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            П Р О Е К Т 

 

 

 

 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на  

Комисията за енергийно и водно регулиране  

и нейната администрация (обн. ДВ, бр. 43 от 12 юни 2015 г.) 

 
  § 1.  В чл. 8 думата „януари“ се заменя с думата „март“. 

 

 § 2. В чл. 10, ал. 7 се изменя така: 

 „(7) При осъществяване на своите правомощия председателят пътува в страната и в 

чужбина, без да се издава заповед за командироване. В тези случаи главният секретар съставя 

паметна записка, която включва всички реквизити на заповед и паметна записка, която 

включва всички реквизити на отчет за командировка.“ 

 

 § 3. В ал. 3 на чл. 20 се правят следните изменения: 

 1. Отменя се т. 11; 

 2. Точки от 12 до 20 стават съответно точки от 11 до 19. 

    

 § 4. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 (1) Дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ осигурява дейностите в областта 

на електропроизводството, високоефективното комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия, преноса, разпределението, доставката, снабдяването и търговията с 

електрическа енергия и топлоснабдяването чрез отдел „Цени и лицензии: електрически 

мрежи, търговия и пазари“, отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, високоефективно 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване“ и отдел 

„Контрол и решаване на спорове в електроенергетиката и топлоенергетиката“. 

 2. Алинея 4 се изменя така: 

 (4) Отдел „Контрол и решаване на спорове в електроенергетиката и 

топлоенергетиката" изпълнява следните функции: 

 1. оказва специализирана помощ на председателя и членовете на комисията, като дава 

мотивирани становища, съвети и справки по поставени въпроси; 

 2. участва при изготвяне на нормативни актове, включително методика за определяне 

на допустимите технологични разходи, техническите правила на електропреносната и 

електроразпределителните мрежи, за нормите за сигурност и качество на снабдяването с 

електрическа енергия, правилата за снабдяване на клиентите с топлинна енергия, в т.ч. норми 

за качество на услугите и доставките, както и на вътрешни правила или методика, касаещи 

контрола; 

 3. осъществява контрол във връзка с електропроизводството, електрическите мрежи, 

високоефективното комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, 

топлоснабдяването, търговията и пазарите, като: 
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а) предлага и извършва периодични и извънредни проверки по спазване на условията 

по издадените лицензии, прилаганите цени, ЗЕ, ЗЕВИ и подзаконовите актове по прилагането 

им, правилата за търговия с електрическа енергия, задълженията за предоставяне на достъп 

до мрежите за пренос и разпределение на електрическа енергия, условията и правилата за 

снабдяване на потребителите с електрическа и топлинна енергия, включително нормите за 

качество на услугите; 

б) изготвя предложения за даване на задължителни предписания или на задължителни 

указания за отстраняването на установени при извършена проверка нарушения; 

в) изготвя предложения за налагане на принудителни административни мерки и 

административни наказания; 

г) длъжностни лица, упълномощени от председателя, съставят констативни протоколи 

и актове при констатирани нарушения; 

д) изготвя становище по възражения, постъпили срещу акт за установяване на 

административно нарушение; 

е) подготвя проект на изискванията на комисията по отношение на информацията, 

предоставяна от лицензиантите на комисията; 

ж) участва в анализа на годишните доклади на лицензиантите; 

4. участва в осъществяване на одити, като: 

а) извършва анализи и подготвя предложения за осъществяване на одит върху 

дейността на регулираните дружества в сектор „Електроенергетика“, както и на регулираните 

дружества за производство на електрическа енергия и/или топлинна енергия и пренос на 

топлинна енергия; 

б) участва при разработването на подробни технически задания за провеждане на 

одити на електроенергийните дружества; 

в) анализира резултатите от извършените одити и при необходимост изготвя 

предложения за промяна на актове на комисията; 

г) изготвя предложения за даване на задължителни предписания или на задължителни 

указания за отстраняване на установени при извършения одит нарушения; 

д) изготвя предложения за налагане на принудителни административни мерки и 

административни наказания; 

е) съставя констативни протоколи и актове при констатирани нарушения; 

5. води регистър на издадените актове за установяване на административни 

нарушения; 

6. решава спорове и работи с потребители, разглежда допустими жалби; 

7. контролира изпълнението на решения на комисията във връзка с жалби; 

8. създава и поддържа база данни за подадените жалби; 

9. разработва единни стандарти за класификация на жалбите; 

