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ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

КОМИСИЯТА ЗА  

ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

      

Д О К Л А Д  

       

от 

 

Росица Тоткова – главен секретар  

 

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за енергетиката, Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комиисята) е приела Правилник за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация, обнародван в Държавен вестник, брой 43 от 

12.06.2015 г.  

С Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на 

нейната администрация (Правилника) са определени организацията на работа и редът на 

дейност на КЕВР, както и структурата, организацията на работа и числеността на нейната 

администрация. 

В периода на действие на Правилника и в практиката по прилагането му се констатира 

необходимост от внасяне на по-голяма яснота в регламентираните с него процедури, тяхното 

допълване, както и преосмисляне на създадените с него структурни звена – отдели, във връзка 

с по-добра организация на работата на КЕВР. Това са и причините, които налагат приемането 

на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за 

енергийно и водно регулиране и на нейната администрация (Правилник за изменение и 

допълнение).  

Целта на предвидените промени в проекта на Правилник за изменение и допълнение е 

създаване на предпоставки за подобряване на организацията на работа на КЕВР и на нейната 

администрация. 

С проекта на Правилника за изменение и допълнение се предлагат следните изменения 

и допълнения: 

Променя се срокът за приемане на годишния доклад на Комисията, който става до 

месец март. Посочената промяна се обосновава с необходимостта от по-дълъг срок за 

обобщаване и анализиране на информормацията за дейността на Комисията, за състоянието на 

енергийния пазар и на В и К сектора, както и на перспективите за тяхното развитие, с оглед 

пълнота и прецизност на изготвяния годишен доклад. 

За постигане на по-голяма яснота и отчетност при командироване на председателя на 

КЕВР с проекта на Правилника за изменение и допълнение се уточняват изискванията към 

изготвяните в тази връзка документи. 

Предложени са структурни изменения в дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“, където се създава нов отдел „Контрол и решаване на спорове в 

електроенергетиката и топлоенергетиката“, който да замени досегашните отдел „Контрол и 

решаване на спорове: електрически мрежи, търговия и пазари“ и отдел „Контрол и решаване 

на спорове: електропроизводство, високоефективното комбинирано производство на 
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електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване“. Във връзка с предложената промяна, 

изрично са регламенитрани и функциите на новосъздадения отдел. Тази промяна цели 

подобряване и оптимизиране на организацията във връзка с разглежданите жалби и 

осъществявания контрол в секторите „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“.   

С проекта на Правилник за изменение и допълнение са предвидени промени в 

организацията на работа на Комисията при провеждане на заседанията, както и промени в  

изискванията към съдържанието на водения от заседанията протокол. Изрично е допълненен и 

редът, по който се уведомяват съответните дирекции и/или отдели, чиито служители не са 

участавали при провеждане на заседанията, за изпълнение на взетите от Комисията решения. 

По този начин се преодоляват констатирани проблеми при прилагането на Правилника. 

Предложени са промени в режима на ползване на обедната почивка от 30 мин. за 

служителите в администрацията, като същата ще може да се ползва в интервала от 12 ч. до 13 

ч. Посочена промяна не противоречи на чл. 52, ал. 1 от Закона за държавния служител и ще 

доведе до по-добра организация при изпълнение на задълженията от служителите, като в 

същото време им осигури повече свобода на избор при ползване на тази почивка.  

С проекта на Правилник за изменение и допълнение не се предвижда промяна в общата 

численост на Комисията и на нейната администрация, предложеното изменение в 

приложението към чл. 13, ал. 2 от Правилника има за цел да осигури по-голяма оперативна 

самостоятелност при организацията на работата в дирекциите.  

 

  В резултат от приемането и прилагането на Правилника за изменение и дъпълнение се 

очаква увеличаване на ефективността на работния процес на КЕВР и на нейната 

администрация.  

В съотвествие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът следва да се 

публикува заедно с настоящия доклад на интернет страницата на КЕВР и на Портала за 

обществени консултации, като на заинтересованите лица се предостави най-малко 14-дневен 

срок за предложения и становища по проекта. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за енергетиката, 

предлагам КЕВР да вземе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Да приеме настоящия доклад и приложения проект на Правилник за изменение 

и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно 

регулиране и на нейната администрация. 

2. Да публикува на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени 

консултации настоящия доклад и проект на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация. 

 

Приложение: Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация. 

 

 

 

С уважение: 

                        Росица Тоткова 

  Главен секретар 

 

 


