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Правила за работа с  потребителите на енергийни услуги 

 

 

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ  

 

1.1. Основни принципи на работа: 

1. „Далкия Варна“ ЕАД, ЕИК 103195446,  със седалище и адрес на управление: гр. 

Варна, бул. Янош Хуняди №5, осъществява дейностите по производство, пренос 

и разпределение на топлинна енергия с цел продажба на клиентите, 

присъединени към топлопреносната мрежа на територията на град Варна, като 

притежава лицензии за пренос на топлинна енергия № Л-040-05/06.12.2000 г. и 

за производство на топлинна енергия № Л-041-02/06.12.2000 г. на Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране. „Далкия Варна“ ЕАД е регистрирана 

в регистъра на администраторите на лични данни, съгласно ЗЗЛД, под №0036494 

от 28 юни 2007 г. 

2. Клиент/потребител е физическо или юридическо лице, което ползва топлинна 

енергия за отопление и горещо водоснабдяване за собствени или за стопански 

нужди. 

3. Продажбата на топлинна енергия на територията на гр. Варна се извършва на 

основата на Общи условия за продажба на топлинна енергия от „Далкия Варна“ 

ЕАД на клиенти за битови нужди и индивидуални договори за за продажба на 

топлинна енергия за небитови нужди. 

4. Общите условия за продажба на топлинна енергия не съдържат условия, 

дискриминиращи едни клиенти спрямо други. 

5. Търговското измерване на изразходваната от клиентите топлинна енергия се 

извършва на границата на собственост чрез приети по установения ред средства 

за търговско измерване. 

6. Средствата за търговско измерване са собственост на „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД. 

7. Сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване в сгради етажна 

собственост (СЕС), са обща етажна собственост. 

8. Отоплителните тела, регулиращата арматура към тях, отклоненията от сградните 

инсталации за отопление, отклоненията от инсталациите за горещо 

водоснабдяване и средствата за отчитане на дяловото потребление в СЕС, са 

собственост на потребителите. 
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9. Работата с клиентите и предоставяне на необходимата им информация се 

осъществява от центъра за работа с клиенти, намиращ се в административната 

сграда на отоплителната централа в гр. Варна и предоставящ услуги всеки 

работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа. 

 

РАЗДЕЛ II. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КЛИЕНТИ 

 

2.1. Присъединяване на инсталации или мрежи на клиенти към топлопреносната мрежа в гр. Варна 

се извършва съгласно изискванията на глава пета от Наредба №16-334 от 6 април 2007 г. за 

топлоснабдяването, на основата на предварително проучване на условията, изготвяне на 

инвестиционен проект и сключване на договор за присъединяване. 

2.2. Редът за присъединяване е следният: 

2.2.1. Обектите на потребителите и производителите се присъединяват към топлопреносната 

мрежа след: 

1. подаване на заявление за проучване на условията за присъединяване от лица, които искат 

присъединяване към топлопреносната мрежа на новоизграждащи се и/или съществуващи 

обекти или от производител до топлопреносното предприятие; 

2. извършване на предварително проучване за присъединяване на обекта, с което „ДАЛКИЯ 

ВАРНА“ ЕАД определя техническите условия, начина, точката или мястото и срока; 

3. изработване на инвестиционния проект на присъединявания обект и предаването му на 

„ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД за проверка на изпълнението на техническите условия за 

присъединяване преди неговото представяне за одобряване; 

4. сключване на предварителен писмен договор за присъединяване между „ДАЛКИЯ 

ВАРНА“ ЕАД и съответния производител и/или съответните собственици или титуляри на 

вещното право на ползване върху обектите, за които се иска присъединяване след 

установяване, че инвестиционният проект по т. 3 е изготвен в съответствие с условията за 

присъединяване. 

5. сключване на договор за присъединяване при условията на предварителния договор 

2.2.2. Лица, които искат присъединяване към топлопреносната мрежа на новоизграждащи се и/или 

съществуващи обекти, подават в „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД писмено заявление за проучване на 

условията и начина на присъединяване на обекта към топлопреносната мрежа и сключване на 

предварителен договор. За изградени обекти, които подлежат на топлоснабдяване, се предоставят 

одобрени инвестиционни проекти или екзекутивна документация на инсталацията за отопление и 

битово горещо водоснабдяване. Заявлението се подава по образец, одобрен от „ДАЛКИЯ ВАРНА“ 

ЕАД. Към заявлението се прилага документ за платена цена за проучването за присъединяване. 

