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МОТИВИ 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16-

334 за топлоснабдяването  (обн. ДВ, бр. 34 от 24.04.2007г.; посл. изм. и доп., бр. 

42 от 09.06.2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) 

 

1.Причини, които налагат приемането на НИД на Наредба № 16-334:  

През последната година в Министерството на енергетиката постъпиха множество 

предложения от неправителствени организации и граждани за изменение и допълнение 

на Наредба № 16-334 за топлоснабдяването.  

В свое Решение № 165/08.02.2018 г. (Решение № 165/08.02.2018 г.) относно 

образувано производство № КЗК-127/2017 г. по чл. 28 от Закона за защита на 

конкуренцията за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на Глава 

десета „Топлоснабдяване" от Закона за енергетиката (ЗЕ) , Наредба №16-334 от 

06.04.2007 г. за топлоснабдяването, Общите условия и Правилата за работа с клиенти 

на топлофикационните дружества, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е 

предложила на министъра на енергетиката, да измени или отмени някои разпоредби на 

Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването. 

Отделно, със свое Решение № 4777/13.04.2018 г., 3 – членен състав на 

Върховния административен съд (ВАС) на Република България – Трето отделение отмени 

зависимостта (формулата) по т. 6.1.1. от Приложението към чл. 61, ал. 1 от Наредба 

№16-334 за топлоснабдяването, представляващо Методиката за дялово разпределение 

на топлинната енергия в сгради – етажна собственост, с която се определя количеството 

на топлинната енергия, отдадено от сградната инсталация. Решението е обжалвано от 

министъра на енергетиката пред 5-членен състав на ВАС, като към настоящия момент 

няма окончателното произнасяне на съда. 

 

2. Целите, които се поставят: 

С проекта на НИД на Наредба № 16-334 се цели да се усъвършенства 

нормативната уредба в областта на топлоснабдяването и да се подобрят правилата за 

дялово разпределение на топлинната енергия в сгради-етажна собственост.  

В тази връзка, с проекта на НИД на Наредба № 16-334 се прецизират методите 

за определяне на количеството на топлинната енергия, отдадено от сградната 

инсталация, които са  разписани в чл. 63, ал. 2, т. 2, буква „е“ от действащата Наредба 

№ 16-334. 

Както е посочено в Решение № 165/08.02.2018 г. на КЗК, сградната инсталация 

е обща част по предназначение, респективно разходите за тази част са вменени като 

задължение на етажната собственост, поради което следва да се даде правото на тази 

етажна собственост да приема решение по какъв начин да бъдат разпределяни 

разходите за топлинна енергия за сградна инсталация. Лицето по чл. 139б от Закона за 
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енергетиката следва да има единствено спомагателна роля в този процес, като 

предостави на етажната собственост, в случай, че тя желае това, данни за начислената 

топлинна енергия за сградна инсталация спрямо общо потребената енергия за топлинна 

енергия за отопление за даден минал период. Крайното решение, обаче, следва да бъде 

взето от етажната собственост, която по този начин поема и отговорността за това 

решение и последствията от него. 

С проекта на НИД на Наредба № 16-334 се цели количеството на топлинната 

енергия, отдадено от сградната инсталация да се изчислява по по-справедлив и по-

разбираем от клиентите на топлинна енергия начин, като: 

 Въвежда се диференциран подход за определяне на количеството на 

топлинната енергия, отдадено от сградната инсталация в отделните сгради – етажна 

собственост, като е направено разграничение за вътрешни отоплителни инсталации с 

открито и със скрито изпълнение по проект.  

 Дадена е възможност на клиентите сами да определят дела на количеството 

топлинна енергия в диапазона от 20 % до 40 %, като в този случай е изключена 

възможността клиентите да са поставени в зависимост от преценката на лицето по чл. 

139б от Закона за енергетиката, каквато е настоящата разпоредба на чл. 63, ал. 2, т. 2, 

буква „е“, подбуква „гг“. Клиентите в сграда – етажна собственост, които са избрали 

този начин на разпределение на топлинната енергия и живеят във високоетажни сгради, 

в които има отоплителни инсталации с повече от една зона, с решение на общото 

събрание на етажната собственост могат да изберат процентът за сградна инсталация да 

бъде различен за всяка зона. 

