
 

 

М Е С Е Ч Е Н   О Т Ч Е Т 

 

За спазването на термохидравличния режим през месец Април 2017 г. в изпълнение на чл.5, 

т.17, буква „ж” от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от 

„Топлофикация София” ЕАД на клиентите в град София, одобрени с решение  

№ ОУ-01/27.06.2016 г. на КЕВР 

 

През месец Април 2017 г. термохидравличният режим на топлопреносната мрежа на 

град София е осигурен по Метода на централно регулиране на топлоподаването, съгласно 

чл.161 от Наредба №15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

пренос и разпределение на топлинна енергия. 

Основните параметри на топлоносителя в топлопреносната мрежа се управляват 

съгласно Обобщената режимна карта за отоплителен сезон 2016/2017 г. на „Топлофикация 

София” ЕАД. Поради настъпване на необходимите условия на 12 Април 2017 г. е започнато 

поетапно спиране на отоплението в град София, като основните параметри на топлоносителя 

в топлопреносната мрежа се управляват съгласно Обобщената режимна карта за летен сезон 

2017 г.  

Поради влошаване на метеорологичните условия, свързани с измерената ниска средна 

температура на външния въздух и прогноза за времето, подадена от НИМХ-БАН, в която се 

предвижда, средната температура на въздуха да е под 12 °С, на 20.04.2017 г. е започнато 

поетапно пускане на отоплението в гр. София, като основните параметри на топлоносителя в 

топлопреносната мрежа се управляват съгласно Обобщената режимна карта за отоплителен 

сезон 2016/2017 г. на „Топлофикация София” ЕАД. 

Поради достигане на срока за предоставяне на топлинна енергия за отопление в 

съответствие с чл.3 (1) от Наредба №16-334/6 април 2007 г., обнародвана в ДВ бр.34 от 

24.04.2007 г. и необходимото технологично време за преминаване към летен режим на 

топлоснабдяване на 26.04.2017 г. е започнато поетапно спиране на отоплението в гр. София,  

като основните параметри на топлоносителя в топлопреносната мрежа се управляват 

съгласно Обобщената режимна карта за летен сезон 2017 г. 

Няма отклонения от граничните стойности за наблюдаваните параметри и няма 

нарушения в работата на топлопреносната мрежа, относно спазване на термохидравличния 

режим за месец Април 2017 г. и качеството на топлоснабдяването през месеца. 


