
П Р О Т О К О Л 

 

 Днес, 14.05.2015 г., от 12:00 часа в СОУ „Вела Благоева“, град Велико Търново, 

се проведоха преговори между училищна комисия, в състав : Галина Дочева, Марияна 

Христова, Милка Георгиева, адв. Ивайло Здравков, и Константин Велев, назначена със 

заповед №151-994/13.05.2015 г. на директора на училището и представители на 

„Топлофикация ВТ” АД – инж. Венцислав Димитров, изпълнителен директор и Росица 

Шопова, юрист на дружеството. 

 На заседанието се обсъдиха предложения за оптимизация на договорните 

отношения между СОУ „Вела Благоева” и „Топлофикация ВТ” АД. 

 Константин Велев, експерт по топлоенергия, и член на училищната комисия, 

направи няколко конструктивни предложения, които да бъдат включени в договора, а 

именно: 

 

 1. Абонатните станции на училището да се приведат в нормативните изисквания. 

 2. Да се поддържа договорения температурен режим. 

 3. Регулиращите устройства да се огледат. По възможност да се въведе почасово 

наблюдение и контрол на инсталацията от училището.  

 4. На абоната да бъде предложена преференциална цена за доставка на топлинна 

енергия. 

 5. При сключване на договор „Топлофикация ВТ”АД да представи и 

застрахователната полица за сключена гражданска отговорност. 

 

 От страна на „Топлофикация ВТ” АД  изпълнителният директор инж. Димитров, 

посочи, че е  наясно с проблемите в този тип инсталации. „Топлофикация ВТ” АД  се 

задължава да извърши подробен оглед на абонатните станции и инсталацията в 

сградата и да предложи в писмена форма, и в последствие  и да реализира възможните 

подобрения. Срок за изпълнение не по-късно от 1 месец.   

 Двете страни се споразумяха в месечен срок, считано от днес, СОУ „Вела 

Благоева“ да представи на „Топлофикация - ВТ“ АД проект на договор със срок една 

година от подписването. Проектът на договор ще бъде изготвен и предложен, след като 

се представи писмено предложение за възможните подобрения. 

 Преговорите приключиха в 12:30 часа на същия ден. 

 

 

За СОУ „Вела Благоева“    За „Топлофикация – ВТ“ АД 

  

 

Галина Дочева                   инж. Венцислав Димитров 

Инж. Константин Велев    Росица Шопова 

 

Адв. Ивайло Здравков 

 

Марияна Христова 

 

 

Протоколирал, 

 

Милка Георгиева   


