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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият Бизнес план се изготвя в изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Наредба за

реда за учредяване w упражняване правата на общината в публични предприятия и
търговски дружества с оощинско участие в капитала на Столична община, приета от

Столичния общински съвет с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г.
„Топлофикация София” ЕАД („Топлофикация София”/дружеството/компанията)
е най-голямото общинско предприятие в

гр.

София,

както

и най-голямото

топлофикационно дружество в страната, обслужващо над 70% от всички потребителите
на централизирано топлоснабдяване. Както всички компании от енергийния сектор,

дружеството се стреми да съвместява от една страна вменените му със Закона за
енергетикагг задължения към обществото, свързани със сигурността на снабдяването,

непрекъснатостта и качеството на услугите, защита на окопната среда и поддържането
на „обществено приемлива” цена, а от друга страна, интересите си на търговско

дружество

Потенциалът за производство на електрическа енергия по високоефективен
комбиниран начин и за спестяване на първична енергия от „Топлофикация СосЬия“
е много голям. Такива са и възможностите, които градска топлофикационна мрежа
с размерите на софийската предлага за внедряване на алтернативни източници на

енергия, в качеството си на система за енергийно съхранение. Ко-генерационните и
топлофикационните технологии са напълно в духа на „зеления преход“, парижкото

споразумение и са необходими за краткосрочното намаление на емисиите от
парникови газове. При потенциално извеждане на дружеството от енергийната система
на столичния град, топлинната мощност ще трябва да бъде заменена с електрически

мощности и отопление на твърдо гориво. Това ще доведе до увеличение на въглеродния

отпечатък на страната, допълнително замърсяване на въздуха в града и претоварване на
локалната електропреносна мрежа.

Това превръща „Топлофикация София“ EZ-Д във важен стратегически обект

за енергийната сигурност на страната и на гр. София и е основен партньор на
Столична община в процеса по подобряване качеството на въздуха и жилищната

среда в столицата.
Към момента на изготвяне на Бизнес план 2022 г. „Топлофикация София” ЕАД

притежава следните лицензни за:
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Производство на топлинна енергия - Лицензия № Л-031-02/15.11.2000 г ,

изменена с решение № И1-Л-031-02/13.06.2005 г. и № И2-Л-031/29.03.2010 г. и
№ И8-Л-032/25.09.2020 г. наКЕВР;
Производство на топлинна и електрическа енергия — Лицензия №Л-032-

03/15.11.2000 г., изменена с решение № ИЗ-Л-032/10.10.2011 г.; №И4-Л-

032/28.08.2015 г. и № И5-Л-032-05/22.12.2015 г. и № Иб-Л-032 от 21.06.2016 г.
И7-Л-032/28.02.2019 г„ и № И8-Л-032/25.09.2020 г. на КЕВР;
Пренос на топлинна енергия - Лицензия №Л-033-05/15.11.2000 г., изменена с
решение № И1-Л-033-05/23.04 2007 г. и № И2-Л-033/12.12.2011 г. № И8-Л-

032/25.09.2020 г. на КЕВР;
Търговия с електриче* .ка енергия № Л—468/27.04.2016 г.;
Търговия с природен газ - № Л-56115 от 28 09.2021 г.;

Удостоверение за регистрация № Р-34-3/23.09.2015 г. за вписване в публичния
регистър на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за

извършване на услугата дялово разпределение е уреди Siemens, Sensus, Apator,
Qvedis.

Дружеството осъществява дейността си чрез Централно управление и четири
топлофикационни района: ТР „София“, ТР „София Изток“, ТР „Земляне“ и ТР „Люлин“,

които са без статут на отделни юридически лица. Общо в дружеството са обособени
единадесет централи (обекта) за производство на енергия:

•

ТЕЦ „София“ - топлоелектрическа централа за комбинирано производство на

топлинна и електрическа енергия;
•

ТЕЦ „София Изток“ - топлоелектрическа централа за комбинирано производство

на топлинна и електрическа енергия;
•

ОЦ „Земляне“ - отоплителна централа за производство на топлинна енергия;

•

ОЦ „Люлин“ - отоплителна центра та за производство на топлинна енергия,

•

ВОЦ „Суха река“ - временна отоплителна централа за производство на топлинна
енергия;

•

ВОЦ „Хаджи Димитър“ - временна отоплителна централа за производство на

топлинна енергия;

•

ВОЦ,,Левски Г“ - временна отоплителна централа за производство на топлинна

енергия;
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ВОЦ „Орландовци“ - временна отоплителна централа за производство на

топлинна енергия;
•

ВОЦ „Овча купел 1“ - временна отоплителна централа за производство на
топлинна енергия;

•

ВОЦ „Овча купел 2“ - временна отоплителна централа за производство на
топлинна енергия;

—.

•

ВОЦ „Инжстрой“ - централа за производство на топлинна енергия.

Бизнес планът за 2022 г. включва прогнозни данни на основните технически и
финансово-икономически показатели на дружеството, както и предварителен отчет за

2021 г. Документът обединява прогнози за производствена програма, финансовоикономическото състояние, инвестиционна и ремонтна програма, основните проекти,

ключовите аспекти и инициативи, които дружеството ще изпълнява през 2022 г.
Изброените елементи обхващат цялата дейност на дружеството, като между тях

съществува взаимосвързаност, тъй като отклонение във всеки един води до съответна
промяна и в останалите,
н

2. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА 2021 г.

През 2021 г. ръководството на „Топлофикация София“ продължи спазването на

строга финансова дисциплина, като паричните потоци бяха управлявани оптимално в
условията на ограничени финансови ресурси. Беше продължен фокусът върху
подобряване на клиентското обслужване и повишаването на събираемостта, като

плащанията по текущите задължения за природен газ бяха приоритизирани в рамките на
възможностите, които осигуряваха входящите парични потоци.
Продължи реализацията на проектите, свързани с модернизация и рехабилитация

на основни съоръжения в производството и топлопреносната мрежа, чиято цел е
осигуряване на надеждно, сигурно и по-ефективно производство и пренос на топлинната

и електрическа енергия при спазване на изискванията за високоефективно производство
и опазване на околната среда.

„Топлофикация София“ ЕАД извършва основната си дейност в силно
регулирана среда, която до голяма степен ограничава възможността на

мениджмънта за пряко и съществено влияние върху финансовото състояние на
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дружеството. Въпреки това, през 2021 г. ръководството положи значителни усилия

в предприе редица мерки за оптимизиране на дейността и смекчаване на
негативното влияние на регулаторните и конюнктурни фактори, които са в

основата на отчетената загуба през годината и са извън сферата на влияние на
мениджмънта.
Съгласно предварителния финансов отчет към 31.12.2021 г. очакваният финансов

резултат на „Топлофикация София“ ЕАД е загуба в размер на 253 814 хил. лв. Основната
причина за регистрираната загуба е значителното увеличение на разходната част на
дружеството в резултат на регулираните цени на природния газ и борсовите цени на

квотите. Този негативен ефект беше частично смекчен чрез активното участие на
пазарния сегмент „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ),

където дружеството се възползва от растящите цени на електроенергията и регистрира
рекордни приходи от продажби.

2.1. Регулаторни и конюнктурни фактори, оказващи негативно влияние върху
дейността на дружеството през 2021 г.
Регулаторни фактори

Основна причина за влошеното финансово състояние на дружеството е
социалният елемент, който КЕВР години наред прилага при образуването на цените на

произвежданата от дружеството топлинна енергия и електрическа енергия от
високоефективно комбинирано производство. Утвърдена практика през годините е
КЕВР да признава по-нисък размер на ценообразуващи разходи и съответно да

утвърждава цени, които не покриват пълната себестойност на произвежданата от
дружеството продукция, съблюдавайки социалната поносимост на цената на топлинната

енергия, като в резултат на това дружеството отчита загуба от дейността и увеличение
на задълженията за природен газ.

Този фактор увеличи своето влияние особено много при регулаторния
преглед за утвърждаване на цените от 01.07.2021 г., когато с цел да запази социално
поносима цената на топлинната енергия в условията на пандемична обстановка,

започналият ръст на цените на природния газ и въглеродните емисии, КЕВР
приложи изключително рестриктивен подход и коригира значителна част от

ценообразуващите елементи. Корекциите, които имат най-съществено влияние
върху финансовото състояние на дружеството са:
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Намалени разходи за природен газ
С Решение Ц-26 /01.07.2021 г. КЕВР изчисли прогнозните разходи за природен

газ на дружеството при цена от 47,11 лв./МВтч. В прогнозата КЕВР използва цени на
фючърси на природен газ за хьбовата компонента от холандската борса TTF към
07.06.2021 г., които бяха значително по-ниски спрямо цените на фючьрсите на същата

борса в края на м. юни и началото на м. юли, когато е публикувано решението.
Използването на тази занижена цена на природния газ при ценообразуването е основната

причина за рекордната загубата, която „Топлофикация София“ ЕАД отчита в края на

2021 г. В резултат на тази разлика само за второто полугодие дружеството отчете с
близо 140 мля. лв. повече разходи за природен газ спрямо признатите от Регулатора.

•

Намалени разходи за въглеродни емисии

В ценовото си решение КЕВР признава разходи за въглеродни емисии цри цена

от 51 евро/ тон при борсови ценови нива към края на м. юни 2021 г. над 55 евро/тон, а
начините до края на новия ценови период - юли 2022 г. към онзи момент надвишават
57 евро/тон Борсови цени на въглеродните емисии в края на 2021 г. достигнаха нива от
80 евро/тон, което означава, че само за второто полугодие на 2021 г. „Топлофикация

София“ ЕАД е отчело разходи от близо 22 млн. лв. повече спрямо заложените в
ценообразуването.

•

Корекция на технологичните разходи по преноса

В извършения регулаторен преглед за първи път Комисията коригира
технологичните разходи по преноса до нива, които не са постигани никога от

„Топлофикация София“, като ги намали с 360 000 МВтч до 11,26% от отпуснатата от

топлоизточниците енергия. Тази корекция, остойностена по утвърдената цена от 98,48
лв./МВтч ще донесе дирет гна загуба за дружеството в размер на близо 35 млн. лв. за
регулаторния период. Коригираната стойност е далече под достигнатите средни нива

за последните десет години, а заложените 11,26% са дори по-ниски от постиганите
средноевропейски стойности (между 10-15%) при преноса на топлинна енергия и е
напълно невъзможно да бъде достигната от „Топлофикация София“ ЕАД в

краткосрочен или средносрочен план.
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Корекция на разходите за персонал

С Решение Ц-26 КЕВР коригира разходите за персонал на дружеството, като

призна за регулаторни цели с 22,7 мли. лв., по-малко разходи спрямо реално отчетените,
като тази разлика ще бъде отчетена като загуба през следващия регулаторен период.

Въпреки изпратените възражения от страна на дружеството, КЕВР отказа да преразгледа

решението си, а като мотив за корекцията отново бяха посочени високите цени на

природния газ и въглеродните емисии. От страна на дружеството беше отбелязано, че

през 2020 г. е извършена значителна оптимизация, като персоналът е намален със 121
души (-5,1%), но до достигане на признатите от КЕВР стойности е необходимо

намаление на разходите с близо 30%, което обективно е невъзможно в средносрочен план

и при настоящото технологично ниво на централите на дружеството.

Конюнктурни фактори
Първото полугодие на 2021 г. беше белязано от постепенно стабилизиране на

енергийните пазари в резултат на плавното овладяване на глобалната пандемична

обстановка, като в резултат наблюдавахме повишение в борсовите цени на всички
енергийни ресурси. На този фон „Топлофикация София“ ЕАД осъществяваше основната
си дейност при фиксирани цени на топлинната енергия и премия от Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“ в сила от 01.07.2020 г. при нарастващи цени на природния

газ и въглеродните емисии.
Възходящият тренд на цената на международните борси в голяма степен осуети
очакванията за диверсификация на пазара на природен газ в страната, които бяха

заложени и в Бизнес плана за 2021 г. На европейския пазар се наблюдаваше липса на
достатъчно предлагане, като основна причина за това беше увеличеното търсене на
азиатските пазари и значително по-високите борсови цени там, което насочи

международните доставки на природен газ основно на изток. Негативна роля изигра и
забавеното изграждане на интерконекторната връзка с Република Гърция, която да

осигури допълнителна диверсификация чрез директен достъп до природен газ от
Азербайджан и общо намаление на цените на синьото гориво за страната.
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Фигура 1-Цена на природния газ и въглеродните емисии през 2021 г.
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Вследствие на описаните фактори през 2021 г. на газов хъб „Балкан“ се
наблюдаваше липса на ликвидност, а регулираната цена на „Булгаргаз“ ЕАД от началото

на годината беше значително по-ниска от борсовите цени.

