
“ТОПОЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА” ЕАД 

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕНЕРГИЙНИ 

УСЛУГИ 

 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. "Битов клиент" е клиент, който купува електрическа или топлинна енергия с 

топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване, 

или природен газ за собствени битови нужди. 

2. "Небитов клиент" е клиент, който купува електрическа или топлинна енергия с 

топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация, горещо водоснабдяване и 

технологични нужди или природен газ за небитови нужди. 

 

II. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Жалби, Сигнали и Предложения на клиенти се подават по пощата на обявения за 

кореспонденция адрес на дружеството, или лично в отдел „Инкасо” на дружеството на адрес: 

гр. Враца, ул. „Максим Горки” № 9 – „Топлофикация - Враца” ЕАД. Всяка подадена Жалба, 

Сигнал и Предложение трябва да отговаря на следните изисквания: 

 да е написана на български език; 

 да са посочени името, телефон, адрес на титуляра на топлоснабдения имот, Е-mail 

(ако има); 

 да е посочено в какво се състои искането; 

 да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако се 

разполага с такива; 

 да е подписана от подателя или от упълномощен негов представител. 

2. Всяка подадена Жалба, Сигнал и Предложение се регистрира с Вх. № във Входящ 

дневник в деловодството или приемната, след което се представя на Изп. директор или на 

упълномощено от него лице за разглеждане и резолюция към съответния специалист за 

изпълнение. 

3. Продавачът разглежда и решава в предвидения срок постъпилите Жалби, Сигнали и 

Предложения на клиентите, свързани с: 

 прилагането на настоящите Общи условия за продажба на топлинна енергия; 

 отчетените данни от топломера и общия водомер в абонатната станция; 

 прилагането на цените на топлинната енергия; 

 качеството на топлоснабдяване; 

 данните за потребителя; 

 възникналите хидравлични шумове във вътрешната сградна инсталация;  

 както и други случаи, касаещи доставката, разпределението, потреблението и 

заплащането на топлинна енергия. 

4. Съответният специалист /специалисти се запознават с фактите, изнесени в Жалбата, 

Сигнала и Предложението и извършват проверка по налични документи, при необходимост 

на място и в случай, че е необходимо се изисква писмено допълнителна информация от 

съответната фирма за дялово разпределение. След събиране на необходимата по случая 

информация се изготвя отговор до клиента. В някои случаи отговорът се изготвя след 



обсъждане на фактите от група специалисти. Готовият отговор се съгласува и подписва от 

Изп. директор или от упълномощено от него лице и изпраща на обявения от клиента адрес. 

5. Подадени в „Топлофикация – Враца” ЕАД Жалби, Сигнали и Предложения, свързани 

с:  

 разпределението на топлинната енергия; 

 монтажа и поддръжката на уредите за разпределение на топлинната енергия; 

 актуализацията на прогнозните данни за ползване на топлинна енергия; 

 реда и начина на отчитане на уредите за дялово разпределение; 

  индивидуалните и общите сметки на потребителите; 

  други оплаквания, пряко свързани с извършваната услуга могат да бъдат препращани 

към Търговеца за разглеждане и отговор до клиента с копие до „Топлофикация -Враца” ЕАД.  

6. Когато купувачът не е удовлетворен от отговора и предприетите мерки на продавача, 

има право да подаде жалба до МИЕ или до ДКЕВР в съответствие с компетентността им по 

ЗЕ. 

7. Продавачът не е длъжен да отговаря на анонимни Жалби, Сигнали и Предложения, 

както и на такива, подадени повторно по въпрос, по който купувачът е получил отговор от 

продавача, освен ако не са настъпили нови факти и обстоятелства. 

 

III. СРОКОВЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРОВЕРКА, ОТГОВОР И СЪХРАНЕНИЕ НА 

ПОДАДЕНИТЕ ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Срокът по т.II, т.3 е 15 работни дни 

Срокът по т.II, т.5 е 30 дни 

Дружеството води програма с отчитане на Жалби, Сигнали и Предложения и 

индивидуалните им срокове за отговор. 

Документацията, относно всички Жалби, Сигнали и Предложения, както и отговорите по 

тях се съхраняват за период най-малко три години от приключване на преписката, доколкото 

не е определен друг срок, съгласно действащото законодателство. 

 

IV. ФОРМА НА ДАННИТЕ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО 

 

1. Ежемесечно за всеки клиент се изготвя и разпечатва справка и фактура за месечното 

потребление, която се изпраща на адреса на клиента. 

