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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 
 
Ежегодни цели на администрацията за 2010 г.  
 
 
 
 
Наименование на администрацията: ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2010 г. Стратегически 
цели 

Стратегичес-
ки документ 

Дейности Срок  
/месец 
през 2010 
г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за 
изпълнение 
Инди- 
катор за 
текущо 
състоя- 
ние 
 

Индикатор 
за целево 
състояние 

1. Приемане на 
нови Правила за 
търговия с 
електрическа 
енергия  

Развитие на 
пазара на 
електрическа 
енергия 

ЗЕ, Стратегия 
за развитие на 
енергетиката, 
Директиви на 
ЕС 

Приемане на 
нови Правила за 
търговия с 
електрическа 
енергия 

03.2010г. Създаване на 
предпоставки за 
развитие на 
конкурентен пазар 
и по-справедливи 
цени 

29% от 
сделки-
те с 
електри- 
ческа 
енергия 
са по 
свобод- 
но 
догово-
рени 
цени. 

Увеличаване  
дела на 
свободния 
пазар на 
електричес-
ка енергия 
до 35% 
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2.Актуализиране 
на методиката за 
отчитане 
изпълнението на 
целевите 
показатели за 
качеството на 
ел. енергия и 
качеството на 
обслужване на 
ОД, крайните 
снабдители и 
операторите на 
мрежите. 

Подобряване 
качеството на 
електрическата 
енергия и 
услугите 

ЗЕ, Директива 
на ЕС за 
защита на 
потребителите 

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

05.2010г. Намаляване на 
броя и 
времетраенето на 
прекъсванията на 
електрозахранва-
нето на 
потребителите. 
Подобряване 
параметрите на 
доставката на 
ел.енергия и 
намаляване на 
сроковете за 
предоставяне на 
услуги. 

Показа-
тели, 
опреде-
лени в  
актуали-
зираната
методи-
ка за 
2009 г. 

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

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 
 
 
 

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 
дългосрочните 
инвестиционни 
програми. 

12.2010 
г. и през 
следва-
щите 
години 

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

Предва-
рителни 
проектни 
проучва-
ния за 
интер-
конекто-
ри 

Напредък в 
инвести-
ционната 
дейност 
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4. Актуализация 
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  
 
 

12.2010г. 
 
 
 
 
 
 

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

Дял на 
свобод-
ния 
пазар 
1% 

Увеличаване 
сделките на 
свободния 
пазар на 
природен газ 

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

Гарантиране 
произхода на 
електрическата 
енергия от 
комбинирано 
производство в 
съответствие с 
изискванията 
на Директива 
2004/08 на ЕС 
 
 

Директива 
2004/08 на ЕС, 
ЗЕ, 
Наредба за 
определяне на 
количеството 
електрическа 
енергия 
произведена 
по комбиниран 
начин, 
Наредба за 
издаване на 
сертификати 
за произход на 
електрическа 
енергия от 
комбинирано 
производство 
 
 

Издаване на 
сертификати за 
произход на 
електрическа 
енергия от 
комбинирано 
производство. 
Създаване и 
поддържане на 
регистър на 
сертификати за 
произход. 
 
 

03.2010г. 
 

Точна и надеждна 
гаранция за 
произход на 
електрическа 
енергия от 
комбинирано 
производство 
 
 

Извър-
шена е 
необхо-
димата 
предва-
рителна  
подго-
товка 

Издадени 
сертификати 
за произход. 
Създаване и 
поддържане 
на регистър 
на 
сертификати 
за произход 
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6. Увеличаване 
плътността на 
газоразпредели-
телните мрежи 
на територията 
на Република 
България 
 
7. Мониторинг 
върху спазване 
условията на 
издадените 
лицензии на 
операторите на 
преносните 
мрежи 
 

Намаляване на 
вредните 
емисии и 
опазване на 
природата 
 
 
 
Прозрачни и 
недискримина-
ционни услуги. 
По-пълно 
привеждане на 
регулаторната 
политика в 
съответствие с 
изискванията 
на регламенти- 
те и 
европейските 
директиви. 
 
 

ЗЕ, Стратегия 
за развитие на 
енергетиката, 
Директиви на 
ЕС  
 
 
 
ЗЕ, Стратегия 
за развитие на 
енергетиката, 
Регламент 
(ЕО)1228/2003
и Регламент  
(ЕО)1775/2003, 
Директиви на 
ЕС 

Внедряване 
активни методи 
на регулиране в 
сектор 
газоснабдяване 
 
 
 
Осъществяване 
на ефективен 
мониторинг на 
системните 
оператори. 

12.2010г. 
и през 
следва-
щите 
години 
 
 
 
12.2010г. 
и през 
следва-
щите 
години 

Увеличаване дела 
на битовите 
потребители от 
50 000  броя на  
55 000 броя. 
 
 
 
Постигане висока 
степен на 
прозрачност и 
недопускане на 
дискриминация 
 
 
 

Към 
момента 
газораз-
предели-
телната 
мрежа е 
2200 км.  
 
Непълно 
съответ-
ствие с 
изисква-
нията на 
Регла-
мент 
(ЕО)1228
/2003,     
и Регла-
мент 
(ЕО) 
1775/ 
2003 

Увеличаване 
дължината 
на газораз-
предели-
телната 
мрежа с 
около 
400 км 
Пълно 
съответст-
вие с Регла-
ментите. 

