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СТАНОВИЩЕ 
НА 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 
 

ОТНОСНО: постъпили жалби в Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране, свързани със сметки, получавани от потребителите на топлинна енергия. 

 
Преобладаващата част от жалбите, които постъпват в ДКЕВР по време на 

отоплителния сезон са свързани с разпределението на топлинната енергия в сграда 
етажна собственост, въз основа на което се начисляват дължимите суми за месеца и се 
изготвя съобщението за тях до потребителя.  

Правилата за разпределението на топлинната енергия в сграда - етажна 
собственост по системата за дялово разпределение са определени в Закона за 
енергетиката (ЗЕ) и Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването 
(Наредба за топлоснабдяването). 

На основание чл. 139, ал. 2 от ЗЕ (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 
08.09.2006 г.) дяловото разпределение на топлинната енергия между потребителите в 
сгради - етажна собственост, се извършва от топлопреносното предприятие или от 
доставчик на топлинна енергия самостоятелно или чрез възлагане на лице, вписано в 
публичния регистър по чл. 139а. от ЗЕ.  

Съгласно чл. 139а, ал. 1 от ЗЕ лицата, извършващи услугата дялово 
разпределение, се регистрират в публичен регистър в Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма, като те следва да отговарят на изискванията на алинея втора от 
същия член. Разпоредбата на чл. 139в, ал. 1 от ЗЕ предвижда, че когато 
топлопреносното предприятие или доставчикът на топлинна енергия не са 
регистрирани по реда на чл. 139а от ЗЕ, те сключват писмен договор за извършване на 
услугата дялово разпределение с лицето, избрано от потребителите, което е 
регистрирано по реда на чл. 139а от ЗЕ, за извършване на услугата дялово 
разпределение.  

На основание чл. 125, ал. 3 от ЗЕ редът и техническите условия за 
разпределението се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма - Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването. Приложение към 
чл. 61, ал. 1 от тази наредба е Методиката за дялово разпределение на топлинната 
енергия в сгради - етажна собственост, която съдържа конкретните правила за 
разпределение на измереното с топломера в абонатната станция количество топлинна 
енергия. Съгласно § 7 от Преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за 
топлоснабдяването указания по прилагане на наредбата се дават от министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма. 

На основание чл. 75, ал. 1, т. 2 от ЗЕ министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма провежда предварителен, текущ и последващ контрол за прилагането на реда и 
техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на топлоподаването и 
прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия. В съответствие с тази 
законова разпоредба чл. 79 от Наредбата за топлоснабдяването предвижда, че 



„контролът по спазване на разпоредбите по тази наредба се осъществява от министъра 
на икономиката и енергетиката при условията и по реда на чл. 75, чл. 77 - 81 от ЗЕ”. 
 

С оглед на всичко гореизложено и за съкращаване на времето за отговор на 
писмата на потребителите, препращани между различните институции, е необходимо 
потребителите, които възразяват срещу размера на начислените им суми за 
разпределена топлинна енергия при прилагане на системата за дялово разпределение на 
топлинна енергия в сграда - етажна собственост, да отправят жалбите си за проверка 
първо към съответното топлопреносно предприятие. При наличие на сключен писмен 
договор по реда на чл. 140, ал. 5 от ЗЕ между потребителите на топлинна енергия и 
лицето, извършващо услугата дялово разпределение в сградата – етажна собственост, 
рекламациите по договора следва да се отправят към последното. В случай, че 
потребителят не е удовлетворен от отговора на съответното предприятие, той може да 
отправи жалбата си по компетентност, както следва:  

 
1) към министъра на икономиката, енергетиката и туризма – относно 

прилагането на реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на 
топлоподаването и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия; 

 
2) към съда – при имуществени спорове между страните по договора за 

продажба на топлинна енергия. 
 
Следва да се има предвид от потребителите, че ДКЕВР може да извършва текущ 

и последващ контрол единствено по отношение на прилагане на утвърдените от 
комисията цени, но не и по отношение на правилността на извършеното дялово 
разпределение в сгради етажна собственост, което е основа за формиране на месечните 
сметки на потребителите.  
 

Становището е прието с протоколно решение № 33 от 07.03.2011 по т.2 и поставено 
на интернет страницата на ДКЕВР на 08.03.2011 г.  
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