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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Цели на администрацията за 2012г. 
 
 
 
 
Наименование на администрацията: ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2012г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
/месец 
през 
2012г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор 
за целево 
състояние 

1. Анализ на 

пробното 

прилагане на 

Правилата за 

търговия и 

регистрация на 

координатори на 

балансиращи 

групи 

Развитие на пазара 

на електрическа 

енергия 

Директиви на 

ЕС, Правилата 

за търговия, ЗЕ 

Приемане на 

изменение и 

допълнение на 

Правила за 

търговия с 

електрическа 

енергия 

06.2012г. Актуализиране 

на правилата за 

регулиране на 

търговските 

взаимоотношени

я на свободния 

пазар 

Действащи 

Правила за 

търговия 

Изменени 

Правила за 

търговия 

2. Контрол по 

изпълнение 

дейността на 

лицензираните 

дружества и  

ВиК 

операторите. 

Непрекъснатост и 

сигурност в 

доставките на 

енергия и  

ВиК услуги. 

ЗЕ; НЛДЕ, 

ЗРВКУ, 

Директиви на 

ЕС, Регламенти 

Планови, 

извънредни 

проверки на 

дружествата. 

12.2012г. Гарантиране и 

балансиране 

интересите на 

лицензианти и 

потребители, 

ВиК оператори и 

потребители 

График за 

провеждане на 

планови 

проверки 

Изпълнение 

на графика 

за 

провеждане 

на планови 

проверки 
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3.Предложение 

за промени в 

нормативната 

уредба. 

Транспониране на 

Директивите на 

ЕС 

Директиви, ЗЕ,  

ЗРВКУ, ЗЕВИ, 

НРЦЕЕ, НЛДЕ, 

НРЦВКУ, 

Тарифа за 

таксите 

Разработване 

на 

предложения за 

изменение и 

допълнение на 

нормативните 

документи.  

12.2012г. Усъвършенства-

не на законовата 

и подзаконова 

нормативна 

уредба, касаеща 

изпълнението на 

правомощията 

на ДКЕВР 

Действащата 

нормативна 

уредба 

Изменение  

на  

норматив-

ната уредба 

4. Изменение на  

Общите условия 

на 

лицензиантите и 

ВиК 

операторите.  

 

Защита правата на 

потребителите 

Директиви, ЗЕ, 

ЗРВКУ, НЛДЕ 

Анализ и 

приемане на 

предложения за 

промяна на 

Общите 

условия  

12.2012г. Одобряване на 

ОУ  

Действащи 

Общи условия 

Изменени 

Общи 

условия  

5. Нови указания 

за дейностите 

производство, 

пренос и достъп, 

обществена 

доставка и краен 

снабдител в 

електроенерге-

тиката. 

Създаване на 

единна 

регулаторна 

политика на 

ДКЕВР във връзка 

с прилагането на 

Третия 

либерализационен 

пакет 

Директиви на 

ЕС, Регламенти, 

ЗЕ 

Анализ и 

приемане на 

нови указания 

05.2012г. Създаване на 

ясни правила 

при регулиране 

на дейностите 

по пренос, 

достъп и 

доставка в 

електроенерге- 

тиката 

Изменени стари 

или приети нови 

Указания на 

ДКЕВР 

Изменени 

стари или 

приети  

нови 

Указания  

на ДКЕВР 

6.Издаване на 

сертификати за 

произход на 

електрическа 

енергия, 

произведена по 

комбиниран 

начин 

Стимулиране на 

високоефективно 

производство на 

ел.енергия по 

комбиниран начин 

Директиви, ЗЕ,  Издаване и 

връчване на 

сертификати. 

Създаване и 

поддържане на 

регистър на 

сертификати за 

произход. 

5.2012г. Гарантиране 

произхода на 

електрическата 

енергия 

произведена по 

комбиниран 

начин 

 

 

Издадени 

сертификати за 

2010 г. и 

подържане на 

регистър на 

сертификати за 

произход 

Издаване  

на сертифи-

кати  

за 2011 г 
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7. Осигуряване 

на регулаторни 

правила, които 

да гарантират 

алтернативни 

трасета за 

доставка на 

природен газ. 

