Приложение към Заповед № З-ОХ-26 от 08.03.2017 г. на
Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА
ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2017 ГОДИНА

1. Информация за Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР,
Комисията) – правомощия, членове, данни за КЕВР, IBAN.
2. Правилник за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на
нейната администрация.
3. Нормативни актове, правила, методики и указания, приети от КЕВР.
4. Приетите от КЕВР решения по Закона за енергетиката и Закона за
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) както следва:
решения за одобряване на бизнес планове на лицензианти и ВиК оператори; решения за
утвърждаване и изменение на цени; решения за даване на разрешения за преобразуване
на лицензианти; решения за даване на разрешение за разпореждане с имущество, с
което се осъществява лицензионна дейност; решения за издаване, изменение,
допълване, спиране, прекратяване и отнемане на лицензии; решения за одобряване на
общи условия на дружествата; както и други решения по преценка на КЕВР.
5. Проекти на нормативни актове и мотивите към тях.
6. Регистри – на издадените от КЕВР лицензии, разрешения и сертификати за
произход; регистър на договорите за възлагане извършването на В и К услуги, съгласно
чл. 6, ал. 1, т. 8 от ЗРВКУ.
7. Новини и съобщения, във връзка с текущата дейност на КЕВР.
8. Отчети и доклади на КЕВР - годишен отчет за дейността на КЕВР; годишен
доклад за качеството на В и К услугите и състоянието на отрасъл В и К.
9. Информация и обявления за конкурси за назначаване на държавни
служители.
10. Информация за проекти, в които КЕВР участва.
11. Съобщения по чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.
12. Информация за бюджета и финансовите отчети на КЕВР.
13. Протоколи от проведени открити и закрити заседания и обществени
обсъждания, включително начина, по който са гласували членовете на комисията, и
мотивите на всеки гласувал против.
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14. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена
информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите и
форматите, в които се поддържа информацията.
15. Информация за начина и мястото на приемане на заявления по Закона за
достъп до обществена информация.
16. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за
публикуване в Профил на купувача, съгласно Закона за обществените поръчки и
правилника по прилагането му.
17. Информация
за
утвърдените
от
КЕВР
цени
по
сектори:
„Електроенергетика“, „Топлоенергетика“, „Природен газ“ и „ВиК услуги“.
18. Предложенията на енергийните предприятия и на В и К операторите за
утвърждаване на цени заедно с всички изходни данни.
Формати на публикуваната информация: html, pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx,
zip, rar.
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