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                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
Отчет за изпълнение на целите за 2010 г. 
 
  
Наименование на администрацията: ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
 

1 2 3 4 5 

Цели за 2010 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за 
самооценка  
1. напълно 
постигната цел 
/100 %/ 
2. задоволителн
о постигната цел 
/50 и над 50 %/ 
3. незадоволите
лно постигната 
цел /под 50 %/ 
 

Индикатор за  
целево състоя- 
ние /заложен в 
началото на  
2010 г./ 

Индикатор 
за текущо 
състояние 
/отчетен в 
края на  
2010 г./ 

1. Приемане на 
нови Правила за 
търговия с 
електрическа 
енергия 

Приемане на 
нови Правила за 
търговия с 
електрическа 
енергия 

Създаване на 
предпоставки за 
развитие на 
конкурентен пазар 
и по-справедливи цени 

Увеличаване  
дела на 
свободния 
пазар на 
електричес-
ка енергия до 
35% 
 
 

приети с 
решение на 
ДКЕВР. 
 

 
100% 
 
напълно 
постигната цел 
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2. Актуализиране 
методиката за 
отчитане 
изпълнението на 
целевите 
показатели за 
качеството на ел. 
енергия и 
качеството на 
обслужване на ОД, 
крайните 
снабдители и 
операторите на 
мрежите. 
 
 

Промяна на методиката за 
отчитане изпълнението на 
целевите показатели за 
качество на 
електрическата енергия и 
услугите. 

Намаляване на броя и 
времетраенето на 
прекъсванията на 
електрозахранването на 
потребителите. 
Подобряване параметрите 
на доставката на 
ел.енергия и намаляване 
на сроковете за 
предоставяне на услуги. 

Оценка на 
показатели-
те за 
качеството на 
ел.енергия, 
качеството на 
услугите и 
коригиране 
необходими-
те приходи на 
енергийните 
дружества. 

приета с 
решение на 
ДКЕВР. 
 

 
100% 
напълно 
постигната цел 

3. Въвеждане на 
регулаторни 
правила, които 
да гарантират 
осигуряване на 
нови точки за 
присъединяване 
на алтернативни 
трасета за 
доставка на 
природен газ за 
газовата 
инфраструктура 
на територията 
на Република 
България 
 

Съдействие на 
ДКЕВР за 
осигуряване на 
алтернативни 
трасета за 
доставка на 
природен газ, в т.ч. оценка 
на 
дългосрочните 
инвестиционни 
програми. 

Пълно 
съдействие на 
ДКЕВР за 
осигуряване на 
нови точки за 
присъединяване 
на алтернативни 
трасета за 
доставка на 
природен газ за 
газовата 
инфраструктура 
на територията 
на Република 
България 

Напредък в 
инвести-
ционната 
дейност 
 

50% напълно 
постигната цел 
/100 %/ 
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4. Актуализация 
на Правилата за 
търговия с 
природен газ 
 
 

Актуализация на 
Правилата за 
търговия с 
природен газ 

Справедливи 
цени на 
природния газ 
по веригата 
обществен 
доставчик, краен 
снабдител и 
потребител 

Увеличаване 
сделките на 
свободния 
пазар на 
природен газ 
 

25% „задоволително 
постигната” 
над 50 % 
 

5. Издаване на 
сертификати за 
произход на 
електрическа 
енергия, 
произведена по 
комбиниран начин 

Изготвяне на доклади и 
решения. Издаване и 
връчване на сертификати. 
Създаване и поддържане 
на регистър на 
сертификати за произход. 
Изменение на Наредбата 
за издаване на 
сертификати за произход 
на електрическа енергия, 
произведена от ВЕИ. 

Изготвяне на доклади и 
решения. Издаване и 
връчване на сертификати. 
Създаване и поддържане 
на регистър на 
сертификати за произход. 
Изменение на Наредбата 
за издаване на 
сертификати за произход 
на електрическа енергия, 
произведена от ВЕИ. 

Издадени 
сертификати 
за произход. 
Създаване и 
поддържане 
на регистър 
на 
сертификати 
за произход 
 

 
100% 
 

напълно 
постигната цел 
100% 

6. Увеличаване 
плътността на 
газоразпредели- 
телните мрежи 
на територията 
на Република 
България 

Внедряване 
активни методи 
на регулиране в 
сектор 
газоснабдяване 

Увеличаване дела на 
битовите потребители от 
50 000 броя на 55 000 
броя и дължината на 
газоразпределителната 
мрежа от 2200 км на  2600 
км 
 

Увеличаване 
дължината на 
газоразпре-
делителната 
мрежа с 
около400 км 
 

                  
100% 

напълно 
постигната  
цел (100%) 

7. Мониторинг 
върху спазване 
условията на 
издадените 
лицензии на 
операторите на 
преносните 
мрежи 

Осъществяване 
на ефективен 
мониторинг на 
системните 
оператори. 

Постигане висока 
степен на 
прозрачност и 
недопускане на 
дискриминация 

Пълно 
съответст-
вие с Регла-
ментите. 
 

