ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Цели на администрацията за 2014 г.
Наименование на администрацията: ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
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Цели за 2014 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документ

Срок

Очакван
резултат

Дейности

Директиви, ЗЕ,
ЗЕВИ, НРЦЕЕ,
НЛДЕ, НРЦВКУ,
Тарифа за
таксите, които се
събират от
ДКЕВР по ЗЕ и
ЗРВКУ

Разработване
на
предложения
за изменение
и допълнение
на
нормативните
документи.

Декември
2014 г.

Директиви
на ЕС,
Правилата за
търговия, ЗЕ

Приемане на
изменение и
допълнение
на Правила за
търговия с
електрическа
енергия

м. март
2014 г.

Усъвършенстване на
законовата и
подзаконова
нормативна
уредба,
касаеща
изпълнението
на
правомощията
на ДКЕВР
Ефективно
работещ
пазар на
балансираща
енергия

ЗЕ, Стратегия
за развитие на
енергетиката,

Приемане на
изменение и
допълнение

7
Индикатор за изпълнение

№

Предложения за
промени в
нормативната уредба.

Оптимизиране
работата

1.

Приемане на Правила
за изменение и
допълнение на
Правилата за търговия
2.
с електрическа енергия

Приемане на Правила
3. за изменение и
допълнение на

Развитие на
пазара на
електрическа
енергия

Развитие на
пазара на
природен газ

м. април
2014 г.

Ефективно
работещ пазар
за търговия с

Индикатор за
текущо
състояние
Действащата
нормативна
уредба

Индикатор за
целево
състояние
Изменение на
нормативната
уредба

Действащи
Правила за
търговия с
електрическа
енергия

Приети
Правила за
изменение и
допълнение на
Правилата за
търговия с
електрическа
енергия
Приети
Правила за
изменение и

Действащи
Правила за
търговия с

1

Правилата за търговия
с
природен газ

Директиви на
ЕС

на Правила за
търговия с
природен газ

Директиви на
ЕС, Регламенти,
ЗЕ

Анализ и
приемане на
Методика

м. юни
2014 г.

Справедливо
разпределяне на
разходите,
произтичащи от
наложени
задължения към
обществото между
всички
потребители на
електрическа
енергия

ЗЕ, НРЦЕЕ

Разработване
на Методика

м. май
2014 г.

Оптимизиране на
работата

ЗЕ, Наредба №5
за регулиране на
цените на
топлинната
енергия

Анализ и
приемане на
Указания

м. март
2014 г.

Приемане на Методика Либерализиране
за определяне цена за
пазара на природен
достъп и пренос през
газ
4.
газопреносната мрежа
Методика
за
определяне на цената
за задължения към
обществото в сектор
„Електроенергетика“
5.

Приемане на Указания
за образуване на
цените на топлинната
енергия и на
електрическата
енергия от
6.
комбинирано
производство при
регулиране чрез
метода „норма на
възвръщаемост на
капитала”

природен газ

природен газ

Икономически
обосновани
цени за достъп
и пренос през
газопреноснат
а мрежа
Справедливо
разпределяне
на разходите,
произтичащи
от наложени
задължения
към
обществото
между всички
потребители
на
електрическа
енергия
Икономически
обосновани
цени

Липса на
Методика

Действаща
нормативна
уредба

допълнение на
Правилата за
търговия с
природен газ
Приета
Методика

Приета
Методика

Съществуващи Приети
Указания
Указания
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7.

8.

9.

10.

Приемане на Указания
за определяне на
цената на природния
газ при продажба от
обществения
доставчик на крайните
снабдители и на
потребители
присъединени към
газопреносната мрежа
Приемане на Указания
за образуване на
цените за пренос на
природен газ през
газоразпределителните
мрежи и за снабдяване
с природен газ от
краен снабдител при
регулиране на
газоразпределителните
дружества чрез метода
„Горна граница на
цени”
Приемане на Указания
за образуване на цени
за съхранение на
природен газ
Актуализация на
методика за
определяне на
допустимите
технологични разходи
при пренос,
разпределение и
съхранение на

Оптимизиране на
работата

ЗЕ, Наредба № 2
за регулиране на
цените на
природния газ

Анализ и
приемане на
Указания

м. юли
2014 г.

