ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цели на администрацията за 2013 г.
Наименование на администрацията:ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
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Цели за
2013 г.

Стратегически
цели

Стратегическ
и документ

1 Приемане
Правилата за
търговия и
регистрация на
координатори
на
балансиращи
групи.

Развитие на
пазара на
електрическа
енергия

Директиви
на ЕС,
Правилата за
търговия, ЗЕ

4

5

Дейности

Срок
/месец
през 2013
г./

Приемане на
изменение и
допълнение на
Правила за
търговия с
електрическа
енергия
Допълване на
Лицензии с
дейността
координатор на
балансираща
група и дейността
координатор на
специална
балансираща
група.

6.2013 г.

6

7
Индикатор за изпълнение

Очакван
резултат

Индикато
р за
целево
състояние
Актуализи- Действащи
Изменени
ране на
Правила за
и приети
правилата за търговия.
Правила
регулиране
Допълнени 14 бр. за
на
лицензии с
търговия.
търговските дейността
Допълван
взаимоотно кординатор на
е на.
шения на
балансираща
лицензии
свободния
група и 2 бр.
с
пазар
лицензиии с
дейността
дейността
кординат
коодинатор на
ор на
специална
балансир
балансираща
аща група
група
и
допълван
е на 3 бр.
лицензии
ис
дейността
коодинат
Индикатор за
текущо
състояние

1

2.Предложение за
промени в
нормативната
уредба.

Оптимизиране
работата

Директиви, ЗЕ,
ЗРВКУ, ЗЕВИ,
НРЦЕЕ, НЛДЕ,
НРЦВКУ,
Тарифа за
таксите

Разработване на
предложения за
изменение и
допълнение на
нормативните
документи.

6.2013 г.

3. Разработване на
Методика за
определяне
цена за пренос
и цена за
достъп до
газопреносната мрежа и
Методика за
определяне на
цените на
електрическат
а енергия,
доставяна от
доставчик
последна
инстанция

Либерализира-не
пазара на
ел.енергия и
газ

Директиви на
ЕС,
Регламенти,
ЗЕ

Анализ и
приемане на нови
Методики

4.2013 г.

Усъвършенстване на
законовата и
подзаконова
нормативна
уредба,
касаеща
изпълнениет
о на
правомощия
та на ДКЕВР
Развитие на
пазара

Действащата
нормативна
уредба

Приети нови
Методики

ор на
специалн
а
балансир
аща група
Изменени
е на
норматив
ната
уредба

Приети
нови
Методики
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4. Изменение
на
Общите
условия на
лицензиантите
и ВиК
операторите.

Защита правата
на
потребителите

5. Издаване на
сертификати
за произход на
електрическа
енергия,
произведена
по комбиниран
начин
6.Актуализация
на Правилата за
търговия с
природен газ

Стимулиране на Директиви, ЗЕ,
високоефективно
производство на
ел.енергия по
комбиниран
начин

7. Контрол
върху
дейността на
ВиК
операторите

Директиви, ЗЕ,
ЗРВКУ, НЛДЕ

Развитие на
пазара на
природен газ

ЗЕ, Стратегия
за развитие на
енергетиката,
Директиви на
ЕС

Обективна
оценка за
качеството на В
и К услугите и
прилагането на
утвърдените
цени

ЗРВКУ

Анализ и
приемане на
предложения за
промяна на
Общите условия

12.2013 г.

Издаване и
връчване на
сертификати.
Създаване и
поддържане на
регистър на
сертификати за
произход.
Актуализация
на
Правилата за
търговия с
природен газ
съвместно с
Европейската
банка за
възстановяване
и развитие
Планови
проверки на
дейността на В
и К операторите

5.2012г.

Одобряване
на ОУ

Действащи Общи Изменени
условия
Общи
условия

Гарантиране Издадени
произхода
сертификати за
на ел.
2011 г. и
енергия
подържане на
произведена регистър на
по
сертификати за
комбиниран произход
начин
12.2012
Създаване на Дял на
г. и през
предпоставки свободния
следващите
за
пазар 5%
години
развитие на
конкурентен
пазар
и
конкурентни
цени
10.2013 г.

