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ПРОБЛЕМИ НА ДЯЛОВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ В 
СГРАДИ-ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ 
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PROBLEMS OF PARTITION OF HEAT COST IN BUILDINGS-CONDOMINIUMS 
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Abstract: The partition of heat cost in condominium-style buildings is among the most current existential problems 
for thousands of Bulgarian families. This partition has a number of violations, there are a number of unresolved 
problems which are becoming increasingly widespread, give rise to unjustified redistribution of the incomes of the 
population, causing them property damage and the heat distribution companies will lead to bankruptcy. After the 
disclosure of the problems in the article, the ways for their radical resolution are outlined. 
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Увод 
Над 15% от населението в страната ползва 

централизирано топлоснабдяване в сгради – 
етажна собственост. Само общинското предп-
риятие "Топлофикация София" вече има почти 
половин милион клиенти. Разходите за топлое-
нергия са едно от основните пера в семейните 
бюджети и непрекъснато нарастват. Правилното 
отчитане и определяне на плащанията по тези 
разходи е сред най-актуалните екзистенциални 
проблеми за хиляди български семейства. 

Дяловото разпределение на топлинна енергия 
в сградните – етажна собственост /СЕС/ се въве-
де в страната след мощен лобистки натиск и ак-
тивна рекламна кампания. На населението бяха 
внушени очаквания и надежди за точност, проз-
рачност и справедливост при отчитането и зап-
лащането на ползваната топлоенергия, а не пла-
щане „на калпак“ или отопляем обем, както беше 
дотогава. Хората си представяха, че ще плащат за 
реално потребена топлоенергия за отопление, 
според показанията на средства за измерване за 
търговско плащане /топломери/ върху радиато-
рите, като сметката ще изглежда така: 

Изразходвани kWh /киловатчаса/ х Цена за  
1 kWh = Сума за плащане /лева/. 

В разяснителната кампания беше „пропусна-
та“ важна „подробност“: използването на топ-
ломери не е технически възможно при верти-
калните сградни инсталации в многоетажните 
сгради – етажна собственост. При тях дяловото 
разпределението на топлинна енергия може да 
се извършва с уреди – индивидуални разпреде-

лители, които отчитат не реални физически ве-
личини, а т. нар. дялови единици. В норматив-
ните документи се дава мъглявото обяснение, че 
„дяловата единица се определя от показанието 
на индивидуалния разпределител с отразени 
фактори за оценяване в съответствие със стан-
дарта му“, от което нищо не се разбира. 

Между топлофикационните дружества 
/монополисти по определение/ и потребителите 
бяха внедрени посредници – фирми за т.нар. 
топлинно счетоводство, които вместо да осигу-
ряват на потребителите коректност и прозрач-
ност при отчитането и разпределението на топ-
линна енергия, на практика обслужват интере-
сите на монополистите. Дяловото разпределе-
ние на топлинна енергия в СЕС се осъществява 
с множество нарушения, има редица нерешени 
проблеми, които все повече се задълбочават, 
пораждат неправомерно преразпределение на 
доходите на населението, като му причиняват 
имуществени вреди, а топлоразпределителните 
дружества ще доведат до фалит. 

Доказателствата за тези твърдения са в ре-
зултат на няколкогодишен анализ на дейността 
на „Топлофикация София – Изток“ и на фирма-
та за топлинно счетоводство „Нелбо“, относно 
дяловото разпределение на конкретна сграда 
/вход/ - етажна собственост /СЕС/ в столичен 
квартал. 

* * * 

Дяловото разпределение на топлинна енер-
гия в СЕС се урежда със Закона за енергетиката 
и Наредбата за топлоснабдяването. Въз основа 
на тях Топлофикация, чрез публикувани Общи 
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условия, урежда отношенията си с фирмите за 
дялово разпределение. Освен това, Топлофика-
ция, от една страна, и фирмите за дялово разп-
ределение, от друга, публикуват свои Общи ус-
ловия, с които уреждат взаимоотношенията си с 
клиентите /СЕС/. 