Описаните

обстоятелства

на

практика

осуетиха

възможността

„Топлофикация София“ ЕАД да купува природен газ при по-изгодни условия и
принудиха дружеството да се снабдява изцяло от „Булгаргаз“ ЕАД при налаганите
от обществения доставчик непазарни договорни условия за авансово плащане и

начисляване на неустойка от 10% върху все още недоставени количества.

По този начин беше блокирана възможността за неутрализиране на
регулаторните фактори чрез договаряне на цена по-близка до използваната от
КЕВР при ценообразуването.

През годината цената на въглеродните емисии също отбеляза ръст от над

130%, което допълнително влоши финансовото състояние на дружеството.
Вследствие на безпрецедентния ръст на цените на основните ресурси през 2021 г.

и отказа на КЕВР да актуализира цените на топлинната и електрическата енергия от

ВЕКП, от началото на регулаторния период 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. дружеството

отчете изключително висок преразход на природен газ и въглеродни емисии (съответно
недовзет приход), който е представен в табличен видна Таблица 1. От данните е видно,
че общо за периода недовзетият приход, изчислен съгласно чл.8, ал. 10 от Наредба 5
за образуване цените на топлинната енергия възлиза на близо 162,3 млн. лв., като
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към настоящия момент се очаква дружеството да получи компенсация за м.
декември 2021 г. в размер на близо 29,7 млн. лв. по одобрената от правителството
схема, която очаква нотификация от Европейската комисия.

Таблица 1-Недовзет приход за „ Топлофикация София“ в резултат на нарастването
на цените на природен газ и въглеродни емисии през 2-ро полугодие на 2021 г.
Неда кгет ггрнхоя пт природен пи та пернодл юли 2021 - лгкемярн 2021

Средна, цена па природен газ, утвърдена от КЕВР
Прогнозна цена на ггр газ определена от КЕВР
Разлика в цепите
Изразходвани природен таз
Недонзст приход от природен газ за месеца
Недо взет приход от природен ns с натрупване
Компенсация за приредеяг газ

лаГМВтч

ла/МВгч
пк/МВгч

матч

лева без ДДС
лгаабвзДДС

лева -без ДДС

отчет
юли
49.94
47,11
-2,83
312 005
-882 974
-882 974
0

отчет
ааг.ЗОЗ!
57.60
47, Ц
-10,49
200 274
-2 100 870
-2 983 844
0

отчет
сеп 2021
69,40
47,11
-22.29
317 149
-7 069 255
-10 053 099
0

отчет
окт 2021
94.54

47,11
-47,43
641 612
-30 431 650
-40 484 748
0

отчет
нос 2021
93.19
47,11
-46.08
828 302
-38 168 146
-78 652 895
0

отчег
.■-■ех- 2031
102,33
47,11
-55,22
1 113 014
-61 460 646
-140113 541
29 789 826

Недо взет прмхвд от въглеродни емисии за перио да юли 2021 - декември 2021

Пазарна цена на емисиите
Прогнозна цена на емисиите определена от КЕВР
Разлика s цените
'Задължение за покупка за месецл
Недовзет приход от въглеродни емисии за месена
Недовзст приход от въглеродни емисии е натрупа awe
Компенсация за еммеди

ОБЩО НВДОЮЕТ ПРИХОД ОТ ГАЗ П ЕМИСИИ ЗА МЕСЕЦА
ОБЩО НЕДОВЗЕТ ПРИХОД ОТ ГАЗ И ЕМИСИИ КЪМ МЕСЕЦА________

Лем без ДДС

отчет
юли. 2021
53,26
51,00
-2.26
55 630
-245 894
-245 894

отчет
явг 2021
60,71
51.00
-9,71
35 533
-674811
-920705

зова без ДДС

0

0

йие&Чззц
СВро/ТОН

СироДйН

гота
дгпЯ без ДДС

леш без ДДС

ле»а без ДДС

-1 128 868
-I 128 868

-2 775 681
-3 904 549

ОТЧЕТ
ссп.2021
61.68
51,00
-10,68
56 545
-1 181 127
-2 101 832
0
-8 250 382
-12 154 931

отчет
огг.2021
58.70
51.00
-7,70
114302
-1 721 376
-3 823 208
0

отчет
нос 2021

-32 153 025
-44 307 9S6

-45228 888?

-72 775 345

-Я9 536 844[

-162 312 189

75Л6
51,00
-24.36
148 198
-7 060 742
-10 883 950
0

2.2. Предприети мерки от страна на ръководството на „Топлофикация София“
ЕАД за смекчаване на негативното влияние на регулаторните и конюнктурни
фактори през 2021 г.
Предприети мерки спрямо Регулатора

Във връзка с описаните регулаторни фактори, от страна на ръководството на

дружеството бяха предприети редица действия в насока смекчаване на регулаторната

тежест върху дружеството.
•

С писмо М-269 от 02.03.2021 г. до председателя на KEEP, с копие до Министъра на
енергетиката и кмета на Столична община, от страна на дружеството бяха

предложени регулаторни промени, с които да бъде гарантирано справедливото
определяне на цените на „Топлофикация София“. Към настоящия момент няма

получен отговор от страна на Регулатора.

•

След публикувания от КЕВР Доклад от извършения регулаторен преглед от страна

на дружеството с писмо М-587 от 02.06.2021 г. беше изготвено официално

становище, в което подробно беше изложено несъгласието с извършените корекции
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на ценообразуващите елементи, както и използваните при ценообразуването цени за
природен газ и въглеродни емисии.
С писмо М-576 от 18.06.2021 г. от страна на дружеството беше изразено становище

по публикувания Проект на решение за утвърждаване на цени. С Решение Ц-26 от
01.07.2021 г. КЕВР утвърди цените на топлинната и електрическата енергия от

ВЕКП, като Комисията не взе предвид изложените мотиви от страна на дружеството

в изпратените становища.
След като повишението на цените на природния газ и въглеродните емисии
продължи и изказаните от страна на „Топлофикация София“ опасения бяха факт, с

писма М-846 от 27.08.2021 г. и М-846 от 03.09.2021 г. до КЕВР, с копие до

Министъра на енергетиката и кмета на Столична община, беше поискана промяна на

цените на топлинната и електрическата енергия, считано от 01.09.2021 г. на
основание чл. 22, ал. 3 от Наредба 5 за регулиране цените на топлинната енергия.

След като от страна на КЕВР не беше получен отговор, с писмо М-960 от 21.09.2021

г. беше входирано официално заявление за изменение на действащите цени на
топлинната и електрическата енергия от ВЕКП от 01.10.2021 г.

На 30.09.2021 г. с писмо М-846 от 30.09.2021 г. в деловодството на дружеството
постъпи директен отказ за актуализация на цените в отговор на писмо М-846 от

27.08.2021 г.
След получения отказ от страна на „Топлофикация София“ беше входирана
жалба в Административен съд София - град, в която дружеството обжалва

отказа за приемане на Решение, с което да бъдат изменени цените на

дружеството, считано от 01.09.2021 г.

През 2021 г. в полза на „Топлофикация София“ приключи административното дело,
което дружеството беше завело срещу КЕВР във връзка с определянето на цените на

топлинната и електрическата енергия от ВЕКП от 01.07.2019 г. В резултат на
съдебното решение на 06.12.2021 г. КЕВР публикува Решение Ц-42 / 06.12.2021 за
утвърждаване на цени на „Топлофикация София“ за периода 01.07.2019 г. -

31.03.2020 г., с което Комисията изпълни задължителните указалия по тълкуването

и прилагането на Закона на енергетиката, дадени с влязло в сила Решение № 2547 от
15.05.2020 г. на Административен съд - София град. В решението си за посочения
Бизнес план 2022 г. - „ Топлофикация София” ЕАД.
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период КЕВР коригира ценообразуващите елементи, в резултат на което премията
по чл. 33а от ЗЕ за дружеството беше коригирана от 109,35 лв/МВтч на 136,83

лв/МВтч. С постановеното от КЕВР решение за Фонд СЕС възникна задължение
към „Топлофикация София“ в размер на 19 178 хил. лв., като след удържания

данък в размер на 5% бяха изплатени ефективно 18 219 хил. лв.
„Топлофикация София“ многократно е заявявала пред Регулатора несъгласието
си с ценовите решение, като включително са давани препоръки за нормативни промени.
Отправяни са конкретни искания за извършване на промени в Наредба 5 за регулиране

цените на топлинната енергия и Наредба 1 за регулиране цените на електрическата

енергия, които не бяха възприети от Комисията. От страна на дружеството беше заявено

желание за ежемесечно определяне на цените на топлинната енергия в съответствие с
динамиката на цените на природния газ и въглеродните емисии, като бяха посочени

потенциалните рискове за дружеството, които към настоящия момент вече са факт и в

резултат на тях дружеството претърпя огромни финансови загуби през 2021 г.
Дългосрочното финансово стабилизиране на „Топлофикация София“ изисква
работеща регулаторна рамка, която да бъде ясно дефинирана в адекватна нормативна

уредба и да създава предпоставки за инвеститорски интерес в топлофикационния сектор.

Действащата нормативна уредба не създава ясни регулаторни правила, като дава

изключително голямо поле за субективизъм при определянето на регулираните цени,

като в резултат на това КЕВР години наред провежда социална политика през цените на
топлинната енергия.

Регулаторният риск беше идентифициран и от американския консултант

Black & Veatch,

изготвил Плана за надграждане,

капитализация на „Топлофикация

София“

ЕАД, в

капитален

ремонт и

който като

основна

предпоставка за реализацията на инвестиционните намерения е дефинирана

необходимостта от навременно и пълно отразяване на цените на природния газ и
въглеродните емисии в тарифите на произвежданата от дружеството енергия.

Тъй като описаните конюнктурни фактори са следствие от процеси, които са

изцяло извън сферата на влияние на ръководството на дружеството, бяха предприети
редица мерки, целящи смекчаване на негативния ефект за финансовото състояние от
растящите цени на енергийните ресурси.
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Проведена кампания по изпращане на уведомления за просрочени вземания с
цел ускорено събиране на просрочените задължения от страна на бюджетните

организации

Традиционно значителна част от просрочените вземания от стопански клиенти се
формира от дружества и институции, които са на държавен бюджет, като предвид факта,

че най-често това са болнични или учебни заведения, дружеството се въздържа от

1

предприемане на съдебни мерки по принудително събиране на вземането. През 2021 г.
беше проведена целенасочена кампания за ускорено събиране на просрочени вземания
от бюджетни организации. Също така, с писмо с per. индекс М-878 от 03.09.2021 г.
ръководството на дружеството призова за съдействие Министъра на финансите относно

спешното погасяване на задължения за топлинна енергия на дружества и институции на

държавна издръжка, като към писмото беше приложена подробна справка за
конкретните длъжници.

п
1
*1I

•

Предприета действия по предоговаряне на Споразуменията с БЕХ ЕАД с цел
постигане на пазарни лихвени нива и обслужване на дълга в съответствие с

възможностите на предприятието.