2.2.3 „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД извършва предварително проучване за присъединяване към 

топлопреносната мрежа в следните срокове: 

 
• в едномесечен срок от подаване на заявлението - за присъединяване на потребител; 
• в тримесечен срок от подаване на заявлението - за присъединяване на производител. 

2.2.4. В сроковете по-горе, „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД писмено уведомява заявителя за 

резултатите от предварителното проучване и при съгласие предлага проект на предварителен 

договор за присъединяване към топлопреносната мрежа. 
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2.2.5. С предварителния договор се определят правата и задълженията на топлопреносното 

предприятие и на лицата, които искат присъединяване към топлопреносната мрежа на 

новоизграждащи се и/или съществуващи обекти, техническите изисквания за присъединяване, 

срокът и условията за сключване на договор за присъединяване. 

2.2.6. След завършване строежа на новоизграждащ се обект и съставяне на констативен акт, че 

строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, възложителят подава 

заявление до „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД за сключване на договор за присъединяване при условията 

на предварителния договор. Договорът за присъединяване задължително включва: 
• вид и технически параметри на съоръженията в мястото на присъединяване; 
• проектна мощност и мощност на сградните инсталации; 
• режим на топлоснабдяване и параметри на топлоносителя; 
• брой и място на монтиране на средствата за търговско измерване, на управляващите и 

комуникационните устройства към спомагателните мрежи на топлоснабдителната 

система; 
• граница на собственост на съоръженията; 
• мощност и технически параметри на собствен резервен източник на топлинна енергия, 

когато такъв е необходим; 
• задължителни условия и изисквания от страна на „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД за 

работата на собствените резервни източници на потребителя; 
• условия за промяна на договорените мощности през времетраенето на договора; 
• срокове, цени и условия за учредяване на сервитутни права и за прехвърляне на 

собственост или учредяване право на строеж в полза на „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД; 
• цени за присъединяване на обекта към топлопреносната мрежа; 
• финансови взаимоотношения между страните; 
• задължение за двете страни да пазят съоръженията на другата страна и да осигуряват 

достъп до тях; 
• особени условия, свързани с изграждане на съоръженията за присъединяване;  
• срок на договора 

2.2.7.Неразделна част от договора за присъединяване са техническите или работните проекти и 

екзекутивните чертежи на съоръжения и инсталации на обекта в мястото на присъединяване, както 

и констативният акт по 2.2.6. 

2.2.8.“ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД може да откаже присъединяване на производител или потребител в 

сроковете по 2.2.3  при условията на ЗЕ и на Наредбата за топлоснабдяването, като писмено 

мотивира причините за отказа. 

2.2.9.При реконструкция или разширение на присъединителни топлопроводи и на съоръженията 

към тях, на абонатни станции и на инсталации, с които се изменят определените технически 

условия за присъединяване, заявителят сключва с „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД нов договор или 

допълнение към сключения договор за присъединяване към топлопреносната мрежа. 

2.2.10.Изпитването и настройката на присъединителния топлопровод, на съоръженията към него и 

на абонатната станция се извършват от топлопреносното предприятие по писмено искане на 

заявителя. 

2.2.11. Заявителят  няма право да извършва промяна в установената настройка на съоръженията 

без съгласието на „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД. 

2.2.12.Топла проба и 72-часова проба при експлоатационни условия на присъединителните 

топлопроводи и съоръженията към тях се извършват по искане и за сметка на собственика им. 

2.2.13.“ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД включва в редовна експлоатация присъединителните 

топлопроводи и съоръженията към тях след изпълнение на техническите условия за 

присъединяване и при наличие на 
• разрешение за ползване на обекта; 
• документ за платена цена за присъединяване; 
• договор по чл. 149 и 150 ЗЕ. 
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РАЗДЕЛ IIІ. ПАРТИДИ НА КЛИЕНТИТЕ 

  

3.1. Документите, удостоверяващи правото на собственост или вещното право на ползване, въз 

основа на които се открива, променя или закрива партида на клиента, се посочват от  „ДАЛКИЯ 

ВАРНА“ ЕАД, съгласно българското гражданско законодателство.  