 С предложеното изменение на чл. 63, ал. 2, т. 2, буква "е" се цели да се  

гарантира, че лицето, което е избрано да извърши измерването  притежава 

необходимата компетентност. 

В настоящата разпоредба на чл. 70, ал. 5 от Наредба 16-334 е посочено, че 

„клиентите, неосигурили достъп, могат да поискат допълнителен отчет и преработване 

на изравнителната сметка в тримесечен срок от получаване на изравнителната сметка от 

упълномощения за сградата представител. След изтичане на срока не се приемат нови 

рекламации и не се преработва изравнителната сметка“. Констатирани са случаи в 

отделни сгради - етажна собственост, при които упълномощеният от собствениците в 

сграда – етажна собственост представител не е представил на отделните клиенти 

навреме предадената му от фирмата за дялово разпределение по чл. 139б от Закона за 

енергетиката изравнителна сметка, вследствие на което клиентите са изпуснали срока за 

рекламация. С измененията и допълненията, предвидени в чл. 70 на проекта, се цели 

клиентите да бъдат информирани за конкретните срокове за подаване на рекламации 

или извършването на допълнителни отчети на уредите за дялово разпределение, с оглед 

намаляване на случаите на пропуснати срокове за възражения и рекламации.  
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С предложените промени на т. 5.2.1, буква „Б“ в методиката за дялово 

разпределение на топлинната енергия в сгради- етажна собственост, приложение към 

чл.61, ал.1 от Наредба 16-334,  се цели по - точно определяне на средното количество 

топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 куб. м вода за битово горещо 

водоснабдяване за отоплителния период. 

Също така с проекта се цели клиентите да бъдат по - добре информирани за 

възникнали повреди и за параметрите и настройката на абонатната станция и системата 

за автоматично регулиране на топлоподаването в сградата. 

С проекта се цели и да се ограничи възможността за нерегламентирано ползване 

на топлинна енергия от недобросъвестни потребители, чрез монтиране на пломби на 

холендрите на връщащата линия от отоплителните тела във всички имоти, при изразено 

желание на клиентите в сграда – етажна собственост.  

С проекта на НИД на Наредба № 16-334 се цели да се улеснят клиентите на 

топлинна енергия, които трайно не обитават своите имоти (напр. живеещи в чужбина), а 

в същото време са задължени да осигурят достъп до жилищата си за отчитане на 

показанията на уредите и водомерите за гореща вода. Предвидено е това задължение да 

отпадне, ако в имотите на същите клиенти са монтирани уреди за дялово разпределение 

на топлинната енергия (индивидуални разпределители, индивидуални топломери, 

индивидуални водомери), с възможност за дистанционен отчет. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: 

Прилагането на проекта на НИД на Наредба № 16-334 не е обвързано с 

разходи за държавния бюджет. 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

Очакваните резултати от прилагането на проекта на НИД на Наредба № 16-334 са 

по - справедлив и по - разбираем от потребителите на топлинна енергия начин за 

определяне на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация. 

В резултат от прилагането на проекта на НИД на Наредба № 16-334 ще се  

възпрепятства неправомерното демонтиране на отоплителните тела, чрез монтиране на 

пломби на холендрите на връщащата линия от отоплителните тела във всички имоти в 

сграда – етажна собственост.  

Друг очакван резултат от прилагането на проекта на НИД на Наредба № 16-334 е 

по - добра информираност на клиентите, чрез досието, което се съхранява в 

помещението на абонатната станция и в което се отразява направената промяна за 

повредите и за параметрите на настройката на абонатната станция и системата за 

автоматично регулиране на топлоподаването в сградата.  
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Очакван резултат от прилагането на проекта на НИД на Наредба № 16-334 е и 

намаляване на случаите на пропуснати срокове за възражения и рекламации. 

Също така, направените изменения и допълнения в Наредба № 16-334 за 

топлоснабдяването ще допринесат за повишаване на доверието от страна на 

потребителите на топлинна енергия в сградата-етажна собственост към 

топлофикационните дружества и лицата по чл. 139 б от ЗЕ. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

С проекта на НИД на Наредба № 16-334 не се транспонира европейско 

законодателство. 

Предложеният проект на НИД на Наредба № 16-334 е в съответствие и не 

нарушава основни принципи от правото на Европейския съюз, касаещи разпределението 

на разходи за енергия, която е отдадена от сградната инсталация в сградата.  


