
   

   
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

София, 14.03.2018 г. 

 

от Обществено обсъждане 
 

на проект на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди 

от „Топлофикация Сливен” ЕАД на клиенти в град Сливен” и проект на „Правила за 

работа с клиентите, потребители на топлинна енергия“ 

 

 Днес, 14.03.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията в пълен 

състав, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, 

Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без 

право на глас). 

 

 На общественото обсъждане присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, Б. Балабанов – началник на отдел „Контрол и 

решаване на спорове в  електроенергетиката и топлоенергетиката“ и експерти на КЕВР. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно протокол от 

открито заседание № 40/07.03.2018 г., за участие в общественото обсъждане на проект на 

„Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация 

Сливен” ЕАД на клиенти в град Сливен” и проект на „Правила за работа с клиентите, 

потребители на топлинна енергия“ са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, 

ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни 

предприятия, клиенти и организации на потребители. 

 

Проектът на решение е изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, 

Елена Маринова, Благовест Балабанов, Стефан Мазнев, Дора Томова, Йовка Велчева, 

Надежда Иванова. 

 

С писмо на КЕВР с изх.  № Е-04-00-16/07.03.2018 г. като заинтересовани лица са 

поканени Омбудсман на Република България, Комисия за защита на потребителите, 

Българска национална асоциация Активни потребители, Федерация на 

потребителите в България, Асоциация на топлофикационните дружества в 

България, Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на 

труда „ПОДКРЕПА“, Конфедерация на работодателите и индустриалците в 

България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-

промишлена палата, Българска стопанска камара, Българска федерация на 

индустриалните енергийни консуматори, Гражданско движение „ДНЕС“, Община 

Сливен и „Топлофикация - Сливен“ ЕАД. 

  

На общественото обсъждане присъстваха: 
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 г-жа Костадинка Тодорова   –  представител на Омбудсмана на Република 

България; 

 г-н Огнян Винаров – Граждански контрол, ДЕН; 

 г-жа Пламена Георгиева – адвокат на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД; 

 г-н Стефан Фотев – ръководител на отдел в „Топлофикация – Сливен“ ЕАД. 

 

Комисия за защита на потребителите, Българска национална асоциация Активни 

потребители, Федерация на потребителите в България, Асоциация на топлофикационните 

дружества в България, Конфедерация на независимите синдикати в България, 

Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска 

търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Българска федерация на 

индустриалните енергийни консуматори, Гражданско движение „ДНЕС“ и Община 

Сливен не изпращат свои представители. 

 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Ще дам думата, ако я поискат, първо на представителя на Омбудсмана - г-жа 

Костадинка Тодорова и след това на инж. Огнян Винаров.  

 

Костадинка Тодорова - представител на Омбудсман на Република България: 

При необходимост ние ще дадем становище по Общите условия на „Топлофикация 

Сливен” ЕАД.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Като бивш член на Комисията за енергийно и водно регулиране, Вие познавате 

процедурата, че след общественото обсъждане ще бъде даден 14-дневен срок за 

представяне на тези становища.  

 

Огнян Винаров - Граждански контрол, ДЕН: 

Благодарение, че я има тази клауза… от Пламен Младеновски разбрах това, което и 

аз поддържам и в мое предаване ръководството и директора на „Топлофикация – Сливен“ 

ЕАД от части представиха тяхната програма с която те са сключили индивидуални 

договори с ежемесечно заплащане. Намалили са до нула жалбите, увеличили са се двойно 

клиентите и двойно приходите. „Топлофикация – Сливен“ ЕАД от положение пред фалит 

е излязла на положителни сметки и печалби. Както и г-н Пламен Младеновски, който е 

дал интервюта и е правил изследване, аз също поддържам… мислех, че те са се отказали 

от това и затова са тези Общи условия. Тези Общи условия не касаят това, че те имат 

индивидуални договори… че са по съвсем друго и различно от това, което се предлага. 

Формално ще бъдат одобрени тези Общи условия. Тези техни становища писмено съм 

разпратил и на Вас, както и на Комисията по енергетика, така и до комисията, 

наблюдаваща Вашата дейност, до министър – председателя и до вицепремиера Валери 

Симеонов. Също съм го разпратил и до „Топлофикация София“ ЕАД, където ми беше 

отговорено в няколко страници, че при тях е неприложимо. Г-н Пламен Младеновски 

също им го е препоръчал на „Топлофикация София“ ЕАД, а това трябва да стане и за цяла 

България. Не знаех, че ще се одобряват Общи условия. Мислех, че сте се отказали или 

нещо е настъпило за промяна. Поздравявам ги, че продължават по този път. Това 

предложение, за да не Ви губя времето, ще го входирам. То е, че може да изпълните 