Според тази нормативна рамка, дяловото 
разпределение на топлинна енергия в СЕС се 
регламентира по следния начин: 

Топлинната енергия, измерена с топломер в 
абонатна станция на сграда – етажна собстве-
ност за отчетен период, е сбор от енергията за 
отопление, енергията за битово горещо водос-
набдяване (БГВ) и технологичните разходи на 
топлинна енергия в абонатната станция. 

Общото консумирано количество топлинна 
енергия в сграда – етажна собственост се разпре-
деля за горещо водоснабдяване и за отопление. 

Топлинната енергия за горещо водоснабдя-
ване на сграда – етажна собственост, се опреде-
ля чрез количеството вода, консумирано в сгра-
дата за битово горещо водоснабдяване, отчетено 
по общ водомер и разхода на топлинна енергия 
за загряване на 1 куб. м вода от това количест-
вото, определен при условията и по реда на На-
редбата за топлоснабдяването /т. нар. специфи-
чен разход за подгряване/. Топлинната енергия 
се разпределя между клиентите според показа-
нията на водомерите за топла вода. 

Топлинната енергия за отопление на сграда 
– етажна собственост, е разликата между об-
щото количество топлинна енергия за разпреде-
ление в сграда – етажна собственост и количес-
твото топлинна енергия за гореща вода. 

Топлинната енергия за отопление на сграда 
– етажна собственост, се разделя на: 

• топлинна енергия, отдадена от сград-
ната инсталация; 

• топлинна енергия за отопление на об-
щите части; 

• топлинна енергия за отопление на 
имотите. 

Топлинната енергия, отдадена от сградната 
инсталация при въведена система за дялово 
разпределение чрез индивидуални разпредели-
тели, се определя съгласно методика в Наредба-
та за топлоснабдяването /според съвкупната 
мощност на сградната инсталация/ и се разпре-
деля пропорционално на отопляемите обеми на 
отделните имоти по проект. 

Топлинната енергия за отопление на общите 
части на сградата – етажна собственост, се оп-

ределя въз основа на мощността на отоплител-
ните тела или показанията на инсталираните 
върху тях индивидуални разпределители и се 
разпределя пропорционално на отопляемите 
обеми на отделните имоти по проект. 

Топлинната енергия за отопление на имо-
тите се разпределя между отделните имоти въз 
основа на дяловите единици, определени по ин-
дивидуалните разпределители, монтирани на 
отоплителните тела в имот. 

Топлинната енергия за една дялова единица 
се определя, като топлинната енергия за отоп-
ление на сградата, намалена с количеството 
топлинна енергия отдадена от сградната инс-
талация и топлинната енергия за отопление на 
общите части, се раздели на сбора от дяловите 
единици за всички отоплителни тела в сградата. 
Топлинната енергия, отдадена от едно отопли-
телно тяло, е произведението от дяловите еди-
ници, определени по показанията на индивиду-
алния разпределител на отоплителното тяло, и 
топлинната енергия за една дялова единица. 

При анализа на дяловото разпределение на 
топлинна енергия в разглежданата СЕС се отк-
рояват следните проблеми: 

1. Отсъствие на законосъобразни 
договорни отношения между фирмата 
„Нелбо“ и СЕС. 
Топлофикация са публикували „Общи усло-

вия /ОУ/ за продажба на топлинна енергия за 
битови нужди на клиенти в град София“, които 
по същество са договор между конкретната СЕС 
и обслужващото я топлопреносно предприятие. 

До 25.10.2013 г. фирмата „Нелбо“ и разглеж-
даната СЕС са имали едногодишен договор за 
ежемесечен отчет, а след тази дата, според 
обяснението от фирмата, СЕС е „преминала на 
схемата: месечните суми за отопление и топла 
вода се определят на база прогнозни данни с го-
дишна изравнителна сметка“. Такова понятие - 
„преминала на схемата“, няма в нито един нор-
мативен документ. Според законовата уредба 
трябва да има най-малкото Общи условия, по 
които да се уреждат взаимоотношенията със 
СЕС, защото става дума за сериозни имущест-
вени интереси. 

