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           ПРОЕКТ 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № ____ 

от_____________2013 година  

 

за отменяне на Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия   

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

П О С Т А Н О В И: 

 

§ 1. Отменя Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия, приета с ПМС 

№ 131 от 15.06.2004 г. ( обн., ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г., изм. и доп., бр. 61 от 27.07.2007 

г., бр. 105 от 9.12.2008 г.), считано от датата на влизане в сила на Наредба за регулиране на 

цените на топлинната енергия, приета от Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране.   

 

Заключителни разпоредби 

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 

вестник”  

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

    /Пламен Орешарски/ 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

/ Нина Ставрева / 

 

Главен секретар на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране: 

          /Емилия Савева/ 

 

Директор на дирекция „Правна“ в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране: 

          /Ирина Георгиева/  
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М О Т И В И 

за приемане на Постановление на Министерския съвет за отменяне на Наредбата 

за регулиране на цените на топлинната енергия  

 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за отменяне на Наредбата за 

регулиране на цените на топлинната енергия е разработен с оглед необходимостта от 

създаване на правна сигурност и постигане на яснота в нормативната уредба, уреждаща 

условията и реда за образуване на цените на топлинната енергия.  

Към настоящия момент действаща е  Наредбата за регулиране на цените на 

топлинната енергия, приета с ПМС № 131 от 15.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г., 

изм. и доп., бр. 61 от 27.07.2007 г., бр. 105 от 9.12.2008 г.  

Съгласно измененията и допълненията на Закона за енергетиката (обн. ДВ. бр. 54 от 

17.07.2012 г.) законодателят е делегирал на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране правомощия по приемане на подзаконови нормативни актове, предвидени в ЗЕ. 

Такива правомощия ДКЕВР има за приемане на Наредбата за регулиране на цените на 

топлинната енергия съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗЕ.   

Нормата на § 199, ал. 1 от 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.  

Предвид промените в Закона за енергетиката, Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране е предприела необходимите действия и е инициирала процедурите по 

приемане на горецитирания подзаконов нормативен акт.  

В съответствие с разпоредбите на Закона за нормативните актове, ДКЕВР е 

публикувала на интернет страницата си проектита на нормативня акт заедно с мотивите, а 

съгласно Решение № 361 от 1 юни 2010 г. на Министерския съвет - и на Портала за 

обществени консултации. На заинтересованите лица е предоставен законово 

регламентирания срок за изразяване на предложения и становища по проекта. След 

провеждане на обществени обсъждания, предстои и окончателното приемане на  

подзаконовия нормативен акт.  

Предвид гореизложеното и доколкото действащия нормативен акт е приет с 

Постановление на Министерския съвет, в правомощията на Министерския съвет на 

Република България е и неговата отмяна, посредством която да се осигури правна 

сигурност при уреждането на обществените отношения, предмет на НРЦТЕ.  
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