8. Разглеждане и 
одобряване на 
бизнес планове 
на ВиК 
оператори 
 
 
 
 
 
 
 

Планиране на 
възможности 
за оптимално  
развитие на 
качеството на 
ВиК услугите 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗРВКУ и 
Наредби към 
него,  
приети от МС 

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

12.2010г. Определяне 
оптимални нива 
на показатели и 
икономически 
параметри за 
дейността, 
свързана с целите 

Одобре-
ни 
бизнес 
планове 
за 
всички 
регист-
рирани 
по ЗВ 
ВиК 
операто-
ри  
 

Одобрени 
бизнес 
планове за 
всички 
регистрира-
ни по ЗВ 
ВиК 
оператори.  
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9. Оценка и 
въздействие за 
намаляване 
загубите на вода 
с цел 
рационално 
използване на 
водните ресурси 

Подобряване 
качеството и 
ефективността 
на ВиК 
услугите 

Методики за 
намаляване на 
загубите и 
подобряване 
ефективността 
на 
водоснабдява-
нето 

Въвеждане 
постоянен 
контрол върху 
качеството на 
ВиКУ 

12.2010г. Обективна оценка 
на показателя и 
въздействие за 
намаляване 
загубите по 
водопреносните 
мрежи 

8 800 
м3/км.год
. 

8 700 
м3/км.год. 

10.Доразвиване 
на единна 
информационна 
система за 
качествата на 
ВиК услугите 

Усъвършества-
не и 
оптимизиране 
на отчетните 
форми за 
качеството на 
ВиК услугите 

ЗРВКУ и 
Указания на 
ДКЕВР 

Създаване на 
система за 
периодична  
електронна 
отчетност 

12.2010г. Оценка на 
обективността на 
отчетните форми, 
съобразно цените 
на 
предоставяните 
услуги 

0 бр. 1 бр. 

11.Контрол 
върху дейността 
на ВиК 
операторите 

Обективна 
оценка за 
качествата на 
ВиК услугите 

ЗРВКУ и 
НДНКВиКУ 

Планови 
проверки за 
дейността на 
ВиК операторите

12.2010г. Подобряване на 
експлоатационни-
те показатели на 
основание  
препоръки и 
указания от 
ДКЕВР 

38 бр. 
операто-
ри 

63 бр. 
оператори 

12.Актуализира-
не, съгласуване 
и приемане на  
наредби за цени, 
за нивата на 
показателите на 
ВиК услугите и 
тарифа за 
таксите. 

Подобряване 
на 
нормативната 
база с оглед  
оптимизиране 
на 
ефективността 
на ВиК 
услугите 

ЗРВКУ 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 ВиК 
услугите 

09.2010г. Обективна оценка 
за достигнатите 
нива на услугите и 
подобряване на 
показатели за 
качество 

2 бр. 
наредби 

2 бр. 
наредби  с 
обективни 
критерии 



 6

13.Предложение 
за промени в 
Наредбата за 
лицензиране на 
дейностите в 
енергетиката 

Устойчиво 
развитие на 
производство-
то на 
електрическа 
енергия от 
ВЕИ, 
ефективни 
когенерации. 
 

ЗЕ, ЗВАЕИБ, 
НРЦЕЕ 

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  

04. 2010г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Пред-
прие-
ти  
мерки, 
относ-
но 
кон-
трол 
за по-
добри 
крите-
рий за 
изда-
ване 
на 
лицен-
зии, 
преди 
изгра-
ждане 
на 
енер-
гиен 
обект 

Допълнение 
към 
изисквания-
та за 
издаване на 
лицензии 

14.Разработване 
на единна 
информационна 
система за 
счетоводна 
отчетност на ВиК 
услуги 

Усъвършества-
не и 
оптимизиране 
на отчетните 
форми за 
качеството на 
ВиК услугите 

Указания на 
ДКЕВР 

Създаване на 
система за 
периодична  
електронна 
отчетност 

12.2010г. Оценка на 
обективността на 
отчетните форми, 
съобразно цените 
на предоставяните 
услуги 

Оцен-
ка 
разви-
тие на 
ВиК 
услуги 
от ВиК 
опера-
тори 

Разработ-
ване на 
задание 
 

15.По-добра 
събираемост на 
приходите от 
такси и  
повишаване 

Гарантиране 
на добра 
събираемост 
на приходите 
от държавни 

ЗЕ, ЗРВКУ, ЗВ, 
Тарифите 
свързани с тях.
ЗДБ за 2010 и 
ПМС за 

Събиране на: 
1.държавни 
такси ( ДТ); 
2. просрочени 
вземания от  

По т.1. в 
норматив-
но 
определе-
ните 

Бързи и 
навременни 
действия за 
изпълнение и/или 
преизпълнение на 

90% 100 % 
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събираемостта 
на просрочените 
вземания на 
ДКЕВР. 
 
 
 
 

такси за 
издадени 
лицензии и 
сертификати 
за произход 

изпълнение на 
ДБ за 2010 г. 

( ДТ), в т.ч. чрез 
НАП и 
3.глоби, лихви и 
санкции. 

срокове по 
Тарифите; 
по т. 2 и 
т.3 
постоянен 

приходната част 
на бюджет 2010 г. 
на ДКЕВР. 

17. Мониторинг и 
контрол по 
изпълнение 
условията на 
лицензионните 
дейности 

Непрекъсна-
тост и 
сигурност в 
доставките на 
енергия 

ЗЕ; 
НЛДЕ; 
НТ 

Превантивни, 
текущи и 
последващи 
проверки 

12.2010г. и 
всяка 
следваща 
година 

Гарантиране и 
балансиране 
интересите на 
лицензианти и 
потребители 

Гра-
фик за 
про-
веж-
дане 
на 
плано-
ви 
про-
верки 

Увеличаване 
броя на 
извънредни-
те проверки 

  
   
 
 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                                          
 
  АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ 
 
 
 
 
 
  ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                                                                                          
        ЕМИЛИЯ САВЕВА                                                                                                           
            

                  
                       

  


