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                                                                                     ДО 

                                                                                     Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ 

                                                                                     ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР– 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР 

                                                                                     НА ФИНАНСИТЕ 

 

 

 

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 № 122 на 

Министерския съвет от 2004 г., (обн. ДВ, бр. 52 от  2004 г., изм. и доп. бр. 49 от 

2005 г., изм. бр. 83 от 2005 г., изм. и доп. бр. 48 от  2006г., изм. бр. 55 от   2008 г., бр. 

58 от 2010 г., изм. и доп. бр. 57 от  2011 г., изм.бр.107 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 : в изпълнение изискванията на  § 84, 

т.2 от ЗИД на ЗДСл привеждане разпоредбите на Устройствения правилник на ДКЕВР и 

нейната администрация в съответствие с изискванията на  ЗДСл и КТ. 

     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) Наименованието на Раздел VІ се изменя така: „Работно време, пропускателен 

режим и работна заплата”. 

      б) В Раздел VІ се отменя Глава пета „ Ред за получаване на възнаграждения, 

награди и допълнително материално стимулиране” . 

в) Създава се нов чл. 63 със следния текст „Редът за образуване, разпределяне и 

ползване на средствата за работната заплата се определя във вътрешни правила за 

работната заплата, които се приемат с решение на комисията.” 
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Предложената промяна цели да приведе в съответствие разпоредбите на 

Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация с тези на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за държавния служител, изм. ДВ, бр.38 от 2012 г. 

В изпълнение на изискванията на чл.67, ал. 11 и  §25, ал. 16  от цитирания закон 

на държавните служители и на служителите, работещи по трудово правоотношение в 

държавната администрация, не може да се определят допълнителни възнаграждения на 

основания, различни от посочените в ЗДСл и КТ. 

   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 за публикуване на интернет страницата на ДКЕВР, както и 

изискванията на Решение № 361 на МС от 2010г. за публикуване проекта на 

постановлението на Портала за обществени консултации. 

Не е провеждано публично обсъждане на Проектът на ПМС, тъй като промяната в 

УП на ДКЕВР и на нейната администрация е следствие на друга законодателна промяна в 

ЗДСл и КТ и няма въздействие върху външни за ДКЕВР и нейната администрация 

граждани, организации и други целеви групи. 

Проектът на Постановление 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. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЯНКОВ, 

 

Предвид гореизложеното, предлагам на основание чл. 31, ал. 3 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация да внесете за 

разглеждане в Министерския съвет предложения 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. 

 

Приложения: 

 1.  Проект на Доклад до Министерския съвет; 

2.   Проект на Постановление на Министерския съвет; 

3.   Получени становища от проведеното съгласуване; 

4.   Справка за отразяване на получените становища; 

5.   Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

6.   Документите по т. 1, 2, 4, 5 на магнитен носител. 

 

   С уважение, 

 

Ангел Семерджиев 

       Председател на ДКЕВР        
       


