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ПРОЕКТ 

 

 

 

НАРЕДБА  

за изменение и допълнение на Наредба № 16-334 от 2007 г. за 

топлоснабдяването (обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; попр., бр. 39 от 2007 г.; изм. и 

доп., бр. 58 от 2007 г., бр. 45 от 2009 г., бр. 94 и 99 от 2013 г. и бр. 42 от 2015 

г.) 

 

§ 1. В чл. 34 се създава ал. 4: 

„(4) Топлопреносното предприятие води досие за повредите и за параметрите на 

настройката на абонатната станция и системата за автоматично регулиране на 

топлоподаването в сградата. В досието задължително се отразява всяка промяна на 

настройката на абонатната станция и причината за това. Досието се съхранява в 

помещението на абонатната станция в сградата.“ 

       § 2.  В чл. 44, ал. 2 след думата „плащане“ се добавя „или на водомера пред 

подгревателя за битово горещо водоснабдяване“. 

 § 3.  В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В  ал. 2, т. 2, буква „е“: 

а) в подбукви „вв“ се създава изречение второ: „избраното лице трябва да има 

завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ 

по специалност от професионално направление „Енергетика“;“ 

б) подбукви „гг“ се изменят така: 

„гг) по фиксирана стойност за процент сградна инсталация, който не може да 

бъде по-малък от 20 на сто и по-голям от 40 на сто от количеството топлинна енергия 

за отопление на сградата - етажна собственост;“ 

2. В ал. 4: 

а) в т. 2 в основния текст след думите „данни за“ се добавя „всяка отделна 

сграда“; 

б) в буква „в“ накрая се добавя „от отоплителния период“.  

§ 4.  В чл. 68 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 6 накрая се добавя „или като произведение на броя дни от периода без 

измерване и средно дневния разход на водомера пред подгревателя за битово 

горещо водоснабдяване, определен от последните му два отчета“. 

2. Създава се ал. 8: 

„(8) При повреда на водомера пред подгревателя за битово горещо 

водоснабдяване топлопреносното предприятие е длъжно да го замени в срок до 5 

работни дни от установяване на повредата.“ 

§ 5. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 4 се създава изречение второ: „Изречение първо не се прилага когато 

клиентите са монтирали уреди с дистанционен отчет.“ 

2. Алинея 5 и 6 се изменят така: 

„(5) Лицето по 139б, ал. 1 ЗЕ ежегодно в срок до 10 юли извършва отчет на 

уредите за дялово разпределение. В срок до 15 юли лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ 

изготвя общата годишна изравнителна сметка за сградата – етажна собственост, и я 

предоставя срещу подпис на представител на етажната собственост, избран от 

общото събрание на етажната собственост по реда на Закона за управление на 

етажната собственост. При заявено искане от клиент в сградата – етажна 

собственост, общата годишна изравнителна сметка му се предоставя в електронен 

вид при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. В срок до 

15 юли лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ изготвя и предоставя на клиентите в сградата – 
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етажна собственост, индивидуалните изравнителни сметки чрез лицензиран 

пощенски оператор или електронна поща. Всеки клиент избира начина на 

предоставяне на индивидуалната му изравнителна сметка, за което уведомява лицето 

по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ. Когато клиентът не е направил избор, индивидуалната 

изравнителна сметка му се предоставя по пощата на адреса на имота, находящ се в 

сградата – етажна собственост.  

(6) Рекламации (възражения) по отчета на показанията на уредите, допълнителен 

отчет на уредите и рекламации (възражения) по разпределението на топлинната 

енергия в изравнителната сметка за предходния отчетен период, се извършват в срок 

до 31 август. След изтичане на този срок не се приемат нови рекламации 

(възражения) и изравнителната сметка не се преработва.“ 

3. В ал. 8 след думата „стикери“ се добавя „или пломби“. 

