лицензии с
дейността
кординатор на
балансираща
група и 2 бр.
лицензиии с
дейността
коодинатор на
специална
балансираща
група.

4

5
Индикатор за самооценка
Индикатор за изпълнение
1. напълно постигната цел /100
%/
Индикатор за
Индикатор за
2.
задоволително постигната
целево състояние
текущо състояние
цел /50 и над 50 %/
/заложен в началото / отчетен в края на
3.
незадоволително постигната
на 2012 г./
2012 г. /
цел / под 50 %/
Действащи
Изменени
задоволително
Правила за
Правила за
постигната цел /50 и
търговия
търговия
над 50 %/
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2. Контрол по
изпълнение
дейността на В и
К операторите

Планови проверки на
дейността на В и К
операторите

Сравнителен
анализ на
постигнатите
експлоатационни
и икономически
показатели за
оценка на
дейността на В и
К операторите

20 бр.оператори

20

напълно постигната цел
100%

3.Предложение за
промени в
нормативната
уредба.

Разработване на
предложения за
изменение и
допълнение на
нормативните
документи.

Действащата
нормативна уредба

Изменение на
нормативната
уредба

задоволително постигната
цел
80%

4. Изменение на
Общите условия
на В и К
операторите

Анализ и приемане на
предложения за
промяна на Общите
условия

Разработени са
ЗЕ, ЗЕВИ,
ЗРВКУ,НЛДЕ,
НРЦЕЕ и ПТЕЕ
На същите
предстой
процедура на
обществено
обсъждане
Анализ на
внесени
предложения във
връзка с
изменение на
Наредба №
4/14.09.2004 г. за
условията и реда
за
присъединяване
на потребителите
към В и К
системите

Действащи Общи
условия

Изменени Общи
условия

незадоволително
постигната цел / под 50 %/
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5. Нови указания Анализ и приемане на
за дейностите
нови указания
производство,
пренос и достъп,
обществена
доставка и краен
снабдител в
електроенергетика
та.

6.Издаване на
сертификати за
произход на
електрическа
енергия,
произведена по
комбиниран
начин

Издаване и връчване на
сертификати.
Създаване и
поддържане на
регистър на
сертификати за
произход.

Изменени и
приети указанията
за производство
на електрическа
енергия, пренос и
достъп до
електропреноснат
а мрежа и
указанията за
обществения
доставчик.
Приети са изцяло
нови указания за
цените за
присъединяване.
Издадени и
връчени са
сертификатите за
произход на
електрическа
енергия,
произведена по
комбиниран
начин за 2011 г. и
се подържа
регистър на
сертификати за
произход.

Изменени стари
или приети нови
Указания на
ДКЕВР

Изменени стари
или приети нови
Указания на
ДКЕВР
напълно постигната цел
100%

Издадени
сертификати за
2010 г. и
подържане на
регистър на
сертификати за
произход

Издаване на
сертификати
за 2011 г

напълно постигната цел
/100 %/

3

7. Осигуряване
на регулаторни
правила, които да
гарантират
алтернативни
трасета за
доставка на
природен газ.
8.Създаване на
условия за
увеличаване
плътността на
газоразпределителните мрежи на
територията
на РБ
9.Актуализиране
Указанията за
разработване на
петгодишни
бизнес планове
на В и К
операторите
10. Подобряване
работата с
потребителите на
ел.енергия,
природен газ,
топлоенергия и
ВиК услуги

Съдействие на ДКЕВР
за осигуряване на
алтернативни трасета за
доставка на
природен газ, в т.ч.
оценка на
дългосрочните
инвестиционни
програми.
Внедряване
активни методи на
регулиране в сектор
газоснабдяване

Надеждност,
устойчивост,
непрекъснатост на
системата на
доставки на
природен газ и
увеличаване дела
на свободния
пазар
Увеличаване дела
на крайните
потребители

Предварителни
проектни
проучвания за
интерконектори

Напредък в
инвестиционната
дейност и бъдещи
интерконекторни
връзки със
съседни държави

незадоволително
постигната цел 50%

55 000 потребители

Увеличен е броя
на потребителите
на природен газ
свързани към
всички мрежи

задоволително
постигната цел 90%

Усъвършенстване и
прецизиране на
указанията за
разработване на
петгодишни бизнес
планове на В и К
оператори
Укрепване работата на
звената за работа с
потребителите,
разглеждане на жалби
по електронен път

Изготвен проект
на Указания за
разработване на
петгодишни
бизнес планове на
В и К операторите

Действащи
Указания за
разработване на
петгодишни бизнес
планове на В и К
операторите

Решаване на
поставените
проблеми в
жалбите и
информиране на
потребителите

Към момента
годишният брой на
постъпилите жалби
е 3500 броя

Одобрени нови
или изменени
Указания за
разработване на
петгодишни
бизнес планове на
В и К операторите
Намаляване броя на
жалбите

Задоволително постигната
цел
80 %

задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/
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11. Създаване на
организация за
повишаване
събираемостта на
приходите

Събиране на:
-Държавни такси;
Глоби,санкции, лихви и
НП;
Просрочени вземания, в
т.ч. чрез НАП

И.Д.ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Преизпълнение на Приходи 100%
приходната част
на бюджета на
ДКЕВР

121,3%

напълно постигната цел
/100 %/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
/АНДОН РОКОВ/

/ЕМИЛИЯ САВЕВА/
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