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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УСЛОВИЯ, НАЧИН И РЕД НА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СЪГЛАСНО 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ НУЖДИ  

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че можете да подавате жалби, сигнали и предложения във връзка с 

изпълнението на Общите условия в центъра за обслужване на клиенти по следните начини: 

1.   Лично на Рецепция в Клиентския ни център; 

2.  Чрез куриер/лицензиран пощенски оператор; 

3.  По електронен път на имейл адрес clients.BG-veolia@veolia.com 

      Жалбите, сигналите и предложенията трябва: 

➢ да са написани на български език; 

➢ да е посочено име и адрес/партиден номер, име на титуляр на партидата; 

➢ да е посочено в какво се състои оплакването/искането; 

➢ да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако 

разполагате с такива; 

 

         Разглеждат се жалби/сигнали/предложения за : 

✓ прилагането на Общи условия; 

✓ отчет на средствата за търговско мерене в абонатната станция; 

✓ прилаганите цени на топлинната енергия и данните на потребителя; 

✓ качеството на топлоснабдяване; 

✓ случаи, касаещи доставката, потреблението и заплащането на топлинна енергия; 
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✓ услуги извън обсега на лицензионната дейност; 

Всяка постъпила жалба, сигнал и предложение се регистрира в софтуерна система и се 

издава входящ номер, който ще Ви бъде предоставен. 

Срок за разглеждане и отговор - до 30 (тридесет) дни, считано от датата на 

получаването. 

Възражения, свързани с разпределение на топлинната енергия могат да се подават 

както към фирмата извършваща услугата дялово разпределение, така и към „Веолия Енерджи 

Варна“ ЕАД и ние ще го препратим за отговор по компетентност към Вашата фирма за дялово 

разпределение.  

В отговори на постъпили жалби, сигнали и предложения, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД 

има право да предписва задължителни действия, в рамките на определената му от 

действащото законодателство компетентност, свързани с изпълнението на ЗЕ и НТ. 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

 Посетете нашия сайт на адрес https://energy-varna.bg  

 Свържете се с наш консултант на безплатната ни национална телефонна линия                

0800 14 448 

 Елате на място в Клиентския ни център на адрес гр. Варна, бул. „Янош Хуняди“ №5 
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