Стремейки се да бъде добросъвестен и максимално коректен длъжник, от м. април
2020 г. насам в кореспонденция с писма: per. индекс П-33 86/01.04.2020; П4370/14.05.2020;

820/14.09.2020;

11207/07.12.2020;

5607/14.05.2021;

М-484/10.06.2020;

П-6995/03.08.2020;

М-

П-11207/23.11.2020; П-11207/02.12.2020;

П-

П-4370/22.05.2020;

П-11207/10.11.2020;

П-507/11.02.2021;

П-507/24.02.2021;

П-

П-7553/01.07.2021; П-9345/18.08.2021;

П-9761/30.08.2021;

П-

П-507/14.01.2021;

12688/04.11.2021; П-12691/04.11.2021; П-12691/09.11.2021; П-12691/18.11.2021; П-

13523/23.11.2021;

П-13523/30.11.2021;

П-160/06.01.2022;

П-14942/06.01.2022;

ръководството на „Топлофикация София“ своевременно информира БЕХ ЕАД за
належащата необходимост от

предоговаряне на параметрите

по действащите

споразумения в съответствие с настоящите възможности на дружеството за изплащане
на вноските по дълга. Бяха изпратени конкретни параметри за обслужването на дълга в
съответствие с реалните възможности на дружеството за изплащане, примерни

погасителни планове, както и проекти на нови споразумения за разсрочване.
В кореспонденцията като мотиви за предоговаряне на условията многократно

бяха изтъкнати конюнктурните и регулаторни фактори, свързани с настъпилите промени
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във външноикономическата среда, растящите цени на природения газ и въглеродните

емисии, социалната функция, с която е натоварено дружеството, осигурявайки топлинна
енергия на социално приемлива за значителна част от населението на страната, както и

стратегическото му значение за българската енергетика

Бяха представени актуалните плановете за модернизация на дружеството, целящи
оползотворяване на потенциала за комбинирано производство на енергия на територията
.

на гр. София, за които ще са необходими значителни инвестиционни разходи в близките
от три до пет години и чиято реализация не би била възможна при краткосрочно
погасяване на задълженията към БЕХ ЕАД.
С писмо с Per. № 9761/30.08.2021 г. до председателя на СОС и до кмета на

Столична община, с копие до дружеството, БЕХ ЕАД определи за неприемливи

отправените към онзи момент предложения като призовг едноличния собственик на
капитала на „Топлофикация София“ ЕАД, да предприеме всички необходими мерки за

финансовото стабилизиране на дружеството.
След като на 28.10.2021 г. в деловодството на дружеството постъпи Уведомление

по чл. 99, ал. 3 от ЗЗД, в което Булгаргаз уведомява „Топлофикация София“ ЕАД, че
задължения в размер на 121,2 млн. лв. са прехвърлени на БЕХ ЕАД, от страна на

„Топлофикация София“ ЕАД с писмо с per. индекс: П-12688/04.11,2021 г. за пореден път
беше изразено желание за встъпване в преговори с БЕХ ЕАД. В писмото ръководството
отново заяви желание и декларира своята готовност за редовно обслужване на дълга, като
настоя за стартиране на спешни преговори с цел намиране на устойчиво решение на

проблема и по-конкретно предоговаряне на цялата дългова експозиция.
На същата дата, с писмо per. индекс: П-12691/04.11.2021 г. в деловодството на

„Топлофикация Софи“ ЕАД постъпи Покана за доброволно изпълнение, в която БЕХ
ЕАД приканва дружеството в 14 - дневен срок да заплать 67,4 млн. лв. представляващи
плащания по главница и jinxBa по споразумение №71-2015/11.12.2015 г. на стойност

40 млн. лв. и по споразумение №26-2019/01 04.2019 г. на стойност 27,4 млн. лв. Копие
от Поканата беше изпратено и до Министър председателя, Министъра на енергетиката,

Кмета на Столична община, Председателя на Столичен общински съвет и Надзорния
съвет на „Топлофикация София“ ЕАД.

Ограничавайки максимално изходящите си парични потоци, включително и тези
за покупка на въглеродни емисии, дружеството погаси в рамките на м. ноември 2021 г.
общо 36 889 хил. лв. от посочената в Поканата за доброволно изпълнение сума,
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представляващи пълният размер на просрочените лихва по двете Споразумения, както и
част от просрочените главници по Споразумение №26-2019/01.04.2019.

Освен погасените по споразуменията суми, през месеца бяха погасени задължения
към „Булгаргаз“ ЕАД на стойност 35 320 хил. лв., както и 4 507 хил. лв. към НЕК ЕАД, с

което окончателно бяха уредени дългогодишните съдебни спорове, касаещи задължения
за покупко - продажба на електрическа енергия. По този начин общите плащания на

„Топлофикация София“ ЕАД към холдинговата група на БЕХ ЕАД за м. ноември
достигнаха 76 715 хил. лв.
С писмо П-13523/30.11.2021 до БЕХ ЕАД, с копие до всички отговорни
институции отново беше отправен призив за пристъпване към конструктивен диалог с

оглед привеждане на дълга в редовност и постигане на устойчиви и приемливи условия
по обслужване на цялата дьлгова експозиция.

Въпреки демонстрираните от дружеството стремеж и воля за добросъвестно и

коректно обслужване на дълга на 30.12.2021 г. от сграна БЕХ ЕАД чрез беше изпратена
нова Покана за доброволно изпълнение, в която „Топлофикация София“ ЕАД беше
приканена да изплати в 7-дневен срок 8 341 079,74 лв., представляващи вноските по

главница за м. януари, м. февруари и м. март 2021 г. съгласно погасителния план по
Споразумение №71-2015/11.12.2015 г. След като отново бяха ограничени всички

останали плащания, включително тези по текущите фактури за природен газ, цитираната
сума беше платена в посочения срок.
Към момента на изготвяне на Бизнес плана се провеждат интензивни

преговори и работни срещи между страните с участието на принципалите на двете

дружества, като усилено се търси баланс на интересите и постигане на устойчиво
решение.

2.3. Изпълнение на Инвестиционна и Ремонтна програма и основни проекти в
процес на реализация
Несъмнено, централизираното топлоснабдяване е най-ефективният начин за

снабдяване с отопление и топла вода в урбанизирани територии. Неговият значителен

потенциал за спестяване на първична енергия, екологичните му предимства, високият
комфорт и безопасност на предоставяните услуги допринасят значително за подобряване

качеството на жилищната среда в гр. София.
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За доставянето на качествена и конкурентна услуга и покриването на
екологичните и технологични норми е необходимо непрекъснато поддържане и

обновяване на топлофикационната система. През 2021 г. продължи изпълнението на
проектите, разработени с цел подобряване на техническото и финансово състояние чрез

модернизация на производството и преноса, оптимизация на работните процеси,
повишаване на събираемостга и доверието на клиентите към компанията.

Наред с обектите предназначени за осигуряване на необходимата сигурност и
надеждност на системата за качествено топлоснабдяване, в Инвестиционната програма

на „Топлофикация София” ЕАД за 2021 г. бяха включени проекти, чието изпълнение ще

продължи и през 2022 г. и ще гарантира повишаване на ефективността при
производството и преноса на топлинна енергия.
2.3.1. Изпълнение на Инвестиционна и Ремонтна програма за 2021 г.
Планираните

собствени

средства

в

утвърдената

от

Столична

община

Инвестиционна програма за 2021 г. са на обща стойност от 57 201 хил. лв., като към
31.12.2021 г. инвестиционните разходи възлизат на 39 207 хил. лв., което представлява

изпълнение от 69%. Видно от Фигура 2 през 2021 г. и в абсолютна стойност и отнесено
към планираните собствени средства, дружеството е извършило май-много капиталови

разходи в сравнение с последните три години, което е резултат както от интензивната
инвестиционна дейност, така и на възприетия подход за детайлна приоритизация при

планирането на проектите.
Фигура 2 - Изпълнение на Инвестиционната програма на "Топлофикация

София " ЕАД за периода 2019 - 2021 г.
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Одобрената от собственика на капитала Ремонтна програма за 2021 г. е на обща
стойност 5 289 хил. лв, като изпълнението към 31.12.2021 г. е в размер на 4 557 хил.

лв., което представлява 86% от планираните разходи за ремонт за годината.
Информация за изпълнението на Ремонтната програма за последните три години
е представена на Фигура 3.

Фигура 3 - Изпълнение на Ремонтната програма на "Топлофикация София "
ЕАД за периода 2019 - 2021 г.

2.3.2. Основни проекти в процес на реализации през 2021 г.

През годината в дружеството се работеше по следните основни проекти:
•

Проект за цялостна модернизация на „Топлофикация София“ ЕАД, включващ
План за надграждане, капитален ремонт и капитализация на дружеството
През м. май 2021 г. Столичният общински съвет прие предложението на

Агенцията за търговия и развитие на САЩ (USTDA) за оказване на безвъзмездна

финансова помощ за изготвяне на анализ на финансовите показатели и на възможностите
за оздравяване и модернизация на „Топлофикация София“ ЕАД.
В тази връзка беше сключено Споразумение за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ между Столична община и Американската агенция за търговия и
развитие (USTDA). За

изпълнител

на

анализа

беше

избрана

международна

консултантска компания със стогодишна история в изграждането на енергийни и

ютилити проекти - Black&Veatch, който беше подкрепен от Green Energy Advisors LLC
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и Marathon Capital LLC, като на базата на извършено обследване състоянието на

„Топлофикация София“, бяха дефинирани мероприятия за обновление и модернизация

на топлогенериращите мощности в топлоизточниците, на базата на внедряване на
съвременни технологични инсталации за високоефективно комбинирано производство -

парогазови инсталации в големите топлоелектрически и отоплителни централи, а също
така инсталации с газови бутални двигатели във временните отоплителни централи.
Освен

инвестиции в производствените мощности Планът предвижда и

реконструкция на топлопреносната мрежа, с което да се осигури цялостна свързаност
между отделните производствени централи и ще доведе до намаляване на загубите на

енергия при преноса, непрекъснатост на топлопоснабдяването при извършване на
аварийни и планови ремонти, както и цялостно подобряване на качеството на услугата.
През м. юни 2021 г. беше осъществено посещение на американските специалисти
в „Топлофикация София“, които в рамките на 5 работни дни посетиха и се запознаха с

топлоизточниците на дружеството, а в централно управление бяха обсъдени финансово-

икономическите аспекти от дейността му.
Между екипите на консултанта и на дружеството бяха проведени редица

присъствени и онлайн работни срещи, като същевременно беше предоставен голям обем

информация в т.ч.: за съществуващите съоръжения експлоатирани в дружеството;

топлинните

режимите на работа на генериращите съоръжения в

товари и

топлоизточниците; данни за емисии вредни вещества отделяни при работата на
топлогенериращите мощности; карти и схеми на магистралните и разпределителни

топлопроводи; съществуващи възможности за прехвърляне на товари между отделните
топлофикационни

райони;

топлопреносната мрежа

и

информация

регистрираните

за

технологичното

загуби;

състояние

на

товари

към

присъединени

топлопреносната мрежа и прогнози за бъдещо развитие; предвидени мероприятия за
реализация с оглед спазване на лимитните стойности на емисии; финансово-

икономически данни и справки; действаща нормативна база, касаеща дейността на

дружеството и други.
В резултат съвместната работа бяха предложени следните основни технологични
решения:

изграждане на нови топлогенериращи мощности с парогазови инсталации в ТР
„Люлин“ и ТР „София Изток, с инсталирана мощност - 2 броя по 240 MW;

ново технологично решение на хидравликата на топлопреносната мрежа, с
реализация на затворен пръстен от магистрални тръбопроводи (за разлика от
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съществуващата разпределена мрежа на отделните райони), позволяващ

сигурност и резервиране при топлосяабдяването на присъединените товари;
освен това рехабилитация и модернизация на генериращите мощности от

класически тип, включващо изграждане на 764 MW нови мощности (главно

енергийни котли, които следва да захранят сравнително новите турбини- ТГ 3 и

ТГ 4 в ТЕЦ „София Изток“ и ТГ 9 и ТГ 8А в ТЕЦ „София“) и модернизация на
реконструираните водогрейни котли, с обща мощност 580 MW - с изграждане на

система SNCR с цел да бъдат спазени лимитните стойности от 100 mg/nm3
емисии NOx.

През м. ноември 2021 г. на свое редовно заседание Столичен общински съвет

одобри изготвените до момента План за модернизация, оздравяване и рекапитализация
и Финансова програма за плана, с което даде ход на изпълнението на следващите задачи

от проекта, чийто финален резултат ще бъде налице през 2022 г.
Планът за модернизация е изготвен изцяло в съответствие с европейските

енергийни политики и принципите за кръгова и нисковъглеродна икономика и има
потенциалът да превърне „Топлофикация София“ в ключов партньор на Правителството

и Столична община в опазването на околната среда, осигурявайки зелена енергия за над
1,5 милиона жители нагр. София.

