КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10;тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82

ПРОТОКОЛ
№ 91
София, 20.05.2015 година
Днес, 20.05.2015 г. от 10:00 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н.
Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи
Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова,
Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без право на
глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор дирекция „Правна“, Й.
Желев – главен директор на главна дирекция "Контрол и решаване на спорове", У. Калева –
началник отдел "Контрол и решаване на спорове-електропроизводство и топлоснабдяване"
и експерти от КЕВР.
Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
„ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” АД е уведомено за провеждане на заседанието с
писмо на КЕВР с изх. № Е-14-03-10/12.05.2015 г. и изпраща представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Стефан Йорданов – изпълнителен директор;
 г-н Георги Янев – ръководител направление.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-04-6/12.05.2015 г. за участие в откритото заседание
са поканени представители на Омбудсмана на Република България, Комисия за защита на
конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни
и Комисия за защита от дискриминация.
На заседанието се явиха:
 г-н Стефан Мазнев – главен експерт към Омбудсмана на Република България;
 г-жа Нина Добринова – главен експерт в дирекция „Антитръст и концентрации“
към Комисия за защита на конкуренцията;
 г-н Димитър Илиев – старши експерт в дирекция „Правни анализи и политика на
конкуренцията към Комисия за защита на конкуренцията.
Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и
Комисия за защита от дискриминация не изпращат свои представители.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно преписка, образувана по
заявление на “Топлофикация Перник” АД за одобряване на “Общи условия за продажба на
топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Перник” АД на клиенти в град

Перник”. Същият е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 4 от протокол №
82/11.05.2015 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „Топлофикация Перник” АД запознати ли
са с доклада и имат ли забележки по него.
Г. Янев:
Работната група на „Топлофикация Перник” АД се запозна обстойно с представения
доклада. Разгледа внимателно препоръките, които са направени, и предписанията. Няма
възражения или претенции по отношение на направените препоръки.
Относно предписанието за съдържанието на информацията за клиентите. Ние не сме
представили двата вида информация, която сега е изготвена, в зависимост от метода на
разпределение на топлинната енергия, тъй като до момента за клиентите на „Топлофикация
Перник” АД няма регистриран ежемесечен отчет. Говоря и за индивидуални
разпределители, топломери и водомери. Поради тази причина не е предложен в първия
вариант този момент. След направената забележка това е отразено. Ако възникнат такива
взаимоотношения между търговците, които предлагат тази услуга, и клиентите, да може да
се предвиди и това. В момента тече преработката на подготовката на програмния продукт,
за да може тези неща да са отразени и готови за прилагане в случай на нужда.
Не бяхме представили раздела за уязвими клиенти, тъй като при нас информацията
за тези клиенти се получава директно от съответната социална служба на общината, а не с
изрично писмено заявление или молба от дадения клиент. В зависимост от желанието на
клиентите извършваме такива услуги, но не беше разписано. И това е поставено, за да
отговоря на съответните нормативни документи в областта.
Това също е отразено в преработения вариант, който го носим в момента. Не е
изпратено по пощата, защото разчитахме да бъда предаден на място, ако изявите желание.
Иван Н. Иванов:
След откритото заседание новият преработен вариант на предложения от Вас Общи
условия ще бъде предоставен на работната група, която ще се произнесе по него до
закритото заседание, на което ще се вземе окончателно решение за Общите условия.
С. Мазнев – Омбудсман на Република България:
Тъй като забележките, които имаме, се отнасят и за двете топлофикационни
дружества, ако ми позволите, след представянето на доклада на „Топлофикация София“
ЕАД да взема думата, за да бъдем по-кратки. Проектите за Общи условия са почни еднакви,
с изключение на някои редакционни разлики. Няма смисъл да вземам два пъти думата.
Д. Илиев – Комисия за защита на конкуренцията:
Към този момент КЗК няма бележки към така изготвения доклад.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
Ел. Маринова:
От името на работната група бих искала да отбележа, че след изготвянето на доклада
и приемането му от Комисията няма нови факти или обстоятелства, налагащи промяна на
изводите. По отношение на коментарите на „Топлофикация Перник” АД смятаме, че тъй
като дружеството като обща позиция не възразява по отношение на изводите от доклада,
коментарите му не налагат промяна на нещо от констатациите и изводите в доклада. Когато
се появят съответните обстоятелства, дружеството ще може да изпълнява указанията, които
към момента докладът съдържа по отношение на представянето на необходимата
информация на потребителите.
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Иван Н. Иванов:
Дружеството ще представи актуализираните Общи условия, с които вие ще се
запознаете.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителите на дружеството.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на
„Топлофикация Перник” АД.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени
пълно и всестранно и на основание чл. 44, ал. 2 от Устройствения правилник на ДКЕВР и
на нейната администрация,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 29.05.2015 г. за вземане на решение относно
одобряване на “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от
„Топлофикация Перник” АД на клиенти в град Перник”.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетите решения с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложение:
1. Уведомителни писма на КЕВР с изх. № Е-14-03-10/12.05.2015 г. и изх. № Е-0404-6/12.05.2015г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. .................................................
(С. Тодорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .................................................
(Р. Осман)
3. .................................................
(А. Йорданов)
4. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

5. .................................................
(Г. Златев)
6. ................................................
(Е. Харитонова)
7. .................................................
(В. Петков)
8. .................................................
(Д. Кочков)
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