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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И 

РАЗГЛЕЖДАНЕТО ИМ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Уважаеми клиенти, 

В изпълнение на  Глава девета. „Разглеждане на жалби и уреждане на спорове“, Раздел 1 

„Жалби“ от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, молим да се запознаете 

с изискванията и реда за подаване на жалби и разглеждането им от КЕВР. 

ПОЛЕЗНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ: 

✓ Жалби до Комисията се подават чрез „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД. Ние сме длъжни и ще 

извършим проверка, ще изготвим становище и в 7-дневен срок от получаването, цялата преписка 

ще бъде изпратена в КЕВР. Копие от становището ни ще Ви бъде предоставено по избран от Вас 

начин ; 

✓ Съгласно чл.143 от Наредба 3,  ал. 4 Комисията разглежда жалби, към които  е приложен 

отговор от съответното дружество или друг вид доказателство за разглеждането на жалбата В 

такива случаи се обръщайте към КЕВР, ако не сте  удовлетворени от отговора ни или когато не е 

получен отговор по жалбата Ви; 

✓ Не са в правомощията и компетенциите на Комисията жалби, свързани с дяловото 

разпределение на топлинната енергия и дейността на фирмите за дялово разпределение, 

възражения по изравнителни сметки и фактури, запитвания за предоставяни търговски отстъпки, 

прилагане на фирмени политики, програми, практики и механизми, както и за предоставянето на 

услуги, извън обсега на лицензионните дейности; 

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 

http://www.energy-varna.bg/
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