3.2. „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД  е длъжна да съхранява копия от следните документи, изготвени от 

нея или предоставени от клиента: 

3.2.1. за сградата: 

а./ разрешение за ползване на сградата; 

б./ заявления по образец – за разрешаване присъединяването на сградата към 

топлопреносната мрежа на продавача; 

в./ разрешение за ползване на външно топлозахранване и абонатна станция; 

г./ акт за пускане в експлоатация на инсталацията за отопление и абонатната станция; 

д./ актове по образец за разпределение на отопляваните обеми на помещенията в 

отделните имоти в СЕС, е./ заявления от клиентите по образец с 

идентифициращите данни на топлоснабдените самостоятелни имоти,  на 

топлоснабдените имоти в СЕС и насградата-етажна собственост; 

ж./ протокол от решение на общо събрание на етажната собственост в СЕС за избор 

на управител (председател на управителния съвет) на етажната собственост; 

з./ протокол от решение на общото събрание на етажната собственост в СЕС, 

съгласно Закона за управлениена етажната собственост,   за: 

- избор на търговец за извършване на дялово разпределение;   

- избор на упълномощения представител на клиентите за сключване на договор за 

дялово разпределение на топлинна енергия; 

- отопление на общите части на сградата; 

- избор на лице, което да бъде инструктирано и обучено от топлопреносното 

предприятие за допълване на сградната инсталация, за действия при аварийни 

ситуации и което да съхранява ключа за абонатната станция; 

и./ копие от сключен договор между клиентите и търговеца, извършващ услугата 

“дялово разпределение”; 

к./ копие от договор с асоциацията по чл. 151, ал. (1) от ЗЕ;   

3.2.2. за клиентите: 

а./ заявление по образец за откриване, промяна или закриване на партида; 

б./ копия от нотариален акт, съдебно решение, удостоверение за наследници и други 

документи, удостоверяващи правото на собственост или на вещно право на 

ползване на топлоснабдения имот, ако клиентът е представил такива; 

в./ заявление по образец с данни за клиентите ползващи топлинна енергия в 

отделните имоти в сграда-етажна собственост; 

г./  документи по т.3.15; 

д./  протоколи от извършени от продавача проверки; 

е./ заявление по чл. 64, ал. (2) от ОУ. 
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3.3 Въз основа на документите по 3.2.1, „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД включва клиента в своя списък с 

уникален клиентски (абонатен) номер и открива и води партида с уникален партиден номер за 

връзката между имота и клиента. 

3.4. В случаите, когато документи по 3.2.1 се подават от пълномощник, той представя нотариално 

заверено пълномощно, а в заявлението посочва трите си имена, ЕГН и постоянен адрес по 

документ за самоличност, номер, дата на издаване и орган на издаване на документа за 

самоличност, номер и дата на пълномощното. 

3.5. Във всички случаи лицето, което подава документ/и пред „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД, представя 

и документ за самоличност. 

3.6. При промяна на собствеността или на вещното право на ползване новият и предишният 

собственик или ползвател са длъжни да подадат до продавача,  заявление за откриване, промяна 

или закриване на партида по образец, към което са приложени копия на документи, 

удостоверяващи придобиването или прекратяването на правото на собственост или на вещното 

право на ползване на имота.  

3.7. Преди промяната или закриването на партидата от продавача, клиентът - собственик или 

титуляр на вещно право на ползване, заплаща всички дължими до този момент суми за топлинна 

енергия. 

3.8. Ако предишният собственик или ползвател в случаите по 3.6. не закрие партидата си, 

продавачът събира дължимите суми от него до откриване на партида на новия собственик или 

ползвател, съобразно предоставения акт за собственост или ползване. 

3.9. „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД може да открие партида въз основа на документ, удостоверяващ 

собствеността му или вещното му право на ползване на имота на новия собственик или ползвател.  

3.10. Преди промяна на партидата, извън случаите по 3.7., предишният и новия собственик 

уреждат помежду си всички задължения за топлинна енергия, за което представят на продавача 

нотариално заверен споразумителен протокол. При липса на протокол новият собственик се 

задължава с всички дължими суми за топлинна енергия за съответния имот. 