Икономически Съществуващи Приети
обосновани
Указания
Указания
цени

Оптимизиране на
работата

ЗЕ, Наредба № 2
за регулиране на
цените на
природния газ

Анализ и
приемане на
Указания

м. юли
2014 г.

Икономически Съществуващ
обосновани
и Указания
цени

Приети
Указания

Оптимизиране на
работата

ЗЕ, Наредба №2
за регулиране на
цените на
природния газ
ЗЕ, Наредба № 2
за регулиране на
цените на
природния газ

Анализ и
приемане на
Указания

м. април
2014 г.

Икономически Съществуващ
обосновани
и Указания
цени

Приети
Указания

Анализ и
приемане на
Методика

м. август
2014 г.

Икономически Съществуваща Приета
обосновани
Методика
Методика
цени

Оптимизиране на
работата
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природен газ
Създаване на
организация за
повишаване
11. събираемостта на
приходите

Осигуряване на
приходи бюджета
на ДКЕВР

ЗЕ, ЗРВКУ,
Тарифите,
ЗДБ за 2014 г. и
ПМС за
изпълнение на
ДБ за 2014 г.

Изменение на ЗРВКУ

Изменение на
ЗРВКУ
закона свързано с
по-ефективното
упражняване на
12.
контрол върху
работата на В и К
операторите и
въвеждане на
лицензионен режим
Одобряване на Общите Защита правата на
Директиви, ЗЕ,
условия на
потребителите
ЗРВКУ, НЛДЕ
лицензиантите и ВиК
13.
операторите.
Приемане на наредби
за цени, за нивата на
показателите за
качество на В и К
услугите
14.

15. Приемане на Указания

Изменение на
нормативните
документи,
свързани с
отчитане
изпълнението на
целевите нива на
показателите за
качество на
предоставяните В и
К услуги
Разработване на

Събиране на:
такси, глоби,
санкции,
лихви, НП;
Просрочени
вземания, в
т.ч. чрез НАП
Проект за
изменение на
ЗРВКУ

Анализ и
приемане на
предложения
за промяна на
Общите
условия
Наредба за
Проекти за
регулиране на
изменение на
цените на В и К
подзаконовит
услуги и Наредба е нормативни
за дългосрочните актове
нива на
показателите за
качество на В и К
услуги
ЗРВКУ, Наредба

Разработване

Нормативно
определени
в Тарифите

Изпълнение
на приходната
част на
бюджета на
ДКЕВР за
2014 г.

98 %

м. юли
2014 г.

По-ефективна
работа на В и
К оператори,
по-ефективна
система за
регулиране и
контрол

Действаща
нормативна
уредба

м.
септември
2014 г.

100 %

Изменение на
нормативната
уредба

Одобряване на Действащи
ОУ
Общи условия

Изменени
Общи условия

м. октомври
2014 г.

По-ефективно
регулиране на
цените,
достъпността
и качеството
на
водоснабдителните и
канализационните услуги

Действаща
нормативна
уредба

Изменение на
нормативната
уредба

м. юли

Регулиране на

Няма

Приети
4

за образуване на цени
за присъединяване на
потребителите към
водоснабдителните и
канализационните
системи

Подобряване работата
с жалбоподателите по
жалби за ел. енергия,
16.
природен газ,
топлоенергия и ВиК
услуги

указания за
образуване на цени
за присъединяване
на потребителите
към
водоснабдителните
и
канализационните
системи в
съответствие с
изискванията на
действащата
нормативна уредба
Ефективна защита
на правата на
потребителите

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
БОЯН БОЕВ

за регулиране на
цените на В и К
услуги

на проект за
изменение на
Указанията за
разработване
на
петгодишни
бизнес
планове на В
иК
операторите

2014 г.

цените за
присъединяване на
потребителите към
водоснабдителните и
канализационните
системи

одобрени
указания

Указания за
образуване на
цени за
присъединяване
на
потребителите
към
водоснабдителн
ите и
канализационн
ите системи

Директиви на
ЕС,
ЗЕ, ЗРВКУ
НЛДЕ

Създаване на
ефективна
организация
във връзка с
разглеждане
на жалбите

м. декември
2014г.

Бързо и
ефективно
разглеждане
на жалбите

Неразгледани
жалби

Разглеждане на
жалби

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
МАРИЕЛА ЦАНКОВА
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