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П Р О Т О К О Л 
 

№ 114 
 

София, 04.07.2019 година 

 

 

Днес, 04.07.2019 г. от 10:01 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и Юлиян Митев - за 

главен секретар, съгласно Заповед № 541 от 25.06.2019 г. (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха Б. Балабанов – началник на отдел „Контрол и 

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

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-14-05-12/21.06.2019 г. „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВТ” 

АД е уведомено за провеждане на заседанието във връзка с разглеждане на доклад с вх. № 

Е-Дк-337 от 18.06.2019 г. относно одобряване на „Общи условия за продажба на топлинна 

енергия за битови нужди от „Топлофикация ВТ” АД на клиенти в град Велико Търново” и 

на „Правила за работа с клиентите на топлинна енергия“ и изпраща свои представители. 

На заседанието се явиха: 

 г-н Емануил Зъбов – изпълнителен директор на „Топлофикация - ВТ” АД; 

 г-н Александър Димитров – председател на Борда на директорите на 

„Топлофикация – ВТ‘ АД. 

 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена 

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

Иванова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 8 от Протокол № 

105/21.06.2019 г. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Кой от представителите на „Топлофикация - ВТ” АД ще изрази отношение? 

 

Емануил Зъбов – изпълнителен директор на „Топлофикация - ВТ” АД: 

Ние сме съгласни с така изготвения от Вас доклад, с едно единствено основно 

възражение, което не цели да промени начина, по който се работи, и начина, по който се 

взима отношение по финансите между топлофикационните дружества и клиентите. При 

нас има една специфична особеност. Наш доставчик на гориво, на природен газ, е 

„Овергаз“. Според нашите договорни взаимоотношения, ние трябва да заплащаме на две 

авансови вноски в периода на ползване, заявените количества газ. Има и едно изравнение 
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– след отчитане на отчетния период. При увеличаване на безлихвения период и срока на 

45 дни, ние ще изпаднем в доста сериозно затруднение да погасяваме тези задължения 

към доставчика ни на гориво. Това е нашето възражение. Надяваме се, че то ще бъде взето 

предвид що се отнася до Общите условия на „Топлофикация - ВТ”.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Зъбов. Имам въпрос към Вас. Това, което Вие говорите, трябва да 

бъде заложено в Общите условия. Така ли е? Като текст… 

 

Емануил Зъбов – изпълнителен директор на „Топлофикация - ВТ” АД: 

Така считаме, защото по този начин ние ще стимулираме клиентите си да плащат в 

по-кратък срок. Така ние ще имаме възможност да нямаме нарушение в паричните си 

потоци. Така или иначе за нас е трудно да съберем достатъчно финансови провизии, за да 

плащаме. Към момента също имаме затруднение с това. Считаме, че тази промяна би ни 

затруднила още повече. Предполагам, че знаете, коментирахме с колежката преди малко, 

че доставчикът ни на гориво „Овергаз“ е изключително рестриктивен спрямо нас. Имали 

сме случаи на изключване, което застрашава топлоподаването.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Обръщам се към работната група. Какво е становището на работната група по 

повод на това, което беше казано от заявителите? 

 

С. Мазнев: 

Какво предлагате?  

 

Емануил Зъбов – изпълнителен директор на „Топлофикация - ВТ” АД: 

Предлагаме да остане същият срок: 30-дневен.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Балабанов, имате думата. 

 

Б. Балабанов: 

Работната група ще разгледа предложението на заявителя и ще се произнесем в 

съответния срок. Ще вземем предвид казаното.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Колеги, Вие имате ли въпроси към заявителя? Няма. В такъв случай определям 

десетдневен срок, в който Вие трябва да внесете в Комисията коригиран проект на Общи 

условия, съдържащи корекциите, които са предложени от Комисията, включително и 

текста, който Вие считате, че трябва да залегне в Общите условия.  

 

Емануил Зъбов – изпълнителен директор на „Топлофикация - ВТ” АД: 

Благодаря Ви. В мен са документите. Ще бъдат внесени още днес.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Колкото по-бързо се внесат – толкова по-добре, за да свърши този процес. 

Работната група, чухте ли срока?  
 

Б. Балабанов: 

Да. Десетдневен срок.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Десетдневен! До десет дни! Ако можете по-рано – направете го, защото се касае за 

приемане на всички други корекции от работната група, които са включени в проекта на 
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Общи условия. Единствено възражението, което ще бъде разгледано от работната група, 

трябва да бъде част от коригирания проект на Общи условия, който очакваме от Вас.  

 

Емануил Зъбов – изпълнителен директор на „Топлофикация - ВТ” АД: 

Както казах, документите са в мен. Ще ги внеса още днес.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Закривам първото открито заседание с обявяването на този десетдневен срок. 

Заседанието за окончателно приемане този проект на Общи условия ще бъде 

допълнително определено.  

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-05-12/21.06.2019 г. до 

„Топлофикация - ВТ” АД. 
 

 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Ю. МИТЕВ 

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

 (Д. Кочков)                                                  (съгласно Заповед № 541 от 25.06.2019 г.) 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 
 


