РЕГУЛАТОРИТЕ ГИ ТРАСИРААТ НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПЛАЌАЊЕ
НА ТОПЛИНСКАТА ЕНЕРГИЈА

Парното привилегија или казна на колективното живеење?

Граѓаните кои живеат во колективните згради во коишто има парно греење
преку своите куќни совети ќе имаат обврска да потпишат договор за снабдување
со топлинска енергија, оти тоа е дел од нивното колективното живеење
Ќе стават ли регулаторите на топлинска енергија ред во хаосот што настана оваа
зима кај корисниците на услугите на скопска Топлификација, што поради
ниските температури и високите цени на мазутот добија високи сметки за парно
греење?
Во Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) изготвена е нацрт-верзија
на новиот правилник за топлинска енергија, а вчера на подготвителна
седница беше разгледан од претставници на Министерството за економија од ресорот енергетика, Народниот правобранител, Организацијата на
потрошувачите на Македонија, од претставниците на општините и Градот
Скопје, но и од компаниите-снабдувачи со топлинска енергија.
Корисниците на услугите на скопска Топлификација, изгорени од досегашните
високи цени на топлинската енергија, се прашуваат како ќе стартува новата
грејна сезона во услови кога во РКЕ се готват нови правила за топлинската
енергија, а тие не знаат што точно тие содржат.
Постојаното зголемување на цената на парното греење изминативе месеци
резултираше со масовно исклучување.
Тие реагираа до Топлификација информирајќи ја компанијата дека не се
подготвени да платат за комшијата кој го исклучил греењето, но
енергетската компанија сепак бара од нив трошоците за испорачаното
парно да го подмират оние што се уште ги користат нивните услуги.
Според Димитар Петров, претседател на РКЕ, за десетина дена ќе се одржи
главната седница, за пред стартот на новата грејна сезона правилата за
снабдување со топлинската енергија да стапат во сила.

Во меѓувреме скопска Топлификација треба да утврди колку изнесуваат
фиксните трошоци што треба да ги покријат граѓаните што ќе се откажат од
овие услуги. Петров укажа дека на седницата имало одредени забелешки, но тие
биле од техничка природа.
-Граѓаните кои живеат во колективните згради во коишто има парно
греење, преку своите куќни совети ќе имаат обврска да потпишат договор
за снабдување со топлинска енергија, оти тоа е дел од нивното колективно
живеење.
Оваа е обврска и за оние кои се исклучени од системот или планираат тоа
да го сторат, оти во овие згради треба да се почитува заедничкото живеење
и со самото тоа и колективното затоплување на просторот - вели Петров.
Тој појаснува дека ова не е ништо измислено, туку дека тоа е модел што
веќе се применува во земјите од Југоисточна Европа, каде што оние што се
исклучуваат од системот мора фиксно да и плаќаат на енергетската
компанија.
Во некои од земјите дури и нема законска можност станарот по своја желба
да се исклучи од парно греење или тоа се дозволува доколу 80% од
станарите го одобрат тоа.
Тој не сакаше да го обелодени процентот што ќе биде задолжителен за
корисниците на услугите, но укажа дека нема да биде ниту 50 ниту 30 отсто од
досегашната сметка за парно што корисникот ја плаќа, но секако дека фиксниот
износ ќе зависи од големината на станот.
Од скопска Топлификација ги одобруваат новите правила и укажуваат
дека тие се носат за да се заштитат оние корисници на топлинска енергија
кои редовно ги плаќаат сметките, бидејќи со самото откажување на
нивните комшии тие се присилени да платат повисоки сметки, односно да
ги покријат трошоците што се прават за испорака на топлинската енергија
за целиот колективен објект.
Од Организацијата на потрошувачи сметаат дека подготовката на новите
правилници е сериозна тема и токму затоа треба детално да се разгледаат и
анализираат. Тие им укажуваат на општините преку куќните совети да се
организираат јавни анкети, но и да се вклучи и Агенцијата за домување да се
види генералниот став на корисниците на топлинска енергија испорачана од
Топлификација.
Според Маријана Лончар - Велкова, претседател на ОПМ, правилникот во
неговата нацрт-верзија содржи нејаснотии и токму затоа се потребни
допрецизирања на одредени членови. До крајот на неделава тие детално ќе ги
разгледаат и заедно со експертите од работната група за јавни набавки ќе ги
подготват забелешките што во писмена форма ќе ги достават до РКЕ.
-Ние ќе побараме од регулаторите да се прецизираат повеќе членови од
правилникот оти согледуваме одреден скриен елемент кој треба да се разјасни смета Лончар -Велковска и додава дека колку и да сакаат да ги заштитат

граѓаните, сепак нивните ингеренции се ограничени, оти тие не можат да
учествуваат во креирањето на енергетската политика, тоа го прави државата.
Во нацрт-верзијата на правилникот се предлагаат три модели, односно доколку
станарот од некоја колективна станбена зграда се исклучи, ќе мора да плаќа
фиксен дел од сметката за парно. Ваков правилник имаше и пред неколку
години, но со одлука на Уставниот суд на РМ тој беше укинат.
Втор модел е по примерот на словенечкиот. Во оваа земја е забрането станарите
да се исклучат од мрежата на Топлификација, бидејќи тоа го налага
колективното живеење, ако не сакаат парно, ќе мора да се селат во
индивидуална куќа. Третата можна варијанта е германската, односно граѓаните
можат да воведат режим на заштеда на топлинска енергија, односно да стават
калориметри. Но, заштедата не смее да биде поголема од 50% од висината на
редовната сметка.
Што се однесува за тоа дали ќе има вонредна корекција на цената струјата,
Петров укажува дека во моментов само се анализираат трошоците на
енергетските компании и се уште на оваа тема не е закажана посебна тематска
седница.

