МОТИВИ
към проект на Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия
Проектът на Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия е разработен
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 3
и чл. 36, ал. 3 от ЗЕ с оглед необходимостта от привеждане на подзаконовата
нормативна уредба, в съответствие с приетите промени в ЗЕ в сила от 17.07.2012 г.
Съгласно измененията и допълненията на Закона за енергетиката (изм. ДВ, бр. 54
от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) законодателят е делегирал на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране правомощия по приемане на подзаконови нормативни
актове и общи административни актове, предвидени в ЗЕ.
Нормата на § 199, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката предвижда, че подзаконовите нормативни актове и общите
административни актове по прилагането на закона се приемат или привеждат в
съответствие с този закон в едногодишен срок от влизането му в сила. До приемането на
подзаконовите нормативни актове и общите административни актове по ал. 1 или до
привеждането им в съответствие с този закон се прилагат действащите подзаконови
нормативни актове, съответно общи административни актове, доколкото не
противоречат на този закон (ал. 2 на § 199).
С проекта на наредба се цели привеждането на подзаконовата нормативна уредба
в съответствие с действащото българско законодателство, както и подобряване на някои
разпоредби от действащата към настоящия момент наредба, в резултат от анализа на
резултатите от прилагането им на практика.
С проекта на наредбата се регламентират:
1. методите за регулиране на цените на топлинната енергия, произведена чрез
самостоятелно или комбинирано използване на възобновяеми и невъзобновяеми
източници, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, редът за
предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цените и за тяхното
утвърждаване;
2. начинът за компенсиране на разходите на енергийните предприятия,
произтичащи от наложени им задължения към обществото по Закона за енергетиката;
3. условията и реда за образуване на цените за присъединяване.
В проекта са запазени методите на ценово регулиране и основните моменти в
процедурата по утвърждаване на цени, възприети в действащата в момента Наредба за
регулиране на цените на топлинната енергия, приета от Министерски съвет с ПМС №
131 от 15.06.2004 г., обн. ДВ. бр. 55 от 25 юни 2004 г.
В глава втора на проекта „Образуване на цените“ се посочват видовете разходи
на енергийните предприятия, които се признават и които не се признават като
ценообразуващи елементи, независимо от приложимия метод на ценово регулиране.
Детайлно са описани елементите, включващи се в регулаторната база на
активите, както и в определяната от комисията норма на възвръщаемост на капитала за
всеки ценови период. Дадени са конкретни указания за изчисляване на необходимия
оборотен капитал в зависимост от особеностите на лицензионните дейности. Посочен е
редът за утвърждаване на прогнозните количества енергия за целите на
ценообразуването.
В раздел ІІ „Регулирани цени“ на глава втора детайлно са посочени конкретните
правила за образуване на различните видове цени, подлежащи на регулиране, при
отчитане на начина на производство и вида на топлоносителя:

Цените на топлинната енергия, продавана от производители на пряко
присъединени клиенти или на преносното предприятие;

Цените на топлинната енергия, продавана от топлопреносното
предприятие на клиентите;
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Преференциални цени за асоциациите на клиентите по чл. 151, ал. 3 ЗЕ и
за доставчиците на топлинна енергия по чл. 149а ЗЕ;

Цените за присъединяване на производители и клиенти към
топлопреносните мрежи.
Нов момент в проекта е създаването на глава трета „Изменение на цените при
основните методи на регулиране“, в която детайлно са посочени различните видове
корекции на цените по време на регулаторния период, извършвани при отчитане на
резултатите от дейността на енергийните дружества. Предвидена е възможност за
корекция на цените по време на ценовия период, независимо от прилагания метод на
ценово регулиране, в случай че е налице изменение на цените на природния газ и/или
другите променливи разходи, което води до необходимост от изменение на
утвърдените ценообразуващи елементи.
В глава четвърта „Ред за утвърждаване, определяне и изменение на цени” е
детайлизирана административната процедура в производствата за утвърждаване на
цени.
В допълнителна разпоредба са дадени легалните дефиниции на понятията,
използвани в проекта на наредба.
Приемането на Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия няма да
доведе до допълнителни разходи по бюджета на ДКЕВР, както и до пряко и/или косвено
въздействие върху държавния бюджет.
Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани с повишаване на
прецизността и прозрачността на регулаторната дейност на комисията.
С проекта на наредба не се транспонират разпоредби от правото на европейския
съюз.
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