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ДОКЛАД 

 

 
от Ангел Семерджиев 

Председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

 

 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, приет с 

Постановление № 52 на Министерския съвет от 2004 г., (обн. ДВ. бр. 52 

от 2004 г., изм. бр. 49 от 2005 г., изм. бр. 83 от 2005 г., изм. бр. 48 от 

2006г., изм. бр. 55 от 2008 г., изм.  бр. 58 от 2010 г., изм. бр. 57 от  2011 г.) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЯНКОВ, 

 

С Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране и на нейната администрация се определят организацията на работа и редът  

на дейност на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, както и 

структурата, организацията на работа и числеността на нейната администрация. 

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Устройственият правилник на 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация е 

разработен за постигане на следната основна цел : привеждане разпоредбите на 

Устройствения правилник на ДКЕВР в съответствие с изискванията на  чл.12 от  

Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията . 

Предложените промени в Устройствения правилник на Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране и на нейната администрация могат да бъдат представени 

в следните  насоки: 

а) изменения и допълнения в чл.20, чл.23 – 25а и Приложението към чл.12, ал.2, 

свързани с броя на специализираните дирекции, численият състав и функциите им; 

б) изменения и допълнения на съществуващи разпоредби с оглед подобряване 

тяхното действие, касаещи функции на дирекциите от общата администрация на 

комисията. 

Първата част от предложените промени цели да приведе в съответствие 

разпоредбите на Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация с 

тези на  Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията. 

В изпълнение на изискванията на чл.12 от цитираната наредба се предвижда броя на 

съществуващите специализирани дирекции да бъде намален, като  дирекциите 

„Регулиране и контрол – Електроенергетика” и „Регулиране и контрол - 

Топлоенергетика” се обединят в една дирекция – „Регулиране и контрол – 

Електроенергетика и Топлоенергетика”. 
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Втората част от предложените промени са свързани с подобряване на действащи 

разпоредби с оглед прецезиране работата на общата администрация и функциите на 

двете съществуващи дирекции. 

 

Приемането на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

и на нейната администрация няма да доведе до допълнителни разходи по бюджета на 

ДКЕВР, както и до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради 

което по акта на се налага да бъде одобрявана финансова обосновка. 

Проектът на ПМС не транспонира разпоредби на директиви от правото на 

Европейския съюз, поради което не прилагаме таблица за съответствие с европейското 

право. 

Изпълнени са изискванията на Административнопроцесуалния кодекс и на 

Закона за нормативните актове , както и изискванията на Решение № 361 на МС от  

2010 г. за публикуване проекта на постановлението на Портала за обществени 

консултации. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация е 

съгласуван по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. 

 

 

Ангел Семерджиев 

Председател на ДКЕВР  