§ 6. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2: 

„(2) В случаите по ал. 1 средствата за дялово разпределение на топлинната 

енергия за отопление и за битово горещо водоснабдяване в имотите на клиентите се 

отчитат в един и същи ден с топломера в абонатната станция и водомера пред 

подгревателя за битово горещо водоснабдяване в сградата.“ 

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея накрая се добавя „и при спазване на 

изискването по ал. 2“. 

3. Създава се ал. 4: 

„(4) Когато средствата за дялово разпределение на топлинната енергия за 

отопление и за битово горещо водоснабдяване в имотите на клиентите не са отчетени 

в един и същи ден с топломера в абонатната станция и водомера пред подгревателя 

за битово горещо водоснабдяване, най-малко веднъж годишно се изготвят обща 

изравнителна сметка и индивидуални изравнителни сметки.“ 

4. Досегашната ал. 3 става ал. 5. 

§ 7.  В чл. 78 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2 думите „и/или“ се заменят със съюза „и“. 

2. В ал. 4 думите „и/или“ се заменят със съюза „и“. 

3. Алинея 8 се отменя.  

§ 8. В приложението към чл. 61, ал. 1 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В т. 5.2., подточка 1) буква „Б“ се изменя така: 

„Б. Средно количество топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 куб. м 

вода за гореща вода за битови нужди за отоплителния период – q ср.о., kWh/ m3: 

 

q ср.о. = qср.н.* К 

 

където: 

K е общ температурен коефициент, определен като средно претеглена 

стойност по формулата: 

 

  
∑       

 
   

∑   
 
   

 

 

където: 

хi e броят на работните дни на подгревателя за отопление за съответния месец от 

отоплителния период, 

 

Ki е температурният коефициент, определен за всеки месец от отоплителния период 

по формулата: 

K i = Dtз i / Dtл, 

където: 

Dtз i е разликата между температурите на подгряваната вода на изхода и на входа на 

подгревателя за битово горещо водоснабдяване, усреднена за всеки месец от 

отоплителния период, 
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Dtл - разликата между температурите на подгряваната вода на изхода и на входа на 

подгревателя за битово горещо водоснабдяване, усреднена за неотоплителния 

период.“ 

 

2. В точка 6.1. се правят следните изменения и допълнения: 

а) точка 6.1.1 се изменя така: 

„6.1.1 Количеството топлинна енергия Qu, kWh, отдадена от сградната 

инсталация, се определя от лицето по чл. 139, ал. 1 ЗЕ, извършващо дяловото 

разпределение, по зависимостта: 

 

   
              

                
 

 

където, 

 си е коефициентът, отчитащ вида на изпълнението на вътрешната отоплителна 

инсталация в сградата, като:  

 си = 0,15, при отоплителни инсталации с открито изпълнение по проект, 

 си = 0,10, при отоплителни инсталации със скрито изпълнение по проект. 

 

Qим е общата инсталирана мощност на всички физически присъединени отоплителни 

тела към вътрешната отоплителна инсталация на сградата през отчетния период, 

определена при проектни условия, kW. 

Dнп са денградусите за отчетния период, които се определят по формулата: 

      (                   ) 

 

където: 

z е продължителността на отчетния период, в дни; 

tср.сгр. – средната температура на сградата; за сгради – етажна собственост, се 

приема 19 °С, 

tср. период – средната външна температура за отчетния период, °С; 

tизч. – външната изчислителна температура за населеното място,°С.“ 

 

б) В т. 6.1.4 се създава изречение второ: „Правилото се прилага, когато 

количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация във високоетажни 

сгради – етажна собственост, е определено по реда на чл. 63, ал. 2, буква „е“, 

подбукви „гг“, като за всяка зона могат да се определят различни проценти съгласно 

решение на общото събрание на етажната собственост.“ 

3. В т. 7.3.2 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“. 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник” 

с изключение на § 5, т. 2 и § 8, т. 1, които влизат в сила от 1 октомври 2019 г. 

 

 

 
 