Фирмата „Нелбо“ е публикувала „Общи усло-
вия за продажба на топлинна енергия от дос-
тавчика „Нелбо“ ЕАД на потребители в сграда 
– етажна собственост“. Но Фирмата „Нелбо“ 
не е ДОСТАВЧИК на топлинна енергия по сила-
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та на чл.149а от Закона за енергетиката, а е тър-
говец за извършване на услугата дялово разпре-
деление – лице по чл.139а от същия закон. 

Нещо повече, по силата на Чл. 140. ал. 5 от 
ЗЕ „Лицето по чл. 139б, ал. 1 предлага на кли-
ентите в сграда – етажна собственост, самостоя-
телно или чрез упълномощено лице, да сключат 
писмен договор, в който се уреждат:“… и т.н. 

Фирмата „Нелбо“ не е обявила нито Общи 
условия според статута си /лице по чл. 139а от 
ЗЕ/, нито е предложила на СЕС да се сключи 
писмен договор за прогнозно дялово разпреде-
ление и годишна изравнителна сметка на израз-
ходваната топлинна енергия. Т.е. фирмата 
„Нелбо“ незаконно разпределя топлинна енер-
гия в разглежданата СЕС, като това разпределе-
ние, както ще се види по-нататък, се извършва в 
угода на Топлофикация и в ущърб на добросъ-
вестните потребители. 

2. Неработещи уреди за измерване и 
манипулиране на разходите за топла вода 
В нарушение на разпоредбите на чл. 130, т. 2, 

чл. 140, ал.1, т. 3 и чл. 141, ал. 1 от Закона за 
енергетиката и чл. 68, ал.1, т. 2 от Наредба № 
16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването в або-
натната станция на СЕС от години не работи 
общия водомер за студена вода пред подгрева-
теля за битово горещо водоснабдяване, не ра-
ботят също термометрите на входа и на из-
хода на подгревателя за битово горещо водос-
набдяване. По този начин не е възможно според 
нормативните изисквания да се определи израв-
няването на консумираната топлинна енергия за 
битово горещо водоснабдяване по силата на т. 
5.2. на Методиката за дялово разпределение 
на топлинната енергия в сгради - етажна соб-
ственост от Приложение към чл.61, ал.1 в посо-
чената Наредба. В прилаганите формули в тази 
методика, поради липса на данни, не е възмож-
но да бъдат изчислени важни показатели и ко-
ригиращи коефициенти, чрез които коректно да 
се изчисли т.нар. специфичен разход на топлин-
на енергия за нагряване на 1 m³ вода. Когато то-
зи показател е със стойност от около 70 kWh (с 
отчитане на всички топлинни загуби в абонат-
ната станция), според законите на физиката, во-
дата за битови нужди би следвало да има темпе-
ратура около 55°С, което е в нормата. 

В разглежданата СЕС, в нагажданите „разче-
ти“ на „Нелбо“ специфичният разход на топ-
линна енергия за нагряване на 1 m³ вода непре-

къснато нараства: 75 kWh за отчетния период 
15/16 год.; 105 kWh за периода 16/17 год.; 140 
kWh за периода 17/18 год. Това е два пъти пове-
че от нормалното, при това в СЕС са свели до 
минимум загубите на топлинна енергия в инста-
лацията за битова гореща вода /БГВ/. Тя е под-
менена изцяло /вертикални и хоризонтални 
щрангове/ преди няколко години с полипропи-
ленови тръби от най-високо качество, като хо-
ризонталните са с дунапренова обвивка. 

Средногодишния разход на топла вода на 
лице в страната е 10-12 м³, което означава, че по 
същество този разход е константна величина и 
е в зависимост от броя на обитателите на имот, 
т.е. плаща се „на калпак“. С непрекъснатото 
увеличаване на специфичния разход на топлое-
нергия за подгряване на 1 m³, което правят топ-
линните счетоводители, тази константа ежегод-
но расте. Делът на разходите за БГВ в общите 
разходи на топлоенергия по общ топломер в 
разглежданата СЕС вече достига почти 40%. 
Това е и целта на манипулирането: относител-
ният дял на „разпределената“ енергията за 
отопление на имоти да намалява. 