Заложените

технологични

решения

ще

увеличат

производството

на

електроенергия от „Топлофикация София“ близо 3 пъти до около 2 700 000 МВтч
годишно, което ще доведе до увеличение на приходите, повишаване на ефективността в

производството, намаляване на производствените разходи и на емисиите парникови
газове. С оглед спазване на изискванията на „зелената сделка“ в ЕС, се планира

предвидените за изграждане нови парогазови инсталации да имат елементи и
съоръжения позволяващи да бъде заменен изгаряния природен газ с възобновяемо
генериран водород, като това се планира на започне през 2030 г. и да продължи до 2050

г.
•

„Инсталация за комбинирано производство
оползотворяване на RDF отпадък”

на

енергия

в

София

с

Проектът за изграждане на Инсталация за комбинирано производство на енергия
в София с оползотворяване на RDF представлява Трета фаза от изпълнявания от
Столична община проект „Интегрираната

система от съоръжения за третиране на

битовите отпадъци на Столична община“.
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Определените разходи

за

цялостното

изграждане

на

Инсталацията

за

оползотворяване на RDF са в размер на 157 538 011 € (308 117 568,97 лв.) без ДЦС, от

които 91 813 152,88 € (179 570 918,88 лв.)или 58,28 % са безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., а останалите 65 724 858,24 € (128

546 649.59 лв.) или 41,72 % са собствен принос на дружеството, осигурен със заем от
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

До момента от Интегрираната система съоръжения за третиране на битовите
отпадъци са реализирани две фази:
- Първа фаза в с. Горни Богров - изградена е инсталация за компостиране с

капаци те] 20 000 тона годишно заедно с инсталация за анаеробно третиране на

биологични отпадъци с капацитет 24 000 тона годишно и производство на енергия
от биогаз;
- Втора фаза в с. Яна, местност „Садилата“ - изградено е съоръжение за депониране

на отпадъци с капацитет 2 825 000 м3 и от 2015 г. работи инсталация за механично

биологично третиране (МБТ) с капацитет (с номинална мощност) битови
отпадъци при 410 000 тона годишно, което води до производство на 180 000 тона

RDF годишно.

Към настоящия момент е в ход Трета фаза, с която ще се финализира
Интегрираната система от съоръжения та Столична община, а именно проектът

„Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в
гр. София за оползотворяване на RDF отпадък“.
С реализация на разработката „Топлофикация София“ (като Възлоя^тел)

вт знамерява да използва гориво от твърди битови отпадъци - RDF, за комбинирано

производство на енергия, при което частично ще се замени оползотворяването на
природен газ. при задоволяване на нуждите от топлинна енергия на гражданите на гр.

София. RDF ще се оползотворява в инсталация за комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия, разположена на територията на топлоелектрическа
централа ТЕЦ „София“.

Чрез изграждането на инсталацията за оползотворяване на RDF като част от
енергийните мощности на „Топлофикация София“ ЕАД ще бъдат постигнати следните
ползи:
-

максимално оползотворяване на енергията от RDF;

-

частична диверсификация на горивната база за производство на енергия - замяна
н а около 11% природен газ с RDF;
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повишаване на енергийната ефективност в производството чрез заместване на

стари

амортизирани

мощности

с

нови,

за

генериране

на

енергия с

високоефективен комбиниран цикъл с максимално използване на наличната
инфраструктура на енергийните мощности в „Топлофикация София“;

-

намаляване на емисиите на парникови газове на единица енергия;

-

намаляване на производствените разходи на единица енергия и възможно
намаляване на цената на произведената топлинна енергия.

Инсталацията за комбинирано производство на енергия от RDF отговаря напълно

на изискванията на нормативната база за опазване на околната среда, която е в сила в

Република България и да отговаря на най-съвременните технологии и прилага найдобрите налични техники (НДНТ) за третиране на отпадъци за енергия в съответствие с

европейските директиви и изисквания.
През 2021 г. бяха проведени следните тръжни процедури:
-

Тръжна процедура за проектиране и изграждане (D&B) с предмет:

„Проектиране, включително авторски надзор и изграждане на инсталация за
комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF-гориво, в т.ч.
подготовка, закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на необходимото

оборудване, съоръжения и обзавеждане,

както и надзор върху работата на

инсталацията за 3 годишен период, включващ: отстраняване на дефекти през периода

за уведомяване на дефекти, подпомагане в експлоатацията и поддръжката и обучение
на персонала

процедура за Изпълнител на D&B, за която бяха подадени 5 броя оферти.

За Изпълнител е обявен Консорциум „RDF- Файърд Пауър Плант София 2021“,

като в законово определения срок решението за избор се обжалва и предстои
разглеждане в КЗК.

-

Тръжна процедура за надзор с предмет:

„ Изпълнение на функциите на Консултант по смисъла на Закона за устройство

на територията с оглед оценка на съответствието на инвестиционните проекти и

упражняване на строителен надзор, както и изпълнение на функциите на Инженер на
Възложителя в съответствие с изискванията и договорните условията на FIDIC” или

процедура за Инженер по FIDIC, за която бяха подадени 7 броя оферти. За изпълнител

беше избран Обединение „КОЛ СТРОЙ КСС“ ДЗЗД, като в законово определения срок
решението за избор се обжалва и предстои разглеждане в КЗК.
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Тръжна процедура за избор на Изпълнител на задачата с предмет:
„Избор на екип за организация и управление на проект „Проектиране и

изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с
оползотворяване на RDF - трета фаза на интегрирана система от съоръжения за

третиране на битовите отпадъци на Столична община ", за която бяха подадени 3 броя

оферти. За изпълнител беше избран Обединение ДЗЗД „ТРИ БИМ-СОФИЯ“, като В

законово определения срок решението за избор се обжалва и предстои разглеждане в
КЗК.

•

Мониторинг система за дистанционен контрол на абонатни станции (SCADА)
През 2016 г. стартира цялостната оценка на всички абонатни станции, собственост

на Дружеството. Проведени бяха срещи и разговори във връзка с изграждането на

система за дистанционен мониторинг и управление на абонатните станции на

топлоснабдителната система, като е използван и опитът в тази насока на съседните на
България страни. Изпълнението на проекта продължи и през 2017 г. като беше сключен

договор за изпълнението му. Проектът включва оптимална настройка на работния режим

на топлоснабдителния процес и мониторинг на работата на съоръженията в абонатната
станция в реално време. В края на 2018 г. приключи изграждането на мониторинг

системата SCADA за дистанционен контрол на абонатни станции (АС) в топлорайон
„София“.

През 2021 г. се разшири мониторинг системата SCADA за дистанционен
контрол на абонатни станции (АС) в ТР „София“ с над 80 нови точки на стопански

абонати и започна изграждането й в ТР „София изток“.

През 2022 г. ще продължи изграждането на системата в ТР „София Изток“, като
се планира и старта в ТР „Земляне“ и ТР „Люлин“.
Основният ефект от реализацията на проекта ще бъде подобряването качеството

на обслужване на клиентите. Системата е подходяща както за управление на големи
мрежи от абонатни станции, така и за контрол на единични абонатни станции.

Възможността за дистанционно обслужване на абонатни станции е подходяща за
обществени и жилищни сгради, свързани към централната топлофикационна мрежа:
учебни заведения, детски градини, търговски и културни центрове, производствени,
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административни и бизнес сгради, спортни съоръжения, както и за сгради - етажна

собственост.

Пример за необходима оптимизация на потреблението са детските градини и

училищата. Там често е необходима допълнителна настройка на абонатната станция по

време на отоплителния сезон, за да се намали потреблението на енергия не само през
ваканциите и почивните дни, но и през нощта. При жилищните сгради също има сериозен

1
пII

потенциал за икономия, който е свързан с правилното използване на възможностите за
настройка на абонатните станции по всяко време на отоплителния сезон. За изправната

работа на съоръжението е важно и надеждното техническо обслужване на място.
Съвременните практики в европейските държави показват че SCADA системите

за контрол на потреблението на ресурси са най-гъвкавото и модерно решение, което

намира все по-голямо приложение. Използване го на SCADA в абонатните станции на
п

п

„Топлофикация София“ ЕАД ще осигури:
-

постигане на икономия на топлинна енергия;

-

близо 7 000 бр. абонатни станции свързани към системата;

-

икономия на близо 4 млн. нм3 природен газ на стойност около 4,2 млн. лв.;

-

обхващане на неограничен брой абонатни станции, независимо от региона, в който
се намират;

“1

-

контрол и управление на различни типове абонатни станции с топломери и
регулатори от различни производители;

-

непрекъснат оптимален режим на топлоподаване без претопляне на сградите;

-

дистанционно и бързо отчитане на топлинната енергия;

-

получаване на актуалната информация- от абонатните станции в най-кратък срок;

-

анализ

на консумацията на топлинна енергия и изчисляване топлинната

характеристика на всяка сграда;
-

индикиране на предаварийни и аварийни ситуации;

-

разпознаване причината за авария и изпълнение на необходимите рутинни действия;

-

облекчаване работата на монтьори и енергетици при ежемесечния отчет на
топлинната енергия.

•

Подмяна на битовите абонатни станции
„Топлофикация София“ ЕАД обслужва и поддържа близо 17 500 абонатни

станции, които осигуряват топлинна енергия за битови нужди и всеки ден регулират
подаването

на топлинната енергия към крайните клиенти тьобпазни тяхното
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потребление. Изправността им е от значение, както за клиентите, така и за дружеството,
с оглед поддържане на максимална ефективност при преноса и потреблението на

топлинната енергия. За периода 2020 - 2022 г. четирите топлофикационни района са

заявили, че от общия брой абонатни станции 983 броя са в незадоволително техническо
състояние и необходимо да бъдат подменени възможно най-скоро.

Заявените за подмяна абонатни станции от топлофикационните райони са с
изтекъл експлоатационен живот, собственост на „Топлофикация София” ЕАД или на

етажната собственост, които подлежат на изкупуване на основание §4, ал.1 от
i

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетика (ПЗР на ЗЕ). Съгласно
§4, ал.5, от ПЗР на ЗЕ, енергийните предприятия не са длъжни да изкупуват енергийните

_

обекти, ако изградят собствени съоръжения в замяна на съществуващите. Съгласно

чл.130 ал.2 на ЗЕ топлопреносното предприятие е длъжно да поддържа съоръженията в
съответствие с техническите изисквания и съгласно чл.5 ал.1 от Наредбата за

топлоснабд^ване да осигурява работа на съоръженията при

най-икономично

потребление.
Предвид гореизложеното, за ефективно и качествено топлоподаване към
абонатите в

cj

ответствие с действащата нормативна уредба е необходимо всички

съоръжения в абонатните станции да са изправни. Икономически е по-изгодно да се

извърши цялостна подмяна на автоматизирани абонатни станции с изтекъл нормален

физически живот или за подмяна на абонатни станции с повредено основно оборудване,

подмяната на което би била икономически неизгодна, както и абонатни станции
собственост на етажна собственост в лошо техническо състояние.
•

Мониторинг система за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа

Проектът се изгражда поетапно в дългосрочен план, тъй като цялостната подмяна
на амортизираните участъци от топлопреносната мрежа е дългогодишен процес.
Новоположените предварително изолирани тръбопроводи са оборудвани с вградени в

изолацията проводници, които са свързани към стационарни устройства за непрекъснат

мониторинг на овлажняването на изолацията. При възникване на теч и овлажняване на
изолацията, стационарният модул изпраща сигнал до диспечерски пункт с времето на
възникване, броя на пробивите и местоположението с точност до +/-1ш.
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Модернизация на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ ,София
Изток”

С разработката се цели да бъде преобразувана ТГ 3 от кондензационна турбина, с

_j

топлофикационен пароотбор, в противоналегателна турбина с бойлер-кондензатор за

топлофикационни цели, като с това да се изпълнят нормативните изисквания Директива

_

2012/27/ЕС за високоефективно комбинирано производство. За реализация на проекта е
сключен Договор EBRD 6/14 с Консорциум Сименс-Бърно и Сименс ЕООД за

q

инженерингово изпълнение „до ключ“.