Справката включва данни за: 

 показанията на общия топломер – начално, крайно;  

 доставената в абонатната станция на сградата топлинна енергия по топломер;  

 период на работа на АС от дата до дата;  

 доставената в абонатната станция на сградата топлинна енергия без топломер;  

 технологичните разходи на енергия в абонатната станция;  

 енергията за разпределение, в т.ч. за отопление и за гореща вода;  

 показания на общия водомер - начално, крайно;  

 количество гореща вода по общия водомер;  

 количество гореща вода за имотите;  

 специфичен разход на топлинна енергия за подгряване на 1 m
3
 гореща вода;  

 количеството топлинна енергия отдадена от сградна инсталация;  

 количеството топлинна енергия за отопление на общите части;  

 пълен отопляем обем на сградата по проект;  

 лицето, извършващо дяловото разпределение на топлинна енергия в СЕС;  

 пълен отопляем обем на имота по проект;  



 топлинната енергия за отопление на имота, в т.ч. за сградна инсталация;  

 показанията на водомера/ите – начално, крайно;  

 количество гореща вода за имота /по водомер, по норма/;  

 топлинна енергия за гореща вода за имота;  

 цена и суми за топлинна енергия по видове;  

 обща дължима сума за месеца;  

 суми от корекции, изравнения;  

 сума за плащане, срок за плащане, просрочени суми; 

 ползвани единици по индивидуални уреди; 

2. Всички данни от месечното потребление се обработват и записват в съответните 

технически програми и при поискване на писмена справка от клиент могат да бъдат ползвани 

и предоставени. 

 

V. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ ЗА 

ПОТРЕБЛЕНИЕТО 

 

1. Звена за работа с потребителите: 

 отдел „ТМ и АС”; 

 отдел „Инкасо”. 

 

2. Местонахождение: 

 отдел „ТМ и АС” – ул. „Максим Горки” № 9;  

 отдел „Инкасо” – ул. „Максим Горки” № 9; 

 Механик – I магистрала – ул. “Ангел Грамчев” № 14; 

 Механик – II магистрала – ОЦ „Калоян”. 

 

3. Клиентът може да направи справка: 

 в сайта на дружеството за данните по раздел IV, т.1, включително и да ги разпечата; 

 устна справка на тел. 092/668320 и 092/668321 за месечна сума, дължима сума, 

плащане, сключване или обслужване на договор за разсрочено плащане, изясняване кой е 

търговеца, телефон и офис на представителя му, насочване към специалиста, обработващ 

жалбата, процедура по смяна на партида; 

 чрез писмено Заявление с искане на данни за месечни начисления с разяснения по тях, 

дължима сума, плащания, акт за проверка на плащанията за период, данни от отчета на 

топломера в АС и др.; 

  Приемно време: 

Изпълнителен директор – понеделник от 10
00

 ч. до 12
00 

ч. 

Главен инженер – вторник и четвъртък от 10
00 

ч. до 12
00 

ч. 

Ръководител отдел по продажбите – всеки ден от 8
00 

 до 12
00 

ч. 

Диспечер, топлопренос и топлопроизводство - всеки ден от 8
00 

 до 12
00 

ч. 

 

4. Клиентът може да подаде Сигнали за аварии и проблеми с топлоподаването: 

 Тел. 092/668323 през деня и 0888/020027 – денонощно 

 

VI. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЯЗВИМИ КЛИЕНТИ НА 

ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПОТРЕБЛЕНИЕТО 

 

1. Уязвимите клиенти имат същите права на достъп за информация по Раздел V в 

съответствие със здравословното си състояние.  



2. Уязвимите клиенти – длъжници и с финансови затруднения могат да поискат по 

обявените телефони устни разяснения по договаряне на условията за разсрочено плащане на 

дължимата сума, срок на плащане, първоначална вноска, месечна вноска, отстъпка при 

плащане на договора, по “Наредба за отпускане на целеви помощи за отопление с топлинна 

енергия”. 

3. В случай на невъзможност за сключване на договор Уязвимите клиенти се насочват 

към плащане на избрани от тях фактури или по избрани от тях вноски. 

 

VII. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕУСТАНОВЯНЕ СНАБДЯВАНЕТО НА УЯЗВИМИ 

КЛИЕНТИ 

 

1. В случай, че Уязвим клиент пожелае устно или писмено съдействие за извършване на 

дребни услуги в имота му – сваляне и монтиране на водомерен възел или отоплителни тела, 

дружеството изпълнява желанието му при облекчени условия. 