3. Манипулиране на разходите на 
топлоенергията отдадена от сградната 
инсталация 
Енергията за сградна инсталация се изчисля-

ва с формула, в която действително инсталира-
ната мощност на отоплителните тела в сградата 
се умножава с коефициент и резултатът се разп-
ределя пропорционално на отопляемите обеми 
на имотите. Не случайно този разход се нарича 
такса „сградна инсталация“, защото се зап-
лаща и от имотите с отделени радиатори. Като 
месечен абонамент на телефонен оператор – го-
вориш, не говориш – плащаш. Типичен прийом 
на монополистите! 

В разглеждана СЕС размера на таксата 
„сградна инсталация“ е 30% от общите топлин-
ни разходи. За това спомага прилаганата фор-
мула с измислен коефициент и манипулирането 
на показателя „действително инсталирана мощ-
ност на отоплителните тела в сградата“. От го-
дини в разглежданата СЕС този показател е 
215,47 KW, а радиаторите в общите части са от-
странени, увеличава се броя на отделени радиа-
тори в имотите. 

Наскоро Съдът на Европейския съюз се про-
изнесе по запитване на българските съдилища за 
правомерността на таксата и постанови, че „до-
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ри ако са откачени радиаторите за парно се 
дължи такса "сградна инсталация" за топлината 
по общите тръби“. В края на април т.г. ВАС от-
мени формулата за изчисляване на таксата за 
сградна инсталация, като в момента решението 
се обжалва от Министерството на енергетиката. 

В крайна сметка, в следствие нормативните 
пропуски и манипулациите на фирмата „Нелбо“, 
делът на енергията за отопление на имоти в раз-
глежданата СЕС се свежда до 30% от общите 
разходи на топлоенергия, останалите разходи са 
фиксирани величини – 40 % за БГВ /като конс-
танта/ и 30% за сградна инсталация /като такса/. 

4. Разходите за отопление на имоти се 
определят като остатъчна величина, а не 
като реално изразходвана енергия 
Общите разходи на топлоенергия за отопле-

ние на имоти много точно могат да бъдат опре-
делени с помощта на допълнителен контролен 
топломер, който според Наредбата за топлос-
набдяването /Чл. 52.(1), т 3./ „се монтира от 
топлопреносното предприятие след подгревате-
ля за отопление в абонатната станция по искане 
и за сметка на етажната собственост и се уведо-
мява лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ /топлинния 
счетоводител/“. От Топлофикация обаче катего-
рично отказват да монтират такива топломери с 
обяснението, че „няма техническа възможност 
за това“. Причината е друга: при монтиран уред 
за търговско измерване /топломер/ фирмата за 
топлинно счетоводство трябва да разпределя 
реално изразходваната топлинна енергия за 
отопление на имоти, което, при масово демон-
тирани радиатори и манипулирани дялови разп-
ределители и радиатори прекомерно ще натова-
ри сметките на изрядните платци на топлинна 
енергия. 

5. Напълно опорочено дялово 
разпределение на топлинната енергия за 
отопление на имоти 
В резултат на манипулираното общо разпре-

деление на топлинната енергия, в разглеждана-
та СЕС, вместо реално потребена енергия се 
разпределя остатъчен дял от 30 % за отопление 
на имоти. Дяловото разпределение /по имоти/ на 
този остатъчен дял в никаква степен не гаранти-
ра точност, коректност и справедливост при из-
работване на индивидуалните отчети и сметки. 

В нормативните документи се уреждат само 
въпросите свързани с изискванията към уредите 

за дялово разпределение и периодичността на 
тяхното отчитане. Всичко се свежда до снемане 
на показания от уредите – визуално или дистан-
ционно. 

Никъде не се регламентира как да се подгот-
ви сградната инсталация за стартиране на дей-
ността по отчитането. В европейските страни, 
от страна на топлинните счетоводители, се пра-
ви обследване на всеки имот, описват се уре-
дите, слагат се пломби и стикери на водомерите, 
на долните спирателни кранове на радиаторите, 
на затапванията на откачените радиатори. Пра-
ви се приемо-предавателен протокол с подписи-
те на собственика на имота и фирмата – топли-
нен счетоводител. 

При отчитането на уредите, независимо дали 
се прави визуално или дистанционно, се проверя-
ва целостта на всички предпазни средства срещу 
манипулации съобразно приемо-предавателния 
протокол. За констатираните нарушения санкции-
те са сурови. 