100%                         
 
напълно  
постигната  
цел (100%) 
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8. Разглеждане и 
одобряване на 
внесени бизнес 
планове от В и К 
оператори 

Анализ, оценка, 
оптимизиране и 
одобряване на внесени от 
дружествата бизнес 
планове. 
 
 

Решения на ДКЕВР за 
одобрени бизнес планове 
 
 
 

Одобрени 
бизнес 

планове за 
всички 

регистрирани 
оператори.  

95,5% 
 
 
 
 

 
 

„задоволително 
постигната” 
над 50 % 

 

 
9. Оценка и 
въздействие за 
намаляване 
загубите на вода с 
цел рационално 
използване на 
водните ресурси 
 
 

 
Въвеждане постоянен 
контрол върху качеството 
на водоснабдителните и 
канализационните услуги 
 
 
 

 
Съпоставяне и оценка на 
достигнати и годишни  
целеви нива по 
показателя и препоръки за 
подобряване 
 
 

8 700 
м3/км.год. 

 

 
8 200 

м3/км/год. 
 
 
 
 
 

 
напълно 
постигната цел 
100% 

 
 
 
 
 

 
10. Доразвиване на 
единна 
информационна 
система за 
качествата на В и К 
услугите 
 
 

 
Създаване на система за 
периодична  електронна 
отчетност 

 
Разработен алгоритъм за 
оценка и обработка на 
данни 

 
1 бр. 

 
1 бр. 

 
напълно 
постигната цел 
100% 

11. Контрол върху 
дейността на В и К 
операторите 

Планови регулаторни 
проверки за дейността на 
В и К операторите 

Сравнителен анализ на 
постигнатите 
експлоатационни и 
икономически показатели 
от проверки и справки за 
дейността 
 
 
 

63 
бр.оператори 

61 
напълно 
постигната цел 
100% 
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12. Актуализиране, 
съгласуване и 
приемане на  
наредби за цени, за 
нивата на 
показателите на В и 
К услугите и тарифа 
за таксите 

Промяна на разпоредби в 
нормативни документи в 
частта им, свързани с 
цени и с отчитане 
изпълнението на целевите 
нива на показателите за 
подобряване отчетността 
и оценката на В и К 
услугите. 
 
 

Дейности по 
оптимизиране на 
Наредбите в съответствие 
с обективните 
необходимости 

2 бр. наредби 

Алгоритъм 
за необхо- 
димите 
промени в 
норматив-
ните 
документи 

незадоволител-
но постигната 
цел/под 50 %/ 

13. Промени в 
наредбата за 
лицензиране на 
дейностите в 
енергетиката 

Разработване и приемане 
на Наредба за 
лицензиране на 
дейностите, за 
определяне на критерий 
за гарантиране на 
финасовата, техническата 
и материалната 
осигуреност на база на 
анализ на представените 
инвестиционни проекти 
 
 

Предстои приемане на 
ЗИД ЗЕ и нов ЗЕВИ. Ясно 
регламентиране на 
правилата за издаване на 
лицензии за производство 
на електрическа енергия 
от ВЕИ, с достатъчно 
гарантирани цени за 
реално изпълнение на 
инвестиционния проект 

Допълнение 
към 
изисквания-
та за 
издаване на 
лицензии 
 

Предстои 
приемане 
на ЗИД ЗЕ и 
нов ЗЕВИ. 

„задоволително 
постигната” 
над 50 % 
 

14. Разработване 
на единна 
информационна 
система за 
счетоводна 
отчетност на В и К 
услуги 
 
 
 
 

Усъвършенстване и 
оптимизиране на 
отчетните форми за 
качествата на ВиК 
услугите 

Проект за Указания и 
правила за водене на 
разделно счетоводство 
(ЕССО), за регулаторни 
цели 

Разработ-
ване на 
задание 
 

Разработен 
Проект за 
Указания 

„задоволително 
постигната” 
над 50 % 
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15. По-добра 
събираемост на 
приходите от такси 
и повишаване 
събираемостта на 
просрочените 
вземания на ДКЕВР 

1.Периодично изготвяне 
на счетоводни справки за 
дължими такси и лихви за 
просрочия; 
2. Годишни напомнителни 
писма до длъжниците; 
3. С решения на 
комисията предприемане 
на действия за 
принудително събиране 
чрез ТД на НАП. 
 
 

Преизпълнение на 
приходната част на 
бюджета, въпреки 
финансовата обстановка в 
страната. 

Приходи-
100% 

117,25% напълно 
постигната цел- 
100 % 

 
16. Мониторинг и 
контрол по 
изпълнение 
условията на 
лицензионните 
дейности 

 
Проверки: извънредни, 
планови и по документи 

Изпълнен е утвърдения 
график за 2010г. и е 
извършен регулаторен 
одит на 
електроразпределителни-
те дружества и крайните 
снабдители 

Увеличаване 
броя на 
извънредни-
те проверки 

 
 
100% 

 
напълно 
постигната цел 

 
 
 
 

                                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ :     
 
              /АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ/ 
 
 

 
             ГЛАВЕН СЕКРЕТАР : 
                                                  /ЕМИЛИЯ САВЕВА/ 
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