Подобряване
на
експлоатационните
показатели на
основание
препоръки и

График за
провеждане
на планови
проверки

Издаване
на
сертифик
ати
за 2012 г

Увеличаване
сделките на
свободния
пазар на
природен газ

20 бр.
проверки на
ВиК
оператори
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8. Изменение,
съгласуване и
приемане на
наредби за
цени, за нивата
на показателите
за качество на
В и К услугите

9.Приемане на
Указания за
разработване
на петгодишни
бизнес планове
на В и К
операторите

10.Разработване на Указания
за образуване
на цени за
присъединяване на
потребителите
към
водоснабди-

указания от
ДКЕВР
По-ефективно Действаща
регулиране на нормативна
цените,
уредба
достъпността
и качеството
на
водоснабдителните и
канализационните
услуги

Изменение на
нормативните
документи,
свързани с
отчитане
изпълнението
на целевите
нива на
показателите за
качество на
предоставяните
В и К услуги
Усъвършенстване и
прецизиране на
указанията за
разработване на
петгодишни
бизнес планове
на В и К
оператори

Наредба за
регулиране на
цените на В и К
услуги и
Наредба за
дългосрочните
нива на
показателите за
качество на В и
К услуги

Проекти за
изменение на
подзаконовите
нормативни
актове

09.2013 г.

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

Разработване на
проект за
изменение на
Указанията за
разработване на
петгодишни
бизнес планове
на В и К
операторите

09.2013 г.

Привеждане
на бизнес
плановете в
практически
инструмент
за
реализиране
на
стратегическите цели

Разработване на
указания за
образуване на
цени за
присъединяване
на
потребителите
към
водоснабдителн

Указания за
образуване на
цени за
присъединяване
на
потребителите
към
водоснабдителните и

Разработване на
проект за
изменение на
Указанията за
разработване на
петгодишни
бизнес планове
на В и К
операторите

06.2013 г.

Регулиране
на цените за
присъединяване на
потребителите към
водоснабдителните и
канализаци-

Действащи
Указания за
разработване
на
петгодишни
бизнес
планове на В
иК
операторите

Изменение на
нормативната
уредба

Одобрени
нови или
изменени
Указания за
разработване
на
петгодишни
бизнес
планове на В
иК
операторите
Одобрени
нови
Указания за
образуване на
цени за
присъединяване на
потребителите към
4

телните и
канализационните системи

ите и
канализационни
те системи в
съответствие с
изискванията на
действащата
нормативна
уредба

канализационни
те системи

онните
системи

11. 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.

12.2013г.

12.Подобряване работата с
жалбоподатели
те по жалби за
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

12.2013г.

13.Приемане на
подзаконовите
нормативни

Привеждане в
съответствие
подзаконовата

НЛДЕ, НРЦЕЕ,
НРЦПГ,НРЦТЕ,
Правила,

Разработване на
проекти на
подзаконовите

юли 2013г.

Гарантиране
и
балансиране
интересите на
лицензианти
и
потребители,
ВиК
оператори и
потребители
Намаляване
броя на
жалбите в
електроенергетика,
топлоенергетика,
природен газ
и
ВиК услуги
Усъвършенстване на
подзаконова-

водоснабдителните и
канализационните
системи

График за
провеждане
на планови
проверки

Изпълнение
на графика
за
провеждане
на планови
проверки

Към момента
годишният
брой на
постъпилите
жалби е 3500
броя

Увеличаване
броя на
решенията по
жалби

Действаща
подзаконова
нормативна

Изменение на
подзаконовата
5

актове и
общите
административни актове по
прилагането на
ЗЕ
14.Създаване
на организация
за
повишаване
събираемостта
на приходите

нормативна
уредба

методики,
указания

нормативни
актове и общи
административни актове

Осигуряване на
приходи за
държавния
бюджет

ЗЕ, ЗРВКУ,
Тарифите,
ЗДБ за 2013 г. и
ПМС за
изпълнение на
ДБ за 2013 г.

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

И.Д.ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Нормативно
определени
в Тарифите

та
нормативна
уредба по
прилагане на
ЗЕ

уредба

нормативна
уредба

Изпълнение
на
приходната
част на
бюджета на
ДКЕВР за
2013г.

98%

99%

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
/АНДОН РОКОВ/

/ЕМИЛИЯ САВЕВА/
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