В разглежданата СЕС фирмата „Нелбо“ само 
е монтирала уреди за дялово разпределение и е 
поставила пломби на водомерите за топла вода. 
При годишното отчитане се снемат показания 
от уредите и се проверяват пломбите на водоме-
рите. Санкционират се клиенти неосигурили 
достъп на определените дати за годишното от-
читане, но след уточняване на допълнителна да-
та за снемане на показания, изравнителните 
сметки се коригират. 

До сега на територията на гр.София от страна 
на топлинните счетоводители НЯМА установе-
но манипулиране на отоплителни тела чрез 
монтирани втори спирателни вентили на изхо-
дите, които са без пломби. Фирмата „Нелбо“ не 
извършва щателна и компетентна проверка на 
правомерността на потребяване на топлинна 
енергия от етажните собственици. При направе-
на внезапна проверка в разглежданата СЕС, 
фирмата декларира, че е „извършено пломбира-
не на долни спирателни кранове и не са конс-
татирани злоупотреби в ползването на топ-
линна енергия от страна на потребители на топ-
линна енергия“. За фирмата наличието на неп-
ломбирани долни спирателни кранове на радиа-
тори не е злоупотреба! Отчетникът на фирмата 
не проверява пломбите на средствата за дялово 
разпределение, целостта на скрепителните еле-
менти на уредите към радиаторите, пломбите на 
затапванията на изходите на сградната инстала-
ция при откачените радиатори. СЕС плаща по 
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общ топломер дължимото на Топлофикация и 
това бездействие на топлинния счетоводител е 
добре дошло за тези, които крадат топлоенергия 
от съседите, но ощетява лоялните потребители. 

В момента интересите на добросъвестните и 
изрядни потребители не са защитени, въпреки, 
че нормативната уредба, макар и недостатъчно 
пълна, изисква от Топлофикация и фирмата 
„Нелбо“ да осигуряват коректно и справедливо 
дялово разпределение. Топлофикация и фирма-
та „Нелбо“ си преследват своите интереси, га-
рантират си полагащите им се приходи, а това, 
че изрядните потребители на топлинна 
енергия плащат сметките на неизрядните, 
за тях няма никакво значение. 

От казаното до тук може да се констатира, че 
де юре и де факто дяловото разпределение на 
топлинна енергия в СЕС е безпрецедентно 
ощетяване на хиляди български семейства. 
Тази практика изцяло е в противоречие с Ди-
рективата за енергийна ефективност на ЕС. 

Топлинните счетоводители не спазват закони-
те, правят множество нарушения и ощетяват ло-
ялните клиенти на Топлофикация. Липсва и дос-
товерна информация за всички параметри при 
изчисляване на индивидуалното потребление в 
рамките на етажната собственост. Информацията 
на фирмата „Нелбо“ по годишните изравнителни 
сметки се изчерпва с непопълнен талон за отчет 
на уреди за дялово разпределение, на което са 
записани само номерата на уредите. Хората се 
подписват на празен документ. Не се посочва 
какви са показанията на всеки отделен уред. Дос-
товерността на измерванията не може да бъде 
проверена. Накрая СЕС получава обща изравни-
телна сметка, където за всеки имот е поместена 
общата сума от показанията на дяловите разпре-
делители и кубиците използвана топла вода. 

Топлинните счетоводители предлагат допъл-
нителни услуги с цел подобряване на дяловото 
разпределение. В повечето случаи обаче, това са 
услуги, които фирмата „Нелбо“ по задължение 
трябва да извършва в рамките на услугата „дя-
лово разпределение“ – например, пломбиране 
на водомери, пломбиране на втори спирателни 
кранове, с оглед да обезпечи правомерно полз-
ване на топлоенергия. 

За всички услуги цените са необосновано 
раздути, не се базират на нормативните изиск-
вания по отношение на себестойност /основни и 
допълнителни разходи/, печалба. По същество 
това не са цени, а глоби, например: за възстано-

вяване на отпоена заварка на разпределител це-
ната е 16 лева, дори ако това е по вина на фир-
мата поради некачествено изпълнение. 