Провеждане на 

дългосрочна 

регулаторна 

политика в 

рамките на ЕС 

за свързване 

на 

газопреносните 

мрежи на 

отделните 

европейски 

държави и 

диверсификация 

на 

доставките 

ЗЕ, Стратегия 

за развитие на 

енергетиката, 

Директиви на 

ЕС, Регламент 

(ЕО) 994/2010 

относно 

мерките за 

гарантиране 

сигурността на 

доставките на 

газ 

Съдействие на 

ДКЕВР за 

осигуряване на 

алтернативни 

трасета за 

доставка на 

природен газ, в 

т.ч. оценка на 

дългосрочните 

инвестиционни 

програми. 

12.2012 г.  Надеждност, 

устойчивост, 

непрекъснатост 

на 

системата на 

доставки на 

природен газ и 

увеличаване 

дела на 

свободния пазар 

Предварителни 

проектни 

проучвания за 

интерконектори 

Напредък в 

инвести- 

ционната 

дейност и 

бъдещи 

интер- 

конектор- 

ни 

връзки със 

съседни 

държави 

8. Създаване на 

условия за 

увеличаване 

плътността на 

газоразпредели- 

телните мрежи 

на територията 

на РБ 

 

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 

12.2012. г. 

 

Увеличаване 

дела 

на крайните 

потребители  

Към 

момента 

55 000 

потребители 

Увелича- 

ване 

броя на 

потребите- 

лите 

9.Актуализиране 

на Указанията за 

разработване на 

петгодишни 

бизнес планове 

на В и К 

операторите 

Създаване на ясни 

регулаторни 

правила, 

осигуряващи 

инвестиционната 

дейност на ВиК 

операторите 

ЗРВКУ, 

Стратегия за 

развитие на 

водния сектор 

Разработване на 

проект за 

изменение на 

Указанията за 

разработване на 

петгодишни 

бизнес планове 

на В и К 

операторите 

09.2012 г. Привеждане на 

бизнес 

плановете в 

практически 

инструмент за 

реализиране на 

стратегическите 

цели 

Действащи 

Указания за 

разработване на 

петгодишни 

бизнес планове на 

В и К операторите 

Одобрени  

нови или 

изменени 

Указания  

за разработ- 

ване на  

5 г.бизнес 

планове  

на В и К 

оператори- 

те  
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10.Подобряване 

работата с 

потребителите 

на ел.енергия, 

природен газ, 

топлоенергия и 

ВиК услуги 

Ефективна защита 

на правата на 

потребителите 

Директиви на 

ЕС, 

ЗЕ, ЗРВКУ 

НЛДЕ 

Укрепване 

работата на 

звената за работа 

с потребителите, 

разглеждане на 

жалби по 

електронен път 

12.2012г. Намаляване броя 

на жалбите в 

сектори 

електроенергети

ка, 

топлоенергетика

природен газ и  

ВиК услуги 

Към момента 

годишният брой 

на постъпилите 

жалби е 3500 броя 

Намалява- 

не броя на  

жалбите 

11.Създаване на  

организация за  

повишаване 

събираемостта 

на приходите  

Осигуряване на 

приходи за 

държавния 

бюджет 

ЗЕ, ЗРВКУ,  

Тарифите, 

ЗДБ за 2012 г. 

и ПМС за 

изпълнение на 

ДБ за 2012 г. 

Събиране на: 

-Държавни 

такси; 

Глоби,санкции, 

лихви и НП; 

Просрочени 

вземания, в т.ч. 

чрез НАП 

Нормативно 

определени 

в Тарифите 

Изпълнение на 

приходната част 

на бюджета на 

ДКЕВР за 2012г. 

98% 99% 

 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                                                                                   ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

 

                                    /АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ/                                                                                                           /ЕМИЛИЯ САВЕВА/   

      