обещанията си да изготвите и предложите проект на единни Общи условия за 

топлоснабдяване и проект за индивидуален договор за потребител на топлинна енергия в 
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сгради с хоризонтална тръбна мрежа и с индивидуални топломери за всяко жилище (както 

са монтирани) и монтаж на общ топломер в абонатната станция за битово гореща вода. Да 

има индивидуални договори на този първи етап, както е предложила г-жа Фандъкова – 

председател на Столична община и принципал на софийската топлофикация. Затова Ви 

предлагам, освен Вашия ангажимент, следните документи: писмо на министър – 

председателя от 15.01.2018 г. по този въпрос, ултиматум на НПО, на юристи и граждани 

от протестите от единадесети януари, писмо на заместник – председателя Валери 

Симеонов, писмо на Омбудсмана на Република България от 17.11.2017 г., писмо на БСК 

до Българска търговско – промишлена палата от 03.02.2018 г., решение на Комисията за 

защита на конкуренцията № 165 от 08.02.2018 г. (мисля, че го имате това и там тези 

въпроси за застъпени доста широко), Определение от 05.12.2017 г. на Софийски районен 

съд за тълкуване на решението от Европейския съд – точно по въпросите на 

топлоснабдяването, начина на разпределението, начина на заплащането, липсата на 

индивидуални договори. В това отношение много моля Вашата Комисия да обсъди тези 

документи и да се сложи точка на тези безкрайни спорове. Няма защо Европейската 

комисия и Европейският съд да решават нашите проблеми, които ние не решаваме, а 

имаме примера на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД за което ги поздравявам.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Ние ще се запознаем внимателно с писмото, което отправяте до нас. След това 

похвално слово за „Топлофикация – Сливен“ ЕАД и тъй като се изчерпаха желаещите да 

вземат думата в днешното обществено обсъждане, давам думата на представителите на 

„Топлофикация – Сливен“ ЕАД по повод изказването на инж. Винаров.  

 

Стефан Фотев – ръководител на отдел в „Топлофикация – Сливен“ ЕАД: 

Благодарим за признанието за това, което сме направили. Ние сме се опитали да 

възродим дружеството през последните вече близо десет години. Ние преди седмица 

представихме нашите забележки по Общите условия. Ще внесем и предложенията си по 

измененията. Тези Общи условия наистина са различни от индивидуалните договори. Тези 

Общи условия не изключват и не противоречат на другите.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-жо Георгиева, имате ли нещо да добавите, или се солидаризирате с казаното от г-

н Фотев?  

 

Пламена Георгиева – адвокат на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД: 

Не, нямам.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Обръщам се към работната група. Имате ли някакви нови факти, данни, 

обстоятелства, които трябва да бъдат отразени?  

 

П. Младеновски: 

Няма нови обстоятелства, които към момента да бъдат отразени. След 

получаването на становищата в 14-дневния срок, всяко едно ще бъде разгледано и 

съответно прието или отхвърлено със съответните мотиви. Аз само искам да вмъкна нещо. 

Няма да кажа нищо по същество относно казаното от г-н Винаров, но той ме цитира 

няколко пъти за разговор в почивката, а аз не съм разговарял с него. Можи би е разговарял 

и някой друг и не следваше да цитира мен.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Той вероятно имаше предвид някое изявление пред медиите, което сте направили. 
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Колеги, обръщам се към Вас. Имате ли въпроси или изказвания към представителите на 

„Топлофикация – Сливен“ ЕАД? Не виждам. Преди да закрия общественото обсъждане и 

като имам предвид, че ще започне да тече 14-дневен срок за представяне на писмени 

становища, включително и от заявителя, насрочвам закрито заседание на което ще бъде 

прието решението по Вашето заявление за 18.04.2018 г. от 10:00 часа. Благодаря Ви за 

участието.  

 

След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари 

още веднъж на присъстващите и закри общественото обсъждане, като напомни за 14-

дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по разглеждания 

проект на решение. 

На 18.04.2018 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на 

решение относно проект на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови 

нужди от „Топлофикация Сливен” ЕАД на клиенти в град Сливен” и проект на „Правила 

за работа с клиентите, потребители на топлинна енергия“. 

 
Приложения: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-16/07.03.2018 г. 

 2. Пълномощно на Пламена Господинова Георгиева от инж. Кънчо Тодоров Танев – 

изпълнителен директор на „Топлофикация Сливен” ЕАД. 

 3. Пълномощно на Стефан Фотев Стефанов от инж. Кънчо Тодоров Танев – изпълнителен 

директор на „Топлофикация Сливен” ЕАД. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

................................................. 

 (Р. Осман) 

 

................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Г. Златев) 

 

................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

................................................. 

 (В. Петков) 

 

................................................. 

 (Д. Кочков) 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 