Общата стойност на проекта е 17,8 млн. лв. без ДДС, от които 38% са осигурени

q

по „Международен фонд „Козлодуй“. Завършване на изграждането и внедряването в

п

експлоатация е планирано да бъде през първата половина на 2022 г. При модернизацията
на турбогенератор ТГ 3 ще се подмени дефектиралия и изведения от сксплоагапия

q

агрегат ТГ 3, като по този начин ще се увеличи ефективността при комбинираното
производство на топлинна и електрическа енергия в централата, отговаряйки на

изискванията за високо ефективно комбинирано производство.
До този момент Изпълнителят Консорциум Сименс-Бърно и Сименс ЕООД е

изпълнил монтажа на турбината, генератора и редуктора върху реконструирания турбо
фундамент, т.е. изградена е цялата валова линия. Монтирани са главен стопорен клапан

и 3 бр. регулиращи клапани на турбината с маслен блок високо налягане за управление
и маслената система за смазване. Работи се по питателна вода към ПВН, връзката на ХОВ

(деми вода) към съществуващия тръбопровод, вторична комутация в ГРУ 6,3kV III
секция и дейнос гите по част „КИП и А”, като оконча- елния монтаж се очаква да

приключи до края на 2021 г. В началото на 2022 г. стартираха пусково-наладъчните
операции и провеждането на гаранционните изпитания.

След модернизацията ТГ 3 трябва да има годишна часова използваемост ~ 6 500
часа, при което дя бъдат спестена генерацията на 7 500 ekv/year СОз и запазена първична

енергия около 37 209 300 kWh/year.
•

„Мероприятия по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа от
Инвестиционната програма за 2021 г.“

През 2021 г. в Инвестиционната програма и Бизнес плана на Дружеството

залегнаха за изпълнение общо петнадесет обекта:
-

Два обекта от търг No. EBRD 12/15А - M16-I-11 и Ml 7-1-8 с етапи, изпълнявани

съвместно със „Софийска вода“ АД по общ проект на Столична община;
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-

Един обект, свързан със зонирането на Централна градска част — нов захранващ

топлопровод по ул. „Оборище“;
_

-

Дванадесет обекта, за които EBRD разпореди да се назначи нов търг - обектите от

лотове 8, 10,11, 12,13, 14, 15, 16 и 17, за които се проведоха обществени поръчки за
избор на изпълнител.

Поради затруднения с осигуряването на Разрешение за строеж не беше изпълнен
обектът по ул. „Оборище“. Поради късно подписване на Договорите за строителство и

невъзможност за мобилизация, не беше осъществено стартирането на общо четири от

предвидените за изпълнение обекти. Вместо тях по решение на ръководството на
дружеството се пристъпи към изпълнението на четири обекта на територията на ж.к.
„Дървеница“ със сключени договори и готовност за изпълнение, като по този начин се

извърши пълна подмяна на топлопреносната мрежа в квартала.
През 2021 г. се реализираха така предвидените за изпълнение обекти:
-

Един обект на територията на CO - район „Младост“ към ТР „София Изток“;

-

Един обект на територията на CO - район „Изгрев“ към ТР „София Изток“;

-

Четири обекта на територията на CO - район „Студентски“ към ТР „София
Изток“;

I

-

Един обект на територията на CO - район,,Красно село“ към ТР „Земляне“;

-

Един обект на територията на CO - район „Връбница“ към ТР „Люлин“;

-

Два обекта на територията на CO - район „Надежда“ към ТР „Люлин“;

-

Два обекта на територията на CO - район „Средец“ към ТР „София“;

-

Съвместно със Столична община беше реализиран и етап 2 на проходимия
колектор под бул. „Тодор Каблешков“, както и 60 м топлопровод по ул.
„Костенски водопад“ от бул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Шарл Шампо“.

Изпълнени бяха общо 13 обекта с обща дължина на трасетата 7 500 метра.
•

Други основни дейности по ТПМ

През 2021 г. се реализираха обекти за присъединяване на нови потребители, както
и реконструкции на амортизирани участъци.

Общата дължина на подменените участъци по топлопреносната мрежа за
2021 г. е над 16,4 км. От тях реконструирани са над 7,5 км трасе, новоизградените

са над 5,2 км, а подменените участъци, вследствие на аварии по мрежата са над 3,7

км.
Бизнес план 2022 г.

„ Топлофикация София ” ЕАД.

С Т О Л И Ч ЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 498 по Протокол № 59/07.07.2022г.
л.30 от вс.л.112
I стр. 30 от 96
•

Развитие на топлопреносната мрежа и присъединяване на нови клиенти през
2021 г.

Процесът по присъединяване към топлопреносната мрежа е комплекс от

юридически и административно — делови постъпки на топлопреносното предприятие и

бъдещите клиенти на топлинна енергия, който включва значителни разходи, свързани с
инвестиционното проектиране, консултантската дейност по изготвяне на доклад за

съответствие, държавни такси за разрешаване на строителството, фактическото

изграждане на съоръженията вкл. Благоустрояването на прилежащия терен и
въвеждането им в експлоатация.

Доколкото средно 87% от бъдещите клиенти на Дружеството са декларирали, че

ще ползват топлинна енергия за битови нужди, следва да се съобрази разпоредбата на
чл. 137, ал. 1 от Закона за енергетиката, която повелява енергийните обекти и съоръжения

да бъдат изграждани от и за сметка на топлопреносното предприятие. Към 31.12.2021 г.
има сключени 225 бр. договори за присъединяване. Поетите за изграждане от
топлопреносното предприятие са 106 бр. бъдещи клиенти на топлинна енергия за битови

нужди.
На база остойностените за изминалата календарна година обекти, изградени от
топлопреносното предприятие се обоснова изводът, че средната стойност на

инвестициите възлиза на 63 000 лв., като има обекти, които са на значително по-ниска
стойност, както и такива, които надвишават значително отбелязаната сума. След анализ

на документите през последните 3 години се установява, че топлопреносното
предприятие сключва между 120 и 150 договора за присъединяване годишно или в

случай, че „Топлофикация София“ спазва стриктно задължението си да изгражда
обектите и съоръженията, служещи за присъединяване на клиенти на топлинна енргия за
битови нужди, годишната инвестиция би възлязла на близо 9 450 000 лв.
От съществена важност за спазване на секторното законодателство се явява и

съблюдаване на задължението за изкупуване на енергийни обекти и съоръжения, които

са собственост на клиенти на топлинна енергия, поради факта, че са изградени от
последните.
За 2021 г. има постъпили 57 бр. заявления за изкупуване, от които има сключени

18 бр. договори за изкупуване. Средната пазарна стойност, на която се изкупуват

обектите и съоръженията е 35 000 лв. От предвидени 1 000 000 лв. за изкупуване в
инвестиционната програма са удовлетворени целево 580 000 лв.
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През 2021 г. продължи поддържането на внедрената в „Топлофикация София“

•

ЕАД Интегрирана система за управление, обединяваща четири отделни
системи:
-

Качество - съгласно стандарт ISO 9001:2015

-

Околна среда - съгласно стандарт ISO 14001:2015

-

Безопасни и здравословни условия на труд - съгласно стандарт ISO 45001:2018

-

Сигурност на информацията (СИ) в съответствие с изискванията на стандарт
ISO/IEC 27001:2013,

функциониращи синхронизирано в цялостна система и в същото време в известна
независимост, като всяка от тях подлежи на поддържане, контрол и свое развитие.

През 2022 г. е планирането провеждането на ресертификация на Системата за
управление сигурността на информацията (СУСИ), съгласно изискванията на Стандарт

ISO/IEC 27001:2013, както и надзорен одит по трите стандарта - ISO 9001:2015, ISO

14001:2015 и ISO 45001:2018. Предвижда се получаване на сертификати по тези
стандарти със спазване на съответните дати, осигуряващи иепрекъсваемост на цикъла.

2.4. Производство и продажба на енергия

2.4.1. Производство и продажба на електрическа енергия през 2021 г.
През 2021 г. са произведени брутно 1149 509 MWh електрическа енергия.

Изнесената към електропреносната и електроразпределителната мрежа енергия към
31.12.2021 г. е в размер на 964 430 MWh. В собствените нужди в топлоизточниците на

„Топлофикация София“ ЕАД влизат и големи консуматори, като мрежовите помпи,
които осигуряват хидравличния баланс на топлопреносната мрежа и не са свързани с

електропроизводството. Това обуславя по-неблагоприятно отношение на собствените
нужди към общото производство, отколкото биха били в централа, която произвежда

единствено електрическа енергия.

Информация за производството и продажбата на електрическа енергия по отчетни
данни за периода 2019-2021 г. е представена в Таблица 2 и Фигура 4.
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Таблица 2 - Производство и продажба на електрическа енергия за периода
2019-2021 г.
Изменение Измеиекие
2021/2020
2021 2020
(MWh)
(%)

Мярка

отчет
2019 г.

orier
2020 i.

отчет
202! i.

1. Произведена електрическа енергия

MWh

992 811

959 591

1 149 509

189 918

19,79%

Собствени нужди и технологични
2.
разходи за трансформация

MWh

166 886

168 931

186 078

17 148

10,15%

16,8%

17,6%

16,2%

-1,4%

-8,05%

825 925 790 660

963 430

172 771

21,85%

№

Електрическа сиерс пя

Относителен дял на собствени
3. нужди и технологични разходи за
трансформация
Продадена електрическа енергия
4. (по електромери), вкл. собств.
потребл.

%

MWh

Фигура 4 - Продадена електрическа енергия, собствени нужди и технологични
разходи за трансформация

и Собствени нужди н технологични разходи за трансформация

■ Продадена електрическа енергия (по електромер)

2.4.2. Производство и продажба на топлинна енергия

През 2021 г. отпуснатата от топлоизточниците топлинна енергия с топлоносител

гореща вода за отопление и битово горещо водоснабдяване е в размер на 4 878 344MWh.

За 2021 г. дружеството използва 91 557 MWh топлинна енергия за собствени нужди. В

сравнение с предходната година се наблюдава увеличение на отпуснатата от
топлоизточниците топлинна енергия с около 6,62 %. Това се дължи основно на факта, че
отоплителният сезон 2021/2022 г. стартира на 11.10.2021 г., или със 17 дни по-рано от

отоплителен сезон 2020/2021 г.
Относителният дял на технологичните разходи по преноса през 2021 г. е с 0,11

процентни пункта по-нисък спрямо 2020 г.
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Данни за отчетената топлинна енергия и технологичните разходи по отчетни данни

за периода 2019 - 2021 г. е представена в Таблица 3 и Фигура 5.
Таблица 3 - Отпусната от топлоизточниците и отчетена топлинна енергия за
периоди 2019 - 2021 г.
№

1.
2.
3.
4.

Топлинна енергия

Отпусната от топлоизточниците
Технологични разходи по преноса
Отн. дял на технолог, разходи по преноса
Отчетена топлинна енергия

Мярка

MWh
MWh
%
MWh

отчет
2019 r.

отчет
2020 г.

огчст
2021 1.

4474492 4575 318 4 878 344
933 800 880 533 933 591
19,2%
19,1%
20,9%
3 540 692 3 694785 3 944 753

Изменение Ипк-нение
2021/2020
2021/2020
(MWh)
(%)
6,62%
303 027
6,03%
53 058
■----0,11%
6,77%
154 093

Фигура 5 -Продажба на топлинна енергия и технологични разходи по преноса
MWh
6 000 000

5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000

t 000 ооо

0
Отчет2019 г

Отчет 2020 г.

■ Технологични разходи по преноса

Отчет 2021 г.

■ I Отчетена тошшаяа енергия

Един от основните технологични показатели, характеризиращ ефективността на

компанията по отношение на производството на енергия, е специфичният разход на
условно гориво за производството на топлинна и електрическа енергия. Стремежът на

дружеството е да произвежда топлинната енергия комбинирано и високоефективно.
Определящ фактор за специфичните разходи са технологичните режими и техническото

състояние на съоръженията, с които централите са работили през разглеждания период.
Нетният специфичен разход за производство на топлинна енергия за 2021 г. е

131,06 kg/M.Wh и е близък до постигнатия през 2020 г. от 129,90 kg/MWh.
Очакваният брутен специфичен разход на условно гориво за производство на

ьлекюическа енергия през 2021 г. е 205,45 g/KWh и е по-висок от отчетения през 2020
г., равен на 193,46 g/KWh, което се дължи на завишеното производство на електрическа

енергия, целящо посрещането на високото търсене на електрическа енергия от
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свободният пазар. Специфичните разходи на условно гориво за производство на
електрическа и топлинна енергия са представени в Таблица 4, Фигура 6 и Фигура 7.

