ПРОТОКОЛ
№ 115
София, 04.07.2019 година
Днес, 04.07.2019 г. от 10:08 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 Светла Тодорова, 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-14-11-9/21.06.2019 г. „ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието във връзка с разглеждане на
доклад с вх. № Е-Дк-338 от 18.06.2019 г. относно одобряване на „Общи условия за
продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация - Габрово” ЕАД на
клиенти в град Габрово” и на „Правила за работа с клиенти на енергийни услуги,
предоставяни от „Топлофикация - Габрово” ЕАД“ и изпраща свой представител.
На заседанието се яви:
 г-н Петър Пильонов – заместник-изпълнителен директор на „Топлофикация Габрово” ЕАД.
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. 9 от Протокол №
105/21.06.2019 г.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Г-н Пильонов, преди малко чухте процедурата. Имате думата да изразите
становище по отношение на проекта на Общи условия и доклада.
Петър Пильонов – заместник-изпълнителен директор на „Топлофикация Габрово” ЕАД:
Ние се запознахме с Вашия доклад за проекта за промяна на Общите условия.
Напълно съгласни сме с измененията, които сте направили. Както знаете, абонатите на
Топлофикация - Габрово” ползват само топлинна енергия, т.е. не ползват БГВ. Това е
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нещо, което ние се стремим да променим. Промяната, както каза и колегата за 45дневното плащане на сметките, е в плюс на абонатите, което ние сме готови да
преглътнем, защото имаме доставки от биомаса, голям склад, който ни позволява да
имаме дълъг период от време енергиен ресурс без да сме затруднени с разплащанията.
Другото нещо е, че ние работим изцяло с прогнозни сметки, т.е. нашите клиенти си правят
изравняване в края на месец април. С всички промени, които сте направили в Общите
условия, сме напълно съгласни.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Пильонов. От страна на работната група… Има ли нещо да
добавите като нови данни, факти и обстоятелства, които трябва да бъдат отразени?
Б. Балабанов:
Не.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Г-н Пильонов, в този случай очакваме от Вас в срок не по-дълъг от десет дни, но
може и в рамките на следващите няколко дни, да депозирате коригиран вариант на Общи
условия, съобразен с корекциите, които са направени в него от работната група и които са
приети на закрито заседание на Комисията. След това ще бъде определена дата за закрито
заседание, на което Комисията ще се произнесе окончателно с решение по Общите
условия и Правилата за работа с потребители. Колеги, ако нямате Вие въпроси към
заявителя, закривам и това заседание.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-11-9/21.06.2019 г. до
„Топлофикация - Габрово” ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Ю. МИТЕВ

.................................................
(Е. Харитонова)

(съгласно Заповед № 541 от 25.06.2019 г.)

.................................................
(Д. Кочков)
Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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