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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Цели на администрацията за 2011г. 
 
 
 
Наименование на администрацията: ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2011 
г. 

Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
/месец 
през 
2011г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

1. Анализ на 
пробното 
прилагане на 
Правилата за 
търговия и 
регистрация на 
координатори 
на 
балансиращи 
групи 

Развитие на 
пазара на 
електрическа 
енергия 

Директиви на 
ЕС, Правилата 
за търговия, ЗЕ 

Приемане на 
изменение и 
допълнение 
на Правила 
за търговия с 
електрическа 
енергия 

05.2011г. След 
обобщаване 
на 
резултатите 
от пробния 
период да 
бъдат 
предложени 
за обсъждане 
изменении и 
допълнение 
на Правилата. 

Действащи 
Правила за 
търговия 

Изменени 
Правила за 
търговия 

2. Мониторинг 
и контрол по 
изпълнение 
условията на 
лицензионните 

Непрекъснатос
т и сигурност в 
доставките на 
енергия. 

ЗЕ; НЛДЕ Текущи и 
последващи 
проверки на 
дружествата 
от сектор 

12.2011г. Гарантиране и 
балансиране 
интересите на 
лицензианти и 
потребители 

График за 
провеждане на 
планови 
проверки 

90% 
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дейности „Енергетика” 

3 Промяна на 
подхода за 
определяне на 
цените за 
присъединява-
не на 
потребители 
към 
електроразпре-
делителните 
мрежи 

Развитие на 
пазара и 
непрекъснатос
т и сигурност 
на доставките 

ЗЕ, НРЦЕЕ Изготвяне на 
указания за 
образуване 
на цените за 
присъединя-
ване на 
потребители 
към 
електрораз-
пределител-
ните мрежи и 
утвърждаван
е на нови 
цени 

12.2011г. Приемане на 
нова ценова 
структура за 
присъединява
-не на 
потребители 
към 
електроразпре
-делителните 
мрежи 

Липса на 
Указания и 
утвърдени цени 
за присъединява-
не на 
потребители към 
електрораз-
пределителни-те 
мрежи, приети 
през 2004 год. 

Разработ-
ване и 
приемане на 
нови Указания 
и съответно 
цени за 
присъеди-
няване на 
потребите-ли 
към електро-
разпреде-
лителните 
мрежи   

4.Контрол 
върху 
дейността на  
В и К 
операторите 

Обективна 
оценка за 
качеството на 
В и К услугите 
и прилагането 
на утвърдените 
цени 

ЗРВКУ 

Планови 
проверки за 
дейността на 
В и К 
операторите 

12.2011 г. 

Подобряване 
на 
експлоатаци-
онните 
показатели на 
основание 
препоръки и 
указания от 
ДКЕВР 

График за 
провеждане на 
планови 
проверки 

39 бр.  
проверки 
на  
В и К  
оператори 

5 Предложение 
за промени в 
нормативната 
уредба в 
сектор 
„Енергетика” 

Транспониране 
на Директивите 
на ЕС 

Директиви, 
ЗЕ, ЗЕВИ, 
НРЦЕЕ, 
НЛДЕ, 
Тарифа за 
таксите 

Разработван
е на 
предложения 
за изменение 
и допълнение 
на 
нормативнит
е документи. 
Разработван
е на нова 

12.2011 г. Усъвършенст-
ване на 
законовата и 
подзаконова 
нормативна 
уредба, 
касаеща 
изпълнението 
на 
правомощията 

Действащата 
нормативна 
уредба 

Изменение на 
норматив-
ната уред-ба 
и приемане на 
нова Наредба 
– 
за работа  
с потреби-
телите 
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Наредба за 
работа с 
потребители- 
те 

на ДКЕВР 

6. Анализ на 
Общите 
условия на 
регулираните 
дружества 

Защита на 
правата на 
потребителите 

Директиви, 
ЗЕ, ЗРВКУ 

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

12.2011г. Одобряване 
на ОУ и 
Правилата за 
работа с 
потребителите 
с решение на 
ДКЕВР 

