
 

                                                              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 09.06.2004 г. (Обн., ДВ, бр. 

52 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 49 и 83 от 2005 г., изм., ДВ, бр. 48 от 2006 г., 

изм., ДВ, бр. 55 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 58 от 2010 г.) 

 

 

С Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране и на нейната администрация (Правилника) се определят организацията на 

работа и редът на дейност на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

(ДКЕВР, комисията), както и структурата, организацията на работа и числеността на 

нейната администрация. 

 

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на 

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

разработен за постигане на следните основни цели: хармонизиране на разпоредбите на 

Правилника с тези на Закона за енергетиката (ЗЕ), както и осигуряване на по-голяма 

защита на потребители при разглеждане на техните жалби срещу лицензианти и В и К 

оператори.  

 

  Предложените промени в Правилника могат да бъдат представени условно в три 

насоки: 

1. Първите са свързани с намаления състав на комисията от 13 на 7 члена и 

премахване на двете длъжности „заместник - председатели”.  

2. Вторите са насочени към осигуряване на по – голяма защита на  

потребителите в процедурите за разглеждане на жалби срещу лицензиантите и В и К 

операторите, както и при доброволното уреждане на спорове между тях.   

 3. Третата част от измененията са свързани с прецизиране работата на общата 

администрация и обособяване правомощията на същата в две самостоятелни дирекции, 

а именно дирекция "Административно и финансово счетоводно обслужване" и в 

дирекция „Информационно обслужване и човешки ресурси”. 

 

Причините, поради които се налага предложеното изменение и допълнение на 

Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и 

на нейната администрация и целите, които се поставят с него, са следните: 

Изменението в Закона за енергетиката, в сила от 16.07.2010 г., в частта относно 

броя на членовете налага изменението в Правилника, тъй като числеността на 

членовете на комисията е посочена както в чл. 2, ал. 3 от Правилника, така и в чл. 12, 
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ал. 2 и приложението към чл. 12, ал. 2 от Правилника. Целта на тази група изменения е 

разпоредбите на Правилника да се приведат в съответствие с тези на ЗЕ. 

Втората група предложения за изменения е свързана с необходимостта за по-

пълно детайлизиране правомощията на комисията по отношение решаване спорове и 

разглеждане на  жалби. Целта на изменението е отделяне на по-голямо внимание на 

работата с потребителите и защита на техните интереси. Поради това се налага 

съществуващата към момента Главна дирекция „В и К услуги” да бъде трансформирана 

в дирекция и да бъде изравнена като правен статут с останалите специализирани 

дирекции. Поради големият обем от жалби (около 4000 броя годишно), е необходимо 

да бъде обособена в рамките на специализираната администрация нова Главна 

дирекция, а  именно Главна дирекция „Разглеждане на жалби и решаване на спорове”. 

Към нея ще функционират териториални звена с местоположение и обхват на дейност, 

а именно ще бъдат запазени съществуващите към момента териториални звена,  като 

същите ще преминат към новата Главна дирекция. С  оглед на по-добрата защита на 

потребителите по места, в  териториалните звена ще бъдат назначени служители, които 

ще изпълняват правомощията  на Главната дирекция.  

Третата група изменения са свързани с прецизиране работата на общата 

администрация и обособяване правомощията на същата в две самостоятелни дирекции, 

а именно дирекция "Административно и финансово счетоводно обслужване" и в 

дирекция „Информационно обслужване и човешки ресурси”. 

 

Приемането на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране 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 не 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. 

 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на нормативни актове на Министерския съвет следва да бъде съгласуван по реда на 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

 

 

Ангел Семерджиев 

       Председател на ДКЕВР        

             
 