3.11. Преди промяна на собствеността или вещното право на ползване предишният и новия 

собственик или ползвател имат право да поискат и да получат от продавача справка за всички 

дължими суми за  топлинна енергия към момента на промяната. 

3.12. Когато клиентът напуска семейното жилище по силата на официален документ, издаден от 

компетентен орган, е длъжен да уведоми писмено „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД , като подаде 

заявление за промяна на партидата с приложено копие от документа. 

3.13. В случаите, когато имота се ползва от повече от един клиент, „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД 

открива партиди на всички клиенти въз основа на документ и споразумителен протокол за 

разпределение на топлинната енергия за имота. 

3.14. При смърт на клиент - физическо  лице,  наследниците или лицето, придобило жилището по 

силата на договор за гледане и издръжка или по дарение, са длъжни  да уведомят писмено 

„ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД , чрез подаване на заявление за промяна на партидата, с приложено 

копие на удостоверение за наследници или съответно на акта за собственост. 

3.14.1. В случаите по 3.14,  „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД  променя партидата на името на наследника 

или на един от  наследниците, по писмено споразумение между тях, или на името на лицето, 

придобило собствеността на жилището по силата на акта. При липса на споразумение между 

наследниците, клиентът открива партиди на всички наследници, отговарящи солидарно, съобразно 

удостоверението за наследници. 
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3.15. Клиент може да бъде и физическо лице, което ползва топлинна енергия за отопление и 

горещо водоснабдяване в жилище, на което е наемател, при условие че: 

1. Собственикът на имота е подал декларация пред продавача, че има договорни 

отношения с наемателя и че топлинната енергия ще се ползва за битови нужди; 

2. Собственикът на имота представи на продавача нотариално заверено съгласие да носи 

солидарна отговорност с наемателя за заплащане на дължимите суми за топлинна енергия. 

3.15.1.  В тези случаи „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД открива партидата на името на наемателя, който 

заплаща дължимите суми за топлинна енергия. 

3.15.2. При промяна в наемното правоотношение, собственикът е длъжен да информира „ДАЛКИЯ 

ВАРНА“ ЕАД писмено.  

3.16. При промяна на титуляра на партидата поради смяна на клиента в сграда-етажна собственост, 

новият собственик се задължава с всички сметки за имота, издавани след датата на промяна на 

собствеността. 

3.16.1. За уреждане помежду си на задълженията за потребена в имота топлинна енергия, 

предишният и новият собственици или ползватели са длъжни: 

1. новият собственик или ползвател да поиска от продавача, отчет на уредите и изготвяне 

на изравнителна сметка за имота въз основа на специфичен разход за сградата за предходния 

период; 

2. да подпишат и представят на продавача нотариално заверен споразумителен протокол  

за плащането на изравнителната сметка по точка 1. 

3.16.2. Въз основа на представените документи по 3.16.1, „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД е длъжен да 

издаде данъчно дебитно или кредитно известие на предишния собственик или ползвател на имота. 

3.16.3. Предишният собственик или ползвател на имота е длъжен да заплати сумата от дебитно 

известие по 3.16.2, а сумата от кредитно известие се приспада от задълженията му за топлинна 

енергия или  се възстановява от продавача, ако няма задължения.   

3.16.4. Новият клиент заплаща сумата от изготвената от търговеца изравнителна сметка за имота 

след отчитането на средствата за дялово разпределение в цялата СЕС, намалена или увеличена със 

заплатената, съответно възстановена сума по 3.16.3.  

3.16.5. В случай, че новият и предишният собственик или ползвател не спазят изискванията по т. 

3.16.1 до т.3.16.4, се прилага т.3.16. 

3.17. Страна по договор за продажба на топлинна енергия на клиенти за небитови нужди, няма 

право да бъде заместена в договора или по някакъв начин да прехвърли част или всички права 

и/или задължения по него, или по друг начин да се освободи от изпълнението му без 

предварително писмено съгласие на другата, което не може да му бъде отказано неоснователно. 

3.17.1 Във всеки случай на прехвърляне на права и задължения по договор за продажба на 

топлинна енергия или на промяна в собствеността на съоръженията, чрез които той се изпълнява 

от продавача и купувача, страните са длъжни да се съобразяват с разпоредбите на Закона за 

енергетиката и действащото законодателство. 

