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                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Отчет за изпълнение на целите за 2011 г. 
 
  
Наименование на администрацията: ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
 

1 2 3 4 5 

Цели за 2011 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  
2011 г./ 

Индикатор 
за текущо 
състояние 
/отчетен в 
края на  
2011 г./ 

1. Анализ на 
пробното прилагане 
на Правилата за 
търговия с 
електрическа 
енергия (ПТЕЕ) и 
регистрация на 
балансиращи групи 

За приемане на 
изменение и допълнение 
на ПТЕЕ 

Постигане на по-голяма 
яснота по отношение на 
правилата на пазара и 
взаимоотношенията 
между търговските 
участници 

Изменение на 
действащите 
ПТЕЕ според 
резултатите 
от 
предвидения 
в правилата 
тестови 
период 

Тестовият 
период за 
прилагане 
на 
правилата 
не е 
приключил. 
След 
неговото 
приключван
е ще се 
обобщят 
резултатите 
 

90 % 



 2 

2. Мониторинг и 
контрол по 
изпълнение 
условията на 
лицензионните 
дейности в сектор 
Електроенергетика 

Текущи и последващи 
проверки на дружествата 
от сектор „Енергетика” 

12.2011г. Гарантиране 
и 
балансиране 
интересите 
на 
лицензианти 
и 
потребители 

График за 
провеждане 
на планови 
проверки 

90 % 

3. Промяна в 
подхода за 
определяне на 
цените за 
присъединяване на 
потребители към 
електроразпредели
телните мрежи. 
 
 

Изготвяне на указания за 
образуване цените за 
присъединяване 

Приемане на нова ценова 
структура за 
присъединяване на 
потребители към 
електроразпределител-
ните мрежи. 

Нови 
указания 

Подготвя се 
проект на 
указания, 
събиране 
на 
информа-
ция и 
анализ на 
данните. 

80 % 

4. Контрол върху 
дейността на В и К 
операторите 

Планови проверки на 
дейността на В и К 
операторите 

Сравнителен анализ на 
постигнатите 
експлоатационни и 
икономически показатели 
за оценка на дейността на 
В и К операторите 

39 бр. 
оператори 

62         100% 

5. Предложение за 
промени в 
нормативната 
уредба в сектор 
Електроенергетика 

Разработване на 
предложения за 
изменение и допълнение 
на нормативните 
документи. Разработване 
на нова наредба за 
работа с потребителите. 

Подготвени са проекти за 
изменение на Закона за 
енергетиката, НЛДЕ и 
НРЦЕЕ, във връзка с 
новия ЗЕВИ, приет през 
месец май 2011г. 
Изменена е 
съществуващата 
Методика за 

Изменение на 
нормативната 
уредба и 
приемане на 
нова Наредба 
за работа с 
потребители-
те 

Подготвени 
са три 
проекта за 
изменение 
на 
нормативни 
актове и е в 
ход 
процедура 

100 % 
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компенсиране на 
разходите от наложени 
задължения към 
обществото. 

по 
междуведо
мствено 
съгласуване
Прието 
изменение 
на един 
вътрешен 
акт на 
ДКЕВР – 
ефективно 
приложение 

6. Анализ на 
Общите условия на 
регулираните 
дружества в сектор 
Електроенергетика 
 

Създаване на работни 
групи за промяна на 
Общите условия на 
регулираните дружества 

12.2011г. Одобряване 
на ОУ и 
Правилата за 
работа с 
потребители-
те с решение 
на ДКЕВР 
 

Действащи 
Общи 
условия 

80 % 

7. 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 РБ 

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

Надеждност, 
устойчивост и 
непрекъснатост на 
системата на 
доставки на 
природен газ 

Напредък 
в 
инвести- 
ционната 
дейност и 
бъдещи 
интер- 
конекторни 
връзки със  
съседни 
държави 

Предва- 
рителни 
проектни 
проучвания 
за 
интер- 
конектори 

100% 
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8. Актуализация на 
Правилата за 
търговия с 
природен газ. 
 

Актуализация на 
Правилата за 
търговия с 
природен газ съвместно с  
ЕБВР 

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

Увелича- 
ване 
сделките 
на 
свободния 
пазар на 
природен газ 

Създадени 
условия за 
увеличава- 
не дела на 
свободния 
пазар 

100% 

9. Увеличаване 
плътността на 
газоразпределни- 
телните мрежи 
на територията 
на Република 
България 

Внедряване 
активни методи 
на регулиране в 
сектор 
газоснабдяване 

Увеличаване дела 
на битовите 
потребители от 
55 000 броя на 70 000 броя 
 

Увеличаване 
на газораз- 
предели- 
телната 
мрежа  

Увеличена 
газоразпре-
делителна 
мрежа с  
500км 

100% 

10. Актуализиране на 
указанията за 
ценообразуване 

Разработване на изменение 
и допълнение на Указания 
за образуване на цените 

Постигане на по-висока 
ефективност при изпълнение 
на регулаторните процедури, 
свързани с 
ценообразуването. 

Извършен 
анализ на 
регулаторни 
правила, 
свързани с 
ценообразуван
ето. 

Подготовка 
на проекти за 
изм. на 
Указанията 
на произв. 
пренос и 
разпредел. 

90 %. 

11. По-висока 
събираемост на 
приходите от такси и 
повишаване 
събираемостта. 

1.Периодично изготвяне на 
счетоводни справки за 
дължимите такси и лихви от 
лицензираните 
дружества, ВиК оператори 
2. Годишни напомнителни 
писма до длъжниците; 
3. Предприемане на 
действия за принудително 
събиране чрез ТД на НАП с 
решения на комисията. 

Преизпълнение на 
приходната част на бюджета 
на ДКЕВР  

Приходи 100% 121,3% 100% 

 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                                                                      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР : 
 
                  /АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ/                                                                                                              /ЕМИЛИЯ САВЕВА/ 

 


