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                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Отчет за изпълнение на целите за 2013 г. 

  

Наименование на администрацията: ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 

1 2 3 4 5 

Цели за  

2013 г. 
Дейности Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор за самооценка  
1. напълно постигната цел 

/100 %/ 

2. задоволително 

постигната цел /50 и над 

50 %/ 

3. незадоволително 

постигната цел / под 50 

%/ 

Индикатор за 

целево състояние 

/заложен в началото 

на 2013 г./ 

Индикатор за 

текущо състояние 

/отчетен в края на 

2013 г. / 

1. Приемане 

Правилата за 

търговия и 

регистрация на 

координатори на 

балансиращи 

групи. 

Приемане на изменение 

и допълнение на 

Правила за търговия с 

електрическа енергия  

Допълване  на Лицензии 

с дейността  

координатор на 

балансираща група и 

дейността координатор 

на специална 

балансираща група. 

Извършен анализ 

на действащите 

Правила. 

Подготвен нов 

проект на ПТЕЕ. 

Допълнени са  

лицензии с 

дейността  

координатор на 

балансираща група 

и лицензиии с 

дейността 

координатор на 

специална 

балансираща 

група. 

 

Действащи 

Правила за 

търговия с 

електрическа 

енергия  
 

Изменени и 

допълнени 

Правила за 

търговия  с 

електрическа 

енергия 
 

задоволително 

постигната цел - 95 % 

2. Предложение за Разработване на Изготвени и Действаща Изменена напълно постигната цел - 
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промени в 

нормативната 

уредба.  

предложения за 

изменение и допълнение 

на нормативните 

документи. 

приети са 

подзаконови 

нормативни 

актове. 

нормативна уредба. нормативна 

уредба. 

100% 

3. Разработване на 

Методика за 

определяне цена за 

пренос и цена за 

достъп до 

газопреносната 

мрежа и Методика 

за определяне на 

цените на 

електрическата 

енергия, доставяна 

от доставчик 

последна 

инстанция 

Анализ и приемане на 

нови Методики 

Разработена и 

приета е Методика 

за определяне на 

цените на 

електрическата 

енергия, доставяна 

от доставчик 

последна 

инстанция. 

Действащата 

нормативна уредба 

Изменение на 

нормативната 

уредба 

задоволително постигната 

цел – 70% 

4. Изменение на 

Общите условия 

на лицензиантите 

и ВиК 

операторите. 

 

 

Анализ и приемане на 

предложения за промяна 

на Общите условия 

Анализ на внесени 

предложения за 

одобряване на 

общи условия  

 

 

Действащи Общи 

условия 

Изменени Общи 

условия 

незадоволително 

постигната цел - 10 % 

5. Издаване на 

сертификати за 

произход на 

електрическа 

енергия, 

произведена по 

комбиниран начин 

Издаване и връчване на 

сертификати. Създаване 

и поддържане на 

регистър на сертификати 

за произход. 

Издадени и 

връчени са 

сертификатите за 

произход на 

електрическа 

енергия, 

произведена по 

комбиниран начин 

за 2012 г. и се 

подържа регистър 

Издадени 

сертификати за 2011 

г. и подържане на 

регистър на 

сертификати за 

произход 

Издаване на 

сертификати 

за 2012 г. 

напълно постигната цел - 

100 % 
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на сертификати за 

произход. 

 

6. Актуализация 

на Правилата за 

търговия с 

природен газ 

Актуализация на 

Правилата за 

търговия с 

природен газ  

Извършен анализ 

на действащите 

правила. 

Действащи правила Проект на 

изменени правила. 

задоволително постигната 

цел - 50 % 

 

7. Контрол върху 

дейността на  

В и К операторите 

Планови проверки на 

дейността на В и К 

операторите. 

Извършени 

проверки на ВиК 

операторите. 

График за 

провеждане на 

планови проверки. 

Осъществени 

проверки. 

незадоволително постигната 

цел - 25 % 

 

8. Изменение, 

съгласуване и 

приемане на 

наредби за цени, за 

нивата на 

показателите за 

качество на В и К 

услугите 

Проекти за изменение на 

подзаконовите 

нормативни актове. 

Изготвен проект на 

наредба за 

изменение и 

допълнение на 

Наредбата за 

регулиране на 

цените на ВиК 

услуги 

Действаща 

нормативна уредба. 

Изменена 

нормативна 

уредба. 

незадоволително постигната 

цел - 10 % 

 

9. Приемане на  

Указания за 

разработване на 

петгодишни 

бизнес планове на 

В и К операторите 

Разработване на проект 

на Указанията за 

разработване на 

двугодишни бизнес 

планове на В и К 

операторите 

Приети Указания 

за разработване на 

двугодишни бизнес 

планове на В и К 

операторите 

Действащи 

Указания за 

разработване на 

бизнес планове на В 

и К операторите 

Приети нови 

Указания за 

разработване на 

двугодишни бизнес 

планове на В и К 

операторите 

напълно постигната цел - 

100 % 

 

10. Разработване 

на Указания за 

образуване на цени 

за присъединяване 

на потребителите 

към 

водоснабдителните 

и 

канализационните 

системи 

Разработване на проект 

Указания за образуване 

на цени за 

присъединяване на 

потребителите към 

водоснабдителните и 

канализационните 

системи 

Работен вариант на 

проект на 

Указания за 

образуване на цени 

за присъединяване 

на потребителите 

към 

водоснабдителните 

и 

канализационните 

системи 

Няма одобрени 

указания 

Разработени 

указания 

незадоволително постигната 

цел - 30 % 

 



4 

 

11. Контрол по 

изпълнение 

дейността на 

лицензираните 

дружества и  

ВиК операторите. 

Планови, извънредни 

проверки на 

дружествата. 

Извършени 

планови и 

извънредни 

проверки. 

График за 

провеждане на 

планови проверки. 

Осъществени 

проверки. 

задоволително постигната 

цел - 85 % 

 

12. Подобряване 

работата с 

жалбоподателите 

по жалби за 

електрическа 

енергия, 

природен газ, 

топлоенергия и 

ВиК услуги 

Повишаване 

ефективността на 

дейността по 

разглеждане на жалби. 

Изготвени доклади 

и приети решения 

по жалби. 

Постъпили жалби  Разгледани жалби. незадоволително 

постигната цел – 40% 

13. Приемане на 

подзаконовите 

нормативни актове 

и общите 

административни 

актове по 

прилагането на ЗЕ 

Разработване на проекти 

на подзаконовите 

нормативни актове и 

общи административни 

актове 

Приети са 

подзаконови 

нормативни актове 

и общи 

административни 

актове. 

Действаща 

нормативна уредба. 

Нова нормативна 

уредба. 

напълно постигната цел - 

100 % 

 

14. Създаване на 

организация за  

повишаване 

събираемостта на 

приходите  

Провеждане на 

процедури за 

принудително събиране 

на държавни вземания. 

Осъществени   

процедури за 

установяване на 

публично 

държавно вземане 

и са издадени 

актове. 

Приходите, 

определени в 

Тарифата за таксите, 

които се събират от 

ДКЕВР по ЗЕ и по 

ЗРВКУ  

Изпълнение на 

приходната част от 

бюджета на 

ДКЕВР за 2013 г. 

напълно постигната цел - 

100 % 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                                                                           И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:  

                                        /БОЯН БОЕВ/                                                                                                                     /МАРИЕЛА ЦАНКОВА/ 

 