3.18. При реорганизация на учреждения и организации или при преобразуване на търговски 

дружества, по писмено искане на правоприемника в срок от 30 дни след вписването на това 

обстоятелство в Търговския регистър, към договора се сключва допълнително споразумение, към 

което се прилага актът за правоприемство. 

3.19. При прехвърляне правото на собственост, по писмено заявление до другата страна към 

договора се сключва допълнително споразумение, към което се прилага актът за прехвърлянето. 
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3.20. При отказ от топлоснабдяване, в заявлението лицата задължително посочват датата, на която 

ще осигурят достъп до имота за прекратяване на топлоснабдяването. 

3.21. Лицата, които встъпват в правата на страна по договора за продажба на топлинна енергия за 

стопански нужди писмено декларират, че приемат условията по сключения договор и представят 

документи, удостоверяващи правата им. 

 

РАЗДЕЛ IV. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ НА КЛИЕНТИТЕ 

 
4.1. В случай на неизпълнение на задължения от страна на „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД, клиентът има 

право да предяви претенциите си чрез молба, сигнал или жалба. 

4.2. Молбата, сигналът или жалбата трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да е написана четливо на български език; 

2. да са посочени името, адресът и телефонът на титуляра на топлоснабдения имот; 

3. да е посочено в какво се състои искането; 

4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако същият 

разполага с такива; 

5. да е подписана от подателя или от упълномощен негов представител. 

4.3. Подадените жалби, предложения и сигнали се приемат и завеждат  в центъра за работа с 

клиенти на „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД. 

4.4. „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД не е длъжна да отговаря на анонимни сигнали или жалби, както и на 

сигнали и жалби, подадени повторно по въпрос, по който клиентът е получил отговор от 

„ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД, освен ако не са настъпили нови факти и обстоятелства. 

4.5. „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД разглежда и решава постъпилите молби, жалби, предложения и 

сигнали на клиенти, свързани с прилагането на действащите Общи условия, отчета на средствата 

за търговско мерене в абонатната станция, прилаганите цени на топлинната енергия и данните на 

клиента, качеството на топлоснабдяване, както и в други случаи, касаещи доставката, 

потреблението и заплащането на топлинна енергия, в срок до 15 дни, а в случаите, когато е 

необходима проверка на място или чрез Търговеца, извършващ дяловото разпределение – в срок 

от 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаването им. 

4.6. Възраженията на клиента, свързани с разпределение на топлинната енергия се подават към 

търговеца, извършващ услугата дялово разпределение.  

4.6. Отговор на заведена в центъра за работа с клиенти жалба, предложение или сигнал се 

подготвя писмено и се изпраща по пощата на посочения от клиента адрес за кореспонденция. В 

случай, че клиентът не е уведомил „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД за промяна на адреса си за 

кореспонденция, счита се, че предизвестията и уведомленията са редовно връчени, ако  са 

изпратени на посочения в партидата адрес. 

 

РАЗДЕЛ V ФОРМАТА НА ДАННИТЕ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО И ПРОЦЕДУРАТА, 

ПО КОЯТО ДОСТАВЧИЦИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ 

ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП ДО ТЯХ. 

 

5.1. „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД създава и поддържа електронна база данни за всички клиенти, на 

които продава топлинна енергия при Общи условия, които съдържат: 

 - данни за средствата за измерване на консумираната топлинна енергия; 

 - показания на средствата за търговско измерване; 
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 - суми за доставена топлинна енергия и други услуги. 

5.2. Когато, след като се идентифицира, клиентът поиска горната информация устно, тя може да 

му бъде предоставена и по телефона, факс или електронна поща.  

5.3. Когато поисканата информация е в писмен вид, тя се подава в центъра за работа с клиенти.  

 

 

 

Тези Правила за работа с потребителите на енергийни услуги (Правила) са разработени в 

съответствие с действащото българско законодателство. 

 

Настоящите Правила са неразделна част от общите условия на договорите за продажба на 

топлинна енергия от „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД на клиенти, присъединени към топлопреносната 

мрежа на  територията на гр. Варна.  