За да добие завършен вид мрачната картина 
наречена „дялово разпределение на топлинна 
енергия в СЕС, трябва да се добави, че факти-
чески отделните СЕС са закрепостени към изб-
раните в началото на кампанията фирми за топ-
линно счетоводство. Ако СЕС иска да смени 
топлинния счетоводител, трябва да за своя 
сметка да монтира и да заплати уредите за дяло-
во разпределение на новата фирма. Никоя от те-
зи фирми не желае да сключва писмен договор 
със СЕС по силата на Чл. 140. ал. 5 от ЗЕ, за да 
има ясни и коректни търговски взаимоотноше-
ния с клиента. С една дума – нищо не се проме-
ня със смяната на топлинния счетоводител, дори 
може да стане и по-лошо. 

Горепосочените проблеми са изложени в 
писмен вид и са предоставени от разглежданата 
СЕС на всички имащи отношение към тези 
проблеми страни. 

Реакциите се следните: 
• Министерството на енергетиката не взи-

ма отношение по поставените въпроси, а само 
посредничи, като изисква от Топлофикация и 
фирмата „Нелбо“ да дадат отговори на СЕС, до-
ри застава в тяхна защита; 

• Отговорите на Топлофикация и фирмата 
„Нелбо“ са формални, неконкретни, с назидателен 
тон. Дори от Топлофикация заявяват, че нищо но-
во не им се казва и че тях не ги засяга дяловото 
разпределение на топлинна енергия в СЕС; 

• КЕВР отговаря, че не са констатирали 
нарушения от страна на Топлофикация и, цити-
рам: “Прекратява административното производ-
ство по жалба № …, образувано от представител 
на СЕС на адрес:… срещу „Топлофикация Со-
фия“ ЕАД“. По отношение на фирмата “Нелбо“ 
няма никаква реакция, като сигурно КЕВР счи-
та, че дяловото разпределение на топлинна 
енергия в СЕС не е в техния ресор; 

• Федерацията на потребителите в Бълга-
рия е заета с адвокатска защита на хилядите 
осъдени от Топлофикация за неплатени сметки, 
някои от които за по 5 /пет/ лева; 

• Омбудсманът на Република България все 
още мълчи. 

Къде е изходът от тази заробваща потре-
бителите на топлоенергия в СЕС ситуация?: 

1. Информиране и мобилизиране на цялата 
общественост в страната за кардинално решава-
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не на проблемите. За тях трябва да се говори 
непрекъснато; 

2. Колективен отказ от страна на цялата СЕС 
от плащане на топлоенергия при констатирано 
неправомерно /несъобразено със законите и 
правилата/ отчитане на уредите и изработване 
на годишните изравнителни сметки от топлин-
ните счетоводители; 

3. Промени в нормативната уредба по посока 
ясно регламентиране на дяловото разпределение 
на топлинна енергия в СЕС и особено по отноше-
ние на подготовката на сградните инсталации за 
дялово разпределение и на процеса на отчитане, 
съчетан със щателна проверка за манипулации. 

4. Промени в Закона за етажната собственост 
с оглед общите събрания на СЕС да взимат 
окончателното решение, с подписан протокол, 
относно разпределението и плащането на топ-
линната енергия в СЕС – така както се взимат 
решения за ремонти и поддръжка на общите 
части в СЕС; 

5. Фирмите за фасилити мениджмънт и про-
фесионалните домоуправители да придобият 
правото на контрол на цялостния процес на дя-
лово разпределение на топлинна енергия в СЕС, 
с която имат сключен договор. 

6. Предявяване на колективен иск от СЕС в 
Съда на Европейския съюз в Люксембург срещу 
Топлофикация, топлинните счетоводители, Ми-
нистерството на енергетиката и Република Бъл-
гария за продължаващо с години нанасяне на 
имуществени вреди в особено големи размери 
на населението, поради неправомерно и пороч-
но дялово разпределение на топлинната енергия 
в СЕС. 

 
 
Tihomir Pelov, Assoc. Prof. PhD 
University of National and World Economy, 

Real Estate Department 
1700 Sofia, Student Town, UNWE 
E-mail: pelov@unwe.bg 
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