ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
Като омбудсман, призван да защитава правата и интересите на гражданите, съм
силно обезпокоена от исканията на топлофикационните дружества за увеличение на
цената на топлинната енергия, считано от 01.07.2020 г.
В условията на извънредно положение в страната, което не е ясно докога ще
продължи, „Топлофикация - ВТ“АД, гр. Велико Търново, предлага увеличение на
цената със 140,55%, „Топлофикация Габрово“ ЕАД – 83,65 %, „Топлофикация Враца“
ЕАД – 62,34 %.
Наясно съм, че съгласно Наредба № 5 от 23 януари 2014 г. за регулиране на цените
на топлинната енергия енергийните предприятия следва да изпратят своите заявления
до КЕВР не по-късно от 3 месеца преди изтичането на стария ценови период, но
поскъпването на парното, особено в такива колосални размери, е скандално и
несправедливо на фона на нарастващата безработица в страната.
Много хора изгубиха работата си, а оттам и доходите им силно намаляха.
В същото време топлофикационните дружества предлагат увеличение на цените
на топлинната енергия.
Изразявам увереност, че Комисията за енергийно и водно регулиране ще направи
обективен анализ на ситуацията и няма да позволи нови, драстично високи цени на
парното и топлата вода. В противен случай енергийният регулатор трябва да обясни
по ясен и разбираем начин на обедняващото население кое налага повишаване на
цените на топлофикационните дружества. Настоявам за пълна прозрачност и
публичност при взимане на решенията.
В заключение искам да обърна внимание и на друг проблем - на фона на
обедняването на българите в безпрецедентната ситуация, в която се намираме,
високите цени ще създадат проблем със събираемостта на вземанията на дружествата.
Това ще повлече след себе си много неблагоприятни последици.
Ето защо, принципите за осигуряване на баланс между интересите на
енергийните предприятия и клиентите, както и създаване на гаранции за защита на
крайните клиенти, трябва да се реализират на практика.
Надявам се енергийният регулатор да направи всичко възможно цените на
парното и топлата вода да не се увеличават от 1 юли.
Очаквам да ме информирате за становището си относно изложеното.
С уважение,
ДОЦ. Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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