Таблица 4 - Специфични разходи в условно гориво

№

Специфичен ратход в условно гориво

1. За произведена ел. енергия
ТЕЦ "София"

ТЕЦ "София Изток"

2. За отпусната от ТИ топлинна енергия
ТЕЦ "София"
ТЕЦ "София Изток"
ОЦ и ВОЦ

VIярка

Отчет
2020 i.

Отчет
20191.

Отчет
2021 i.

g/kWh

192,06

g/kWh
g/kWh

184,92

193,51

19129

196,19

193,43

212,90

kg/MWh

130,20

129,90

131,06

kg/MWh
kg/MWh
kg/MWh

129,68
131,10

129,93
129,49
130,40

132,45
131,03

193,46

129,51

205,45

129,21

Фигура 6 - Специфичен разход в условно гориво за отпусната от ТИ топлинна
енергия
kg/MWh
133,00
132,00
131,00

130,00

, 132,45
131,03

131Д0
-

—

130,40

129,68
129 51"

^12^

129.00

--------- ------- -•

129,49

128,00

1МД1

127,00

126,00
125,00
124,00
123.00
Отчет 2020 r.

Отчет2019г.
-♦-ТЕЦ "София”

-•-ТЕЦ "СофияИзток"

Отчет 2021 r.

—ОЦ и ВОЦ

Фигура 7 - Специфичен разход в условно гориво за производство на електроенергия
g/kWh
212,90

220,00
210,00
200,00

190,00
180,00

170,00
160,00
150,00

140,00
130,00

Отчет 2019 г.

Отчет 2020 г.

-♦—ТЕЦ "София"

Отчет 2021 г.

-♦—ТЕЦ "СофияИтток"
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2.5. Дялово разпределение и енергийни услуги (ДРЕУ)
Дялово разпределение

През 2021 г. „Топлофикация София“ ЕАД продължи успешната си дейност по
предоставяне на услугата дялово разпределение на топлинната енергия в сгради етажна

собственост. Запази се тенденцията на увеличаване на клиентите, които се доверяват на

дружеството като топлинен счетоводител.

Фигура 8 - Клиенти на услугата дялово разпределение 2016—2021 г.

35036

35291

35492

Видно от горната графика е ясно изразената тенденция за непрекъснато
увеличаващия се брой потребители, които ни се доверяват да извършваме услугата

топлинно счетоводство в техните домове и имоти.
Паралелно с нарастване на броя на клиентите се увеличават и количеството уреди

за дялово разпределение - топломери, водомери и топлинни разпределители, които се
отчитат и обслужват от отдел,Дялово разпределение и енергийни услуги“ (ДРЕУ).
С цел проследяване развитието на дейността на Фигура 9 са представени
изменението на отчитаните и обслужвани уреди за дялово разпределение за периода 2016

- 2021 г.
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Фигура 9 - Обслужвани уреди за дялово разпределение 2016- 2021 г.

Въпреки по-късното стартиране на дейността дялово разпределение в сравнение с

останалите фирми предоставящи услугата, „Топлофикация София“ ЕАД привлече много
клиенти в условията на пазарна конкуренция и към на 2021 г. заема четвърто място по

брой обслужвани партиди - Фигура 10.

Фигура 10— Обслужвани партиди от ФДР в гр. София

С гъвкавата и ефективна политика дружеството надмина фирми с повече от

петнадесетгодишно присъствие на пазара.

Енергийни услуги
Отдел ДРЕУ предлага услуга Управление на енергията от 2016 г. Клиенти на

дружеството са Национална агенция по приходите, Агенция за устойчиво енергийно
развитие, Национален статистически институт, Агенция за държавна финансова
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инспекция, общини и учебни заведения. Всички те имат възможност да регулират и
оптимизират потреблението си като реализират икономии на енергия без да се лишават
от топлинния си комфорт.
Към края на 2021 г. общият брой абонатни станции, в които се прилага услугата,

възлиза на 21 - училища, детски градини, административни сгради и болница, като

динамиката на техния брой от началото на предоставяне на услугата може да се проследи
на Фигура 11.
Фигура 11 - Управление на енергията в абонатни станции 2016- 2021 г.

Ползата от управление на енергията в една абонатна станция се изразява в
икономиите на енергия, които се реализират от ефективния мениджмънт и мониторинг

на работата на съоръженията. Реализираните енергийни икономии водят до сериозно
редуциране на вредните емисии във въздуха над гр. София - Фигура 12.
Фигура 12 - Редуцирани вредните емисии над София 2016 + 2021 г
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2.6. Финансово-икономически показатели

2.6.1. Регулирани цени през 2021 г.
Цените на електрическата и на топлинната енергия се утвърждават от КЕВР на
база прогнозни разхода за дейностите по притежаваните от дружеството лицензни и

нормативно утвърдена от Комисията възвращаемост на капитала, в съответствие с

изискванията на Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия и Наредба
№ 1 за регулиране на цените на електрическата енергия.

Действащите продажни цени на електрическата и топлинната енергия, утвърдени
от КЕВР през 2021 г. са представени в Таблица 5 и Таблица 6.

Таблица 5-Цени на електрическа и топлинна енергия през 2021 г.
Цени по видове потребление
(без ДДС)

Мярка

от 01 януари

от 01 юли

Преференциална цена на ел. енергия в т.ч.:

лв/МВтч

168,73

286,23

лв/МВтч
лв/МВтч

89,43
79,30

125,07
161,16

лв/МВтч

82,09

98,48

- прогнозна пазарна цена
- премия по чл. 33а от ЗЕ

Топлинна енергия

Утвърдени цени от КЕВР през 2021 г.

Таблица 6-Регулирани цени на природен газ от обществения доставчик през 2021г.

Период

01.01.2021
01.02.2021
01.03.2021
01.04.2021
01.05.2021
01.06.2021
01.07.2021
01.08.2021
01.09.2021
01.10.2021
01.11.2021
01.12.2021

Природен газ,
Природен газ, лв/хнм3
лв/МВтч
283,82
26,93
319,85
30,39
301,29
28,64
349,09
33,19
396,63
37,71
476,15
45,27
525,47
49,94
57,60
607,68
733,42
69,40
94,54
999,19
983,06
93,19
1078,56
102,33

Изменението на цените на природния газ, на топлинната и електрическата енергия
и въглеродните емисии за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. е представено на Фигура

13.
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Фигура 13 — Цени на топлинна енергия, електрическа енергия, природен газ и
въглеродни емисии за периода 01.01.2020 г. -31.12.2021 г.

2.6.2. Приходи
По предварителни данни общите приходи на дружеството за 2021 г. са в размер на
659 731 хил. лв., което представлява увеличение с 53,1% спрямо 2020 г. През 2021 г.

приходите от продажби на електрическа и топлинна енергия представляват съответно
43% и 52% от общите приходи на компанията и възлизат общо на 629 906 хил. лв.
Таблица 7 - Приходи за периода 2019 - 2021 г.
№
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.

От електрическа енергия в т.ч.:
- ел. енергия на Свободен пазар
- ел. енергия Фонд СЕС
От топлинна енергия
Други приходи
Финансови приходи

144 730
63 676
81 054
325 954
32 600
0

118 749
75 746
43 003
283 103
29 001
1

284 543
194 373
90170
345 363
29 824
0

Изменение
2021/2020
(хил. лв.}
165 794
118 627
47167
62 260
824
-1

Общо приходи:

503 284

430 853

659 731

394 671

Приходи, хил. лв

Отчет
2019 г.

Отчет
2020 г.

Предв. отчет
2021 г.

Изменение
2021/2020
(%)
139,6%
156,6%
109,7%
22,0%
2,8%

0,0%
53,1%

По предварителни данни дружеството отчита със 165 794 хил. лв. (+139,6%)
повече приходи от електроенергия спрямо 2020 г.

Приходите от борсови продажби на електроенергия се увеличават спрямо
миналата година с 118 627 хил. лв. (+156,6%). Положителният ефект е постигнат в
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резултат както на по-високите продажби, така и на постигнатата по-висока средна

борсова цена със 118% спрямо миналогодишната.
Приходите от фонд СЕС също бележат увеличение от 47 167 хил. лв. (+109,7%),

като това се дължи от една страна на по-високото количество продадена електрическа
енергия с 18%, а от друга на факта, че приходите на финансовия отчет към 31.12.2020 г.

са намалени със 17 503 хил. лв. в резултат на ретроактивната промяна на премията

Приходите от топлинна енергия нарастват с 62 260 хил. лв. (+22%) спрямо 2020

г., като това отново се дължи от една страна на по-голямото количество реализирана
топлинна енергия (+7%), а от друга и на ретроактивното прилагане на цените на
топлинната енергия през 2020 г., изразено в намаление на приходите от продажба на

топлоенергия с 31 946 хил. лв.
„Други приходи“ по прогнозни данни към края на 2021 г. са в размер на 29 824

хил. лв. или около 5% от общите приходи на дружеството и бележат леко нарастване с

2,8% спрямо отчетените през 2020 г. Те се формират основно от услугата „дялово

разпределение на топлинната енергия“, начислени глоби, неустойки и лихви по
просрочени вземания, приходи от финансирания (безвъзмездни средства по програми),

приходи от извършени услуги и др.

2.6.3. Разходи

По предварителни данни общите разходи на дружеството за 2021 г. възлизат на 913

544 хил. лв. или с 413 294 хил. лв. (+82,6%) повече спрямо отчета за 2020 г.

Разпределението им по икономически елементи е представено в Таблица 8.

Таблица 8 - Разходи за периода 2019 - 2021 г.

Отчет
2019 г.

Разходи, хил. лв

Разходи по икономически
елементи

Отче г
2020 г.

Пред в.
отчет
2021 г.

Изменение Изменение
2021/2020
2021/2020
(XII.1. лв.)
(%)

585 672
7 496

499 613
7 936

912 072
9 693

412 459
1 757

82,6%
22,1%

5 446
825
1225

5 334
1202
1400

7312
1055
1326

1 978
-146
-74

37,1%
-12,2%
-5,3%

339 002

217 212

457 404

240 191

110,6%

за производство
за автотранспорт

338 484
518

216 789
424

456 890
513

240 101
90

110,8%
21,2%

Купена електрическа енергия
Други парични разходи

9 934
78 076

9 590
78 782

6 498
99 599

-3 091
20 817

-32,2%
26,4%

24 542

25 208

32286

7 078

28,1%

Суровини и материали
вода
консумативи
други

Разход на горива

външни услуги
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социални разходи
лихви "Булгаргаз" и БЕХ
други

Квоти за емисии парникови
газове
Амортизация
Ремонт
Обезценка на вземания
Данъци и такси
Заплати
Начисления за ДОО
Здравно осигуряване
Финансови разходи
Общо разходи

11 972
33 270
8292

12 129
33 381
8 064

12 235
45 677
9402

106
12 295
1337

0,9%>
36,8%
16,6%

57 060
28 070
4 744
-2 204
9 187
43 772
7 955
2 579
234
585 907

79 158
32 122
5 521
847
8 446
48 897
8 316
2 786
638
500 250

209 786
31 280
4 077
9936
17 422
53 712
9 650
3 015
1472
913 544

130 628
-842
-1 444
9 089
8 975
4 815
1335
229
835
413 294

165,0%
-2,6%
-26,2%
1072,9%
106,3%
9,8%
16,1%
8,2%
130,9%
82,6%

Основната причина за общото увеличение на разходите към края на 2021 г., спрямо

2020 г. са по-високите разходи за горива за производство с 240101 хил. лв. (+110,8%)
в резултат на по-високата регулирана цена на природния газ, утвърдена през

разглеждания период (+93%). Допълнителното намаление на разходите за природен газ
през 2020 г. е отчетено и в резултат на ретроактивното намаление на цените на природния

газ с 48 091 хил. лв. отразено във финансовия отчет към 31.12.2020 г.

