
                                           ДО 
                                                         ГОСПОЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА 
                                           МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
                                                                                 
 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
 

             от Мая Манолова – Председател на  Гражданска платформа „Изправи се.БГ” 
             Aдрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4, е-mail: office@izpravise.bg 
 
                
Oтносно:  проверка за начислените количества топлинна енергия за месец ноември 2020 г. 
                    от „Топлофикация София” ЕАД  в сметките на битовите потребители  
 
                  Уважаема  госпожо  Министър, 

                  Във връзка с многото жалби и оплаквания от битови потребители относно 

получените високи сметки за парно и топла вода за месец ноември 2020 г., изготвени  от 
„Топлофикация София” ЕАД и на основание на чл. 75 ал.1 т.2 от Закона за енергетиката 

/ЗЕ/ и чл. 79 и чл. 80 от Наредба № Е-РД-04-1/12.03.2020 г. за топлоснабдяването /НТ/, 
издадена от Министерството на енергетиката да извършите проверки в посоченото 
топлофикационно дружество и лицата по чл. 139б ал.1 от ЗЕ /топлинни счетоводители/, 
която да установи: 

1. Спазени ли са изискванията на чл.71 ал.1, ал.2 и ал.3 от НТ от топлинните  
счетоводители при определянето на прогнозните количества топлинна енергия за топла 
вода и отопление в  отделните имоти за месец ноември 2020 г.? 

2. Спазени ли са изискванията на чл. 72 от НТ от топлинните счетоводители  
при определянето на равните месечни вноски по реда на чл.155 ал.1 т.1 от ЗЕ? 

3. Спазени ли са изискванията на чл. 73 от НТ от топлинните счетоводители  

за правилното определяне на начислените количества топлинна енергия за топла вода и 
отопление, които са на реален месечен отчет за месец ноември 2020 г.? 

4. Дали определените месечни количества топлинна енергия от топлинните  
счетоводители са посочени в издадените фактури от „Топлофикация София” ЕАД за 
месец ноември 2020 г., или са начислени произволни количества топлинна енергия от 
топлофикационното дружество? Използваме възможността да Ви информираме, че в 
офиса на Гражданска платформа „Изправи се.БГ” имаме получени жалби, в които са 

посочени данни и факти, че топлофикационното дружество е начислило произволни 
количества топлинна енергия за месец март 2020 г. във фактурите на битовите 
потребители, а не определените от топлинните счетоводители.  

 

                      Уважаема  госпожо  Министър, 
                      Във връзка с посоченото по-горе моля незабавно да извършите проверки в  
„Топлофикация София” ЕАД  и лицата по чл. 139б ал.1 от ЗЕ относно спазването на 
изискванията на ЗЕ и НТ за начислените количества топлинна енергия в сметките на 
битовите потребители за месец ноември 2020 г. Настояваме резултатите от тях да 
оповестите публично, възможно най-скоро. 

                       В очакване на Вашия отговор, оставам към Вас  
 

 

                       18.12 2020г.                                   С уважение, 
                        гр. София                                                          /Мая Манолова – Председател/ 

mailto:office@izpravise.bg