10. изготвя периодични отчети и годишен отчет за работата по жалбите и уреждането 

на споровете; 

11. съдейства за доброволно уреждане на спорове; 

12. участва в процедурите за одобряване на предложените от електроенергийните 

предприятия общи условия на договорите и правила за работа с потребителите на енергийни 

услуги, предвидени в ЗЕ, и при необходимост прави предложения за изменението им; 

13. участва при анализа и подготовката на решение за определяне на принадлежността 

на електропроводите и прилежащите им уредби към преносната или разпределителните 

мрежи при подадени предложения от оператора на преносната, съответно на разпределителна 

мрежа, както и на топлопроводите и прилежащите им уредби към преносните мрежи при 
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подадени предложения от оператор на преносна мрежа; 

14. участва при анализа и прави предложения за определяне на конкретните 

допустими размери на технологични разходи на електрическа енергия при пренос и 

разпределение на електрическа енергия, както и на електрическа и топлинна енергия при 

производството на електрическа и/или топлинна енергия и при преноса на топлинна енергия; 

15. прилага и контролира методиката за определяне на цените за предоставен достъп 

на електропреносното, електроразпределително и топлопреносно предприятие до чужди 

съоръжения; 

16. осъществява текущ контрол върху независимия електропреносен оператор за 

наличието на съответствие с критериите за сертифициране по ЗЕ; 

17. подготвя проекти на решения за определяне на независим оценител по § 4 от 

Преходните и заключителните разпоредби на ЗЕ. 

18. участва при анализа и прави предложения за определяне на конкретните 

допустими размери на технологични разходи на електрическа и топлинна енергия при 

производството на електрическа и/или топлинна енергия и при преноса на топлинна енергия; 

19. участва при анализа и подготовката на решение за определяне на принадлежността 

на топлопроводите и прилежащите им уредби към преносните мрежи при подадени 

предложения от оператор на преносна мрежа. 

3. Ал. 5 се заличава.  

 

 § 5. В чл. 33 се правят следните изменения: 

 1. Ал. 7 се отменя. 

 2. Ал. 8 става ал. 7. 

 

 § 6. В чл. 35 се създава нова ал. 7: 

 „(7) Когато в случаите по ал. 6, т. 2 комисията е възложила допълнително проучване 

на дирекция и/или отдел, чиито служители не са част от работната група по преписката, 

съответните дирекция и/или отдел се уведомяват от главния секретар или от определено от 

него лице след приключване на заседанието за взетото решение.“.  

 

§ 7. Ал. 2 на чл. 37 се изменя така: 

„(2) В протокола се включват разискваните въпроси от дневния ред, приетите решения 

и обобщение на взетите решения по всяка точка от дневния ред. В протокола изрично се 

отбелязва броят на членовете на комисията, участвали в заседанието по съответната точка, с 

какво мнозинство е гласувано решението и имената на членовете на комисията, гласували 

против. В него се вписват имената на присъстващите на заседанието, изказванията на 

членовете на комисията, на страните по преписката, представените доказателства и 

становищата на експертите.“. 

 

§ 8. В чл. 62 се правят следните изменения: 

1. Ал. 1 се изменя така: 

„(1) Работното време на служителите в администрацията е от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч. с 

почивка от 30 мин., която се ползва в интервала от 12 ч. до 13 ч.“. 

2. Ал. 2 се отменя. 

 

§ 9. Приложението към чл. 13, ал. 2 се изменя така: 
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„Численост на персонала в организационните структури и административните звена 

на Комисията за енергийно и водно регулиране – 165 щатни бройки 

 

Председател                                                                                                      1 

Членове на комисията                                                                              8  

Главен секретар                                                                                          1  

Звено „Вътрешен одит“                                                                              2  

Служител по сигурността на информацията                                         1 

Обща администрация:                                                                           34 

Дирекция „Обща администрация“                                                                34   

Специализирана администрация, в т.ч.:                                                 118  

Дирекция „Правна“                                                                                        17  

Дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“                                    56  

Дирекция „Природен газ“                                                                             19  

Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, в т.ч:    26  

Териториално звено „Северна България“                                                       3  

Териториално звено „Южна България“                                                       3“ 

 

 

Заключителни разпоредби 

 

§ 10. Правилникът е приет от Комисията за енергийно и водно регулиране с решение 

по Протокол № …….. от ……..2016 г., т. …….    

§ 11. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 

 

 

 

 

 