Следва е да се отчете, че разходът за природен газ за м. декември 2021 г. е
намален с 29 739 хил. лв., в съответствие е анонсираната държавна компенсация за

природен газ.
Значително увеличение се наблюдава и при разходите за покупка на квоти за

емисии парникови газове, който по предварителен отчет са в размер на 209 786 хил.

лв. или със 130 628 хил. лв. повече спрямо тези през 2020 г. Разходите за емисии за
2021 г. са изчислени по борсова спот цена на Европейската енергийна борса (ЕЕХ) към
последния борсов ден на разглеждания период 31.12.2021 г. в размер на 79,61 евро/тон и
задължението за покупка към м. декември в размер на 1211 102 тона след приспадане на

безплатните квоти, полагащи се за 2021 г. по ЕСТЕ в размер на 206 856 т. В отчета за

2021 г. е отчетен и допълнителен разход за квоти в размер на 21 212 хил. лв., който се

отнася за закупени квоти за 2020 г на по-висока цена спрямо тази, на която са
провизирани незакупените квоти в отчета за 2020 г.

Разходите за лихви „Булгаргаз“ и БЕХ бележат увеличение с 12 295 хил. лв.,

като това се дължи на увеличения общ размер на задълженията за природен газ през
годината в резултат на драстичното покачване на борсовите цени на природния газ и

емисиите.
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Прогнозните разходи за обезценка на вземания бележат увеличение от 9 089

хил. лв. спрямо отчетените през 2020 г. и са формирани като резултат от

реинтегрирани обезценени вземания от възстановените от КТБ средства и други

търговски вземания в размер на 4 764 хил. лв. и прогнозно начислената в предварителния
отчет обезценка на търговски вземания от топлинна енергия, дялово разпределение и

съдебни вземания на стойност от 14 700 хил. лв., като към края на 2021 г. по прогнозни
данни дружеството ще отчете нетен разход от обезценка на вземания в размер на 9 936

хил. лв.

Увеличение бележа г и разходите за данъци и такси с около 8 975 хил. лв. спрямо

отчетените за 2020 г. като това е в резултат на по-високите разходи за вноски във фонд
СЕС поради по-високите продажби на електрическа енергия, както и на нововъзникналия

разход за такса „задължение към обществото“ върху количествата електроенергия за

обезпечаване на собственото потребление с вътрешно производство.
Разходите за външни услуги също бележат увеличение от 7 078 хил. лв. (+28%)
спрямо отчета за 2020 г. основно в резултат на внедряването на интегрираната
информационна система SAP ERP и съответните разходи за поддръжка, свързани с

продължаването на процесите по дитатализацчя и оптимизация на дейностите в

дружеството. Увеличение се наблюдава и при отчетените през 2021 г. съдебни и
но^аииални разходи.
Намаление бележат разходите за купена електрическа енергия с около 3 091
хил. лв. (-32%), като това се дължи на факта, че от края на 2020 г. дружеството се
възползва от предвидената в чл. 119, ал. 1, т.1 от Закона за енергетиката възможност за

обезпечаване на собственото потребление на част от своите обекти със собствено
производство.

2.6.4. Задължения
През 2021 г. дружеството няма просрочени задължения към държавния бюджет,

персонала и осигурителните институции, финансови институции, както и към други
доставчици с изключение на „Булгаргаз” ЕАД и БЕХ ЕАД.
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Таблица 9-Задължения към 31.12.2020 г. и предварителен отчет към 31.12.2021 г.

Отчет
2020 г.

Задължения обнш, хил.лв.

55 671
699 069
36 307

1. Към 'Булгаргаз" ЕАД
2. Към БЕХ ЕАД
3. Към банки
Безвъзмездни средства, предоставени по
4.
програми
Пасиви
по отсрочени данъци
5.
6. Провизии (пенсионни и др задьлж. към персонала)
7. Към други доставчици (вкл. квоти)
8. Към персонала и осигурителни институции
9 Данъци
ОБЩО:

53 201
66 495
8 700
74 557
6 113
3 348
1 003 461

IfiMciieuiie ItiMCHciine
2021/2020
2021/2020
(хил. лв.)
(%)
46 826
-15,9%
-8 845
29 0%
202 745
901 815
-20,8%
28 742
-7 565

Hpc.lB. огчст
2021 1.

49 659
66 495
9 513
206 667
7 560
482
1 317 759

-3 542
0
813
132 111
1447
-2 866
314298

-6,7%
0,0%
9,3%
177,2%
23,7%
-85,6%
313%

По предварителни данни текущите и нетекущите пасиви на фирмата към
31.12.2021 г. са в размер на 1317 759 хил. лв. Увеличението е с 31% спрямо тези към
края на 2020 г., които възлизат на 1 003 461 хил. лв. Увеличените задължения към БЕХ

ЕАД спрямо 2020 г. се дължат изцяло на растящите цени на природния газ, в резултат на
което през годината дружеството успяваше да погасява все по-малък дял от текущите

фактури за природен газ и през годината бяха извършени две цесии между „Булгаргаз“
ЕАД и БЕХ ЕАД на обща стойност 206,3 млн. лв.

Увеличението на задълженията към други доставчици е резултат от повишението

на цената на въглеродните емисии през 2021 г., които към 31.12.2021 г. все още не са
закупени и за които е намислена провизия в размер на 188,3 млн. лв
През 2021 г. „Топлофикация София“ ЕАД поставяше пълен приоритет на

плащанията по текущите фактури за природен газ към „Булгаргаз“ ЕАД, като през

годината бяха платени общо 378,8 мли. лв. въпреки ликвидния дефицит, предизвикан от
значително по- високите цени на природения газ спрямо цената при която КЕВР определи
цените на топлинната енергия.
Таблица 10 -Дълг към „Булгаргаз “ ЕАД през 2020 г. и 2021 г.

януари -декември
Дълг към 01.януари
Начислени суми за периода
Погасени задължение
Цесия от БЕХ
Дълг към 31. декември
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2021 г.
хил. лв.
55 671
576 282
-378 800
-206 327
46 826

„ Топлофикация София " ЕАД.

2020 г.
хил. лв.
170 864
264 651
-269 897
-109 946
55 671
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Фигура 14 -Динамика на дълга към“ Булгаргаз“ ЕАД през 2020 и 2021 г.
259 оао

Както е видно от Фигура 14 през първите три месеца от 2021 г. дружеството
успяваше да изплати изцяло нововъзникналите текущи задължения за природен газ, но
поради задължението до 30.04.2021 да бъдат закупени квотите за въглеродни емисии за

2020 г., за което беше необходим финансов ресурс от 94 398 хил. лв., през м. април 2021
г. дружеството не беше в състояние да продължи тази положителна тенденция и дългът

към „Булгаргаз“ ЕАД нарасна до 81 325 хил. лв. През летните месеци, въпреки растящата

цена не беше допуснато голямо увеличение на дълга.
През м октомври и м. ноември регулираната цена на природния газ нарасна
най-рязко, като това съвпадна с увеличението на потреблението в резултат на

започващия

отоплителен

сезон,

което

постави дружеството

в

обективна

невъзможност да изплаща текущите авансови фактури за природен газ,

получавайки постъпления от енергията продаден? през летните месеци. Това
наложи оказването на ликвидна подкрепа към „Булгаргаз“ ЕАД от страна на БЕХ ЕАД

чрез извършване на две цесии за 206,3 млн. лв., на което се дължи и нулевите текущи

садца в края на двата месеца.

Условията при които

„Топлофикация

София“ купува природен газ от

обществения доставчик години наред са сред основните причини за системното

натрупване на задължения и отчитане на загуба от дейността Съгласно действащия
договор на 5-то число на месеца „Булгаргаз“ ЕАД издава авансова фактура за месеца на
база предварително заявени прогнозни количества , като начислява неустойка за заоава
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“С
в размер на ОЛП+10% от 12-то число, въпреки че на практика реална доставката на
повече от половината от природния газ все още не е осъществена.
Същевременно „Топлофикация София“ ЕАД фактурира топлинната енергия на

клиентите си след изтичане на месеца за който се отнася услугата, като съгласно общите
условия за продажба на топлинна енергия, битовите клиенти разполагат с 45 дневен

безлихвен срок за плащане, а стопанските клиенти с 30 дневен срок. Също така,

дружеството не начислява лихви върху сметките на битовите си клиентите, които са на
прогнозен отчет или близо 85% от всички клиенти, което е предпоставка за част от тях
да заплащат задълженията си със закъснение или да изчакват издаване на изравнителна

фактура след приключване на отоплителния сезон.
Описаните дисбаланси между входящите и изходящите парични потоци на

дружеството от близо 75 дни представляват непосилни и изключително неизгодни

търговски условия за който и да е бизнес и в дългосрочен план предопределя цикличното
натрупването на задължения към доставчика.
Въпреки, отказа за предоговаряне па условията по договора от страна на

„Булгаргаз“ ЕАД и неосъществените към момента намерения за предоговаряне на
дълговата експозиция към БЕХ ЕАД, плащанията по задълженията за природен газ
бяха основен приоритет пред дружеството през 2021 г., като през годината към двете
държавни енергийни дружества бяха погасени задължения в общ размер на близо

420 млн. лв., което е най-високият размер през последните три години.

Таблица 11 - Погасени задължения от “Топлофикация София” ЕАД
към Булгаргаз ЕАД и БЕХ ЕАД

314,4

269,9

378,8

Всичко,
млн. лв.
963,0

27,9

25,6

41Д

94,6

342,3

295,5

419,9

1 057,7

2019 г.

Булгаргаз ЕАД
БЕХ ЕАД

Общо

2020 г.

2021 г.

2.6.5. Обслужване на клиенти и управление на вземания
Ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД разпознава ефективното
управление на вземанията и повишаването на събираемостта им като основен източник

на парични потоци и работи целенасочено върху подобряването на вътрешните
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процеси свързани с тях, за да гарантира продължаването на положителната
тенденция при текущата събираемост от последните години.

Същевременно различни икономически, социални и политически фактори
оказват влияние върху дейността по събиране на вземанията. Тази динамична среда

налага прилагането на гъвкави и адаптивни подходи в процеса по комуникация с
длъжниците и анализирането на резултатите. Допълнително предизвикателство пред
събираемостта е фактът, че сметките за топлинна енергия са със сравнително нисък

приоритет при зьишащане на задълженията от населението поради липсата на
ограничения, свързани с преустановяването на услугата.

През изминалата година, условията на пандемична обстановка във връзка с
COVID-19, оказа влияние върху дейността по събиране иа вземанията, като

ограничи възможностите за лични контакти с клиенти те и посещенията им с цел
договаряне на плащания. От друга страна, епидемиологичната обстановка доведе

до ограничаване на платежоспособността на клиентите и до допълнително забавяне

в изплащането на просрочените задължения. В тази връзка, бе въведена
организация за посещения на клиентите ь Центровете за оослужване на клиенти
(ЦОК), с цел опазване здравето на служители и клиенти.

След въвеждането на интегрирана информационна система SAP, се обединиха в
единна база данни всички дейности в Дружеството Процесите се изпълняват в
системата, което улеснява обмяната на информация между различните отдели и
дирекции в Дружеството. Това създаде възможност за бързо генериране на пълна

информация до клиентите, ефективен контрол и качествено обслужване. Оптимизираха

се процесите по обработка на клиентски данни и събиране на просрочени задължения.

