Постъпилите жалби, сигнали и предложения
се разглеждат в срок до един месец, а когато
се изисква кореспонденция с “Топлофикация
София” ЕАД или събиране на допълнителна
информация – до два месеца.
За становището на обществените посредници по всяка постъпила жалба, сигнал или
предложение, гражданите се уведомяват с
писмен отговор.

ОБЩЕСТВЕНИ

Помирителни услуги
По въпроси, отнесени за решаване пред съд,
обществените посредници могат да осъществяват помирителни услуги. Чрез помирителни услуги може да се постигне споразумение
с “Топлофикация София” ЕАД за извънсъдебно решаване на гражданските спорове и
прекратяване на водените съдебни производства.
Целта на помирителните услуги е разясняване правата на гражданите в хода на съдебните производства, прилагане на индивидуален подход за решаване на съдебни спорове;
избягване на разходи за гражданите за съдебни разноски и процесуално представителство.
Помирителни услуги се провеждат по инициатива на гражданина, на дружеството или на
обществените посредници.
Помирителните услуги се извършват след
предварително записан час по телефон, или
на място в приемната.

Повече информация можете да намерите:
На интернет страницата на Столична община:
www.sofia.bg
На интернет страницата на Столичния общински
съвет: www.sofiacouncil.bg
На интернет страницата на обществения посредник
на Столична община: www.sofiaombudsman.bg
На интернет страницата на “Топлофикация София”
ЕАД: www.toplo.bg

ПОСРЕДНИЦИ НА
“ТОПЛОФИКАЦИЯ
СОФИЯ” ЕАД

За контакти с обществените посредници на
“Топлофикация София” ЕАД
Приемна:
град София 1680
ж.к. “Борово”, ул. “Ген Стефан Тошев” № 26,
бл. 223А, магазин 3
Работно време приемна: 09,00 - 13,00; 14,00 -17,00 ч.
Приемно време обществени посредници:
вторник от 10,00 до 14,00 ч.; четвъртък от 13,00 до
17,00 ч. и и събота от 10,00 до 14,00 ч.
Телефон за контакт: +359 2 878 18 18
Електронна поща: ombudsmantoplofikacia@abv.bg

Обществените посредници на
“Топлофикация София” ЕАД са избрани
с решение на Столичния Общински Съвет с
цел да разглеждат жалби, сигнали и предложения на граждани, да разясняват правата и задълженията им във връзка с предоставяните услуги от „Топлофикация
София“ ЕАД и във връзка с възникнали
спорове с дружеството.

Каква е мисията на обществените
посредници?
Обществените посредници на „Топлофикация
София“ ЕАД работят в интерес на обществото
и съдействат за повишаване ефективността
на работата на „Топлофикация София“ ЕАД,
подобряване качеството на обслужване на
клиентите на дружеството, въвеждане на
добри практики при обслужването на клиентите на дружеството. Те съдействат и за решаване на споровете между „Топлофикация
София“ ЕАД и клиентите на дружеството или
други лица във взаимен интерес.

Какви са правата на обществените
посредници?
Обществените посредници:
 разглеждат жалби, сигнали и предложения

на граждани във връзка с предоставяните
услуги от „Топлофикация София“ ЕАД;
 разясняват правата и задълженията на

гражданите във връзка с предоставяните услуги от „Топлофикация София“ ЕАД и с възникнали спорове с дружеството;
 извършват помирителни услуги чрез пос-

редничество между „Топлофикация София“
ЕАД и граждани за преодоляване на противоречията и споровете между тях и примиряване на позициите им;

 отправят предложения и препоръки до ръ-

ководството на Столичения общински съвет
и „Топлофикация София“ ЕАД за повишаване
ефективността на работата на Топлофикация
София“ ЕАД;
 съдействат за подобряване на комуникацията между дружеството и неговите клиенти.

Какви са ограниченията в правата на
обществените посредници?
Обществените посредници нямат право да:
 осъществяват процесуално представителс-

тво на граждани или на клиенти на дружеството по случаи, отнесени за решаване пред
тях в това им качество;
 изготвят жалби, сигнали и други докумен-

ти от името на гражданите, необходими за
сезиране на други органи или институции
или на „Топлофикация София“ ЕАД, както и
да подават такива документи;
 препоръчват лица, които биха могли да

осъществят процесуално представителство
на гражданите;
 издават документи, с които да потвърдят

съществуването или липсата на правонарушение;
 предприема

кампании срещу
граждани или институции;

отделни

 да разпространяват информация по случаи,

по които работят, дори и след приключването им.

Как работят обществените посредници?
Обществените посредници приемат жалби,
сигнали и предложения на граждани във
връзка с предоставяните услуги от
„Топлофикация София“ ЕАД.
Обществените посредници не разглеждат
жалби и сигнали по въпроси:
 за които изрично е предвидено, че се разглеждат
от
длъжностни
лица
в
„Топлофикация София“ ЕАД, преди тяхното
произнасяне;
 които вече са разгледани от обществените
посредници;
 които касаят нормативни актове;
 отнесени за решаване пред съд или решени
с влязъл в сила съдебен акт или с прокурорско постановление;
 за които са изтекли давностните срокове;
 свързани с поведението или становищата
на обществените посредници;
 свързани с поведението на длъжностни
лица от „Топлофикация София“ ЕАД;
 съдържащи данни за престъпление или
административно нарушение.
Жалбите, сигналите и предложенията могат
да бъдат подадени лично - чрез посещение в
приемната, след предварително записан час
(на място или по телефон); по пощата или
чрез попълване на електронен формуляр на
интернет страницата на обществените посредници. Обществените посредници не разглеждат анонимни жалби.