Действащи Общи 
условия 

Изменени 
Общи условия 
и приемане на 
Правила за 
работа с 
потребите-
лите 

7. Въвеждане 
на 
регулаторни 
правила, които 
да гарантират 
осигуряване на 
нови точки за 
присъединява-
не на 
алтернативни 
трасета за 
доставка на 
природен газ 
за газовата 
инфраструкту-
ра на 
територията 
на Република 
България 
 
 
 

Провеждане на 
дългосрочна 
регулаторна 
политика в 
рамките на ЕС 
за свързване 
на 
газопреносните 
мрежи на 
отделните 
европейски 
държави и 
диверсифика- 
ция на 
доставките 

ЗЕ, Стратегия 
за развитие на 
енергетиката, 
Директиви на 
ЕС 

Съдействие 
на ДКЕВР за 
осигуряване 
на 
алтернативни 
трасета за 
доставка на 
природен газ, 
в т.ч. оценка 
на дългосроч- 
ните инвести-
ционни 
програми. 

12.2011 
г. и през 
следва- 
щите 
години 

Надеждност, 
устойчивост и 
непрекъсна-
тост на 
системата на 
доставки на 
природен газ 

Предва- 
рителни 
проектни 
проучвания за 
интер- 
конектори 

Напредък 
в 
инвести- 
ционната 
дейност и 
бъдещи 
интер- 
конектор- 
ни връзки със  
съседни 
държави 
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8.Актуализа-
ция на 
Правилата за 
търговия с 
природен газ 

Развитие на 
пазара на 
природен газ 

ЗЕ, Стратегия 
за развитие на 
енергетиката, 
Директиви на 
ЕС 

Актуализация 
на 
Правилата за 
търговия с 
природен газ 
съвместно с  
ЕБВР 

12.2011 
г. и през 
следва- 
щите 
години 

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

Дял на 
свободния 
пазар 
1% 

Увелича- 
ване 
сделките 
на 
свободния 
пазар на 
природен газ 

9.Увеличаване 
плътността на 
газоразпредел
ни- 
телните мрежи 
на територията 
на Република 
България 
 
 
 

Намаляване на 
вредните 
емисии и 
опазване на 
природата 

ЗЕ, Стратегия 
за развитие на 
енергетиката, 
Директиви на 
ЕС 

Внедряване 
активни 
методи 
на 
регулиране в 
сектор 
газоснабдя-
ване 

12.2011г. 
и през 
следва- 
щите 
години 

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

Към 
момента 
газораз- 
предели- 
телната 
мрежа е 
2700 км 

Увелича- 
ване 
дължината 
на газораз- 
предели- 
телната 
мрежа с 
около 
500 км 
 

10.Актуализи-
ране на 
указанията за 
ценообразу-
ване  

Усъвършенст-
ване и 
прецизиране 
на правилата 
за ценообра- 
зуване и 
методите за 
регулиране 

        ЗЕ, ЗЕВИ,                 
        НРЦЕЕ, 
        НЛДЕ 

Разработ- 
ване на 
изменение 
и допълне-
ние на 
Указанията за 
образуване 
на цените 
 
 
 
 

12.2011г. 

Създаване 
на ефективно 
работещ 
механизъм  
за стимули  
за ефективна 
работа на 
дружест- 
вата 
 

Действа- 
щи Указания  
за образува- 
не на цените 

Одобре- 
ни 
Нови  
или 
Изменени 
Указания 
за 
цените. 

11. Добра ЗЕ, ЗРВКУ,  Събиране на: Нормативно Своевременни 95% 100% 
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Продължаване 
дейността за 
добра 
организация за 
събираемостта 
на приходите в 
т.ч. на 
просрочените 
вземания на 
ДКЕВР 

събираемост 
на приходите 
от държавни 
такси 

Тарифите, 
ЗДБ за 2011 г. 
и ПМС 
334/2010 г. за 
изпълнение на 
ДБ за 2011 г. 

-Държавни 
такси; 
Глоби,санкци
и, лихви и 
НП; 
Просрочени 
вземания, в 
т.ч. чрез НАП 

определени 
в Тарифите 

действия за 
изпълнение на 
приходната част 
на бюджета на 
ДКЕВР за 2011 г. 

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