Преструктурирането на дирекция „Обслужване на клиенти и управление на
вземания“, даде положителен резултат в насока по профилиране на клиентите - битови и
стопански, засили фокуса върху подобряване на обслужването, като процеса бе успешно
централизиран и оптимизиран.
Обособеният център за обслужване на клиенти в сградата на НАГ, ул. „Сердика“

№5 продължава да бъде канализиран и приоритетен в прием на техническа документация
от клиенти. Депозиоат се документи за предоставяне на изходни данни, съгласуване на

проекти, проучване на техническите възможности и условия за присъединяване,
сключване на договор за присъединяване към топлопреносната мрежа на „Топлофикация
- София“ ЕАД и откриване на партиди на клиенти от новоприсъединени сгради. Бързото

и качествено изпълнение на подадените поръчки, както и компетентните разяснения по
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въпросите за централизираното топлоснабдяване са атестат за бъдещите отношения с

клиентите на Дружеството.
През 2021 г., в Център за обслужване на клиенти „Централно управление“ (ЦУ) се
внедри система за управление на административното обслужване на чакащи клиенти с

възможност за резервиране на приемен час онлайн. Всеки клиент може да запази удобен
за него час за посещение на клиеа т< кия център в централното управление през сайта на
дружеството. Системата позволява да се избере и конкретен повод за посещението като

по този начин се създава допълнително улеснение за клиентите. Системата ще
информира клиентите за предлаганите услуги, за времето за чакане и обслужване.
Въведената електронна система за контрол на опашките в ЦУ работи успешно, като

способства за правилното и равномерно насочване на клиептекия поток. Внедряването
на системата предостави възможност на клиентите за планиране и съкращаване на

времето за извършване на дадена услуга и/или получаване на информация.

Ритмичността, експедитивността и качеството на обслужване на клиентите в
Центровате за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД от служители

„специалист информация“ и „касиер“ се проследява ежедневно.
Въпреки създадените възможности за получаване на информация чрез електронна
поща, Телефонен център и уебсайта на Дружеството, и през изтеклия период се

наблюдава запазване на броя на клиентите, посещаващи центровете за обслужване на

клиенти (ЦОК). Най-натоварени са: ЦОК „Централно управление“, ЦОК „Скобелев“ и
ЦОК ,Дондуков“. Комуникативното разположение на тези центрове определя и не
голямата натовареност. Основна цел за посещението на клиентите е промяна на титуляр

на партидата, сключване на договор за продажба на топлинна енергия, сключване на

споразумение за разсрочено плащане на просрочени задължения, получаване на
информация за начислени и дължими суми, разяснения по фактури и др.

Дружеството проведе информационна кампания за новия формат на общата
фактура. Изготвени бяха флаери с подробни обяснения на структурата и информацията

в нея, които бяха изпратени до всички клиенти заедно с общата фактура за отоплителен

сезон 2020/2021. Отделно от това темата бе комуникирана в електронни медии, а
разяснителни материали бяха поставени и в клиентските центрове на дружеството.
Що се отнася до комуникацията на дружеството с клиентите, през изминалия

период бяха направени редица стъпки в тази посока. Част от тях са:
•

Промяната в информационната система на дружеството и нови функционалност на

уебсайта;
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•

Възможност за получаване на фактури чрез сайта на „Топлофикация София“ ЕАД;

•

Подаване на заявление за получаване на електронна фактура чрез сайта на

дружеството;
•

Публикуване на данни за месечното потребление и средномесечна температура в

сравнение със същия месец на предходни отоплителни сезони;
•

Подобрената визия на месечната фактура;

•

Регулиране на приема на клиенти в информационния център на дружеството чрез
система за управление на опашки;

•

Изготвяне на регулярни съобщения с актуална информация за предстоящи планови

ремонти;
•

Незабавно информиране на клиентите при аварийни ремонти, с посочване на

предполагаем час за възстановяване на топлоподаването.
Независимо от предоставените възможности за заплащане на дължимите суми в
офисите на платежните оператори и по електронен път, както и въвежданите извънредни
и епидемиологични мерки, от 01.01.2021 г. до 31.10.2021 г., в касите на Дружеството са

инкасирани суми в брой за топлинна енергия и услугата дялово разпределение, по

образувани съдебни преписки и извършени услуги на обща стойност 17 339 327,84 лв.

Кампания по възстановяване на суми от изравнителни сметки

Годишната кампания по възстановяване на суми от изравнителните сметки за
отчетен период м. 05.2020 г. до м. 04.2021 г. протече в тясното сътрудничество със
всички дирекции в Дружеството. Кампанията бе осъществена в периода от 15.07.2021 г.

до 30.09.2021 г. Добрата организация, професионализма на служителите и добрата
комуникация, допринесоха за протичане на спокойна и ползотворна отчетна годишна
кампания. Подготовката за кампанията започна още през месец март 2021 г. със

създаването на работна група във връзка с тясната комуникация с ФДР. Проведоха се
редица срещи, съгласуваха се начин и срок на действия по отношение на отчитаното на

уреди, комуникация и фактуриране. Предвид епидемиологичната обстановка в страната,
се подготвиха всички центрове за обслужване на клиенти за работа в тази среда.
Служители от дирекция „ОКУВ“ подпомагаха клиентите при посещението им във

всички ЦОК, като съдействаха за получаване на информация, контрол на опашки и
правилно ориентиране и попълване на дадено заявление от страна на клиенти.
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Своевременно бяха отчетени уредите за дялово разпределение, изготвянето и
предаването на резултата от изравнителните сметки от страна на „Топлофикация София“

ЕАД, в качеството на топлинен счетоводител. Заедно с още две фирми за дялово
разпределение се ускори началото на кампанията по възстановяване на средства и

започна на 15.07.2021 г.
Осигурена бе приемна за клиенти във връзка с добра обратна връзка, какго и
подробна информация за клиентите на дружеството за условията и реда за подаване на

жалби и съдействие относно казуси, касаещи ОФ, взаимодействие е персоналното ФДР,
сроковете за отчет и подаване на писмени жалби. С цел по-добра информираност и

обезпечаване на пълен процес по обслужване на клиентите на дружеството, от дирекция
„ОКУВ“ беше инициирано създаване на приемна от служители от звено "Контрол на
клиентски заявления и дялово разпределение" към Отдел "Пренос и разпределение на
-ч

топлинна енергия" за консултиране

на граждани по повод казуси, касаещи

взаимоотношенията им със ФДР. Създадената приемна оказа голямо влияние и ефект за

значително намаляване броя на подадените жалби.

Фокусът на Дружеството е върху повишаване на клиентелата удовлетвореност,
повишаване на събираемостта и елиминиране на оперативен риск за него. Основна цел

за посещението на клиентите: възстановяване на суми на каса и по банков път, заплащане

на задължение по ОФ, промяна на титуляр на партидата, сключване на договор за
продажба на топлинна енергия, сключване на споразумение за разсрочено плащане на
просрочени задължения, получаване на информация за начислени и дължими суми.

На база опита и анализа от предходната година, беше създадена съответната

организация за бързо и ефективно обслужване на клиентите. В тази връзка се въведе
допълнителна организация на потока от клиенти, посещаващи Центровете за обслужване
на дружеството. По време на кампанията, в дирекция „УЧР“ са постъпили около 40 бр.

заявления от клиенти, изразяващи своето доволство от обслужването и създадения ред,
Новият облик на фактурите и проведената разяснителна кампания допринесоха за
ясна и точна информираност на клиентите. Оценка за това е по-малкия поток от клиенти,

посетили центровете за обслужване на клиенти с цел получаване на разяснения по

изравнителните сметки.
Своевременното уведомяване на клиентите за възможността да получат суми за
възстановяване по банков път и информираността за подаване на заявленията по

електронен път увеличи броя на лицата, възползвали се от тази услуга. 85% от
подадените заявления са получени по електронната поща.
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Подадените заявления за възстановяване на суми от изравнителни сметки по
банков път са 702 броя. Обобщени данни за броя на заявленията за възстановяване на
суми в брой на каса в Центрове за обслужване на клиенти са отразени в /Таблица 12/:

Таблица 12- Брой подадени заявления за възстановяване на суми в брой
Дондуков

ЦУ

1

1668

1 293

4-ти км. Люлин

Скобелев

|

1 065

1 033

1 058

М. uidocm

Обгцо

L_s« 1

6 664

През периода от 15.07.2021 г. до 30.09.2021 г. са възстановени 1 478 283,26 лв. от
изравнителни сметки на клиенти, като през същия период инкасираните вземания в брой
са на стойност 3 281 286,31 лв. Обобщени данни за възстановени суми, събрани суми и

обслужени клиенти са отразени в /Таблица 13/:

Таблица 13- Събрани и върнати суми в брой и брой клиенти, посетили
центровете за обслужване на клиенти:
Център за обслужване на

Възстановени суми

Събрани суми

клиенти

лв.

лв.

Брой клиенти

цу
ЦОК Дондуков
ЦОК 1 Скобелев
ТР Изток
ЦОК Люлин
ЦОК Младост
Общо:

399 340,31
263 779,23
220 348,49
249 142,29
220 798,94
124 874,00
1 478 283,26

1 151 464,67
568 318,98
546 533,40
331 999,85
481 081,18
201 888,23
3 281 286,31

15 014
7 363
7 748
5 430
7 964
3 692
47 211

За периода от 15.07.2021 г. до 30.09.2021 г. (Период на Кампания по изравнителни
сметки) от приетите 833 броя анкетни карти 821 броя са с дадена положителна оценка

на дейността на служителите от дирекцията.

Таблица 14- Кампания по изравнителни сметки за периода
15.07.2021 г.-30.09.2021 г.
Център за
обслужване

на клиенти

ЦУ
4-ти км.
Скобелев
Дондуков
Люлин

Младост
Общо:

С изразено

Дадени

анкети

С положителна
оценка

недоволство

препоръки

368
191
31
48
185
10
833

357
190
31
48
185
10
821

0
0
0
0
0
0
0

2
1
0
0
0
0
3

Приети
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Таблица 15- Брой нови сгради за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
Брой
сгради

Тип сгради

Битови
Стопански

Битови
к. uteumu
3 125

136
19

Стопански
клиенти

Бюджетни
клиенти

1 316
97

40
1

164

Общ брой
клиенти

4 481
262

Фигура 15- Брой обслужени клиенти и възстановени и събрани суми на каса за

периода от 15.07.2021 г. - 30.07.2021 г.
840

300

g.
400

зм
ДНП

1W

15372011

16.O7.2Wi

iMfctoa

30.572021

21.07,2021

22Л7Л021

210Z2S21

2W-2021

27.07.1021

28.07.2021

2107.2021

М07ДЙ21

Фигура 16 -Възстановени суми на каса на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД
от изравнителни сметки за сезон 2020/2021 г., лева
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Фигура 17 -Събрани суми на каса от клиенти на ,, Топлофикация София “ ЕАД от
изравнителни сметки за сезон 2020/2021 г. за периода 15.07.2021 г.-30.07.2021 г., лева
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Фигура 18 -Брой обслужени клиенти на каса за периода 02.08.2021 г.-31.08.2021 г.
two

Фигура 19 -Възстановени суми на каса на клиенти на „ Топлофикация София“ ЕАД от
изравнителни сметки за сезон 2020/2021 г. за периода 02.08,2021 г.-31.08.2021 г.,лева
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Фигура 20 -Събрани суми на каса от клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД от
изравнителни сметки за сезон 2020/2021 г. за периода 02.0S.2021 г.-31.08.2021 г., лева

Фигура 21 -Брой обслужени клиенти на каса за периода 01.09.2021 г,- 30.09.2021 г.
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Фигура 22 -Възстановени суми на каса на клиенти на „Топлофикация София“ЕАД
от изравнителни сметки за сезон 2020/2021 г. за периода 01.09.2021 г.~ 30.09.2021 г.
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Фигура 23 -Събрани суми на каса от клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД от
изравнителни сметки за сезон 2020/2021 г. за периода 01.09.2021 г.- 30.09.2021 г.

Продължава прилагането на мерките за повишаване на събираемостта от

просрочените задължения. Подхода за определяне на действията, предприемани към

длъжниците е динамичен. След актуализацията на Обща методика за събиране на
просрочените вземания, се инициира по-ранно съдебно събиране на вземанията, за да не
се позволява излизане извън давността или натрупване на прекадено големи задължения.

Специалистите по събираемостта в „Топлофикация София” ЕАД работят активно и за
събиране на просрочените задължения на небитови клиенти към Дружеството. Очаква се

текущата събираемост да нарасне с 3 % на годишна база.

Продължава фокусът към клиенти с цел преминаване от хартиена на ел. фактура.
Към 31.10.2021 г. от общ брой клиенти: 453 840 бр., заявили получаване на е-фактура са

111 898 бр. В резултат на активното промотиране на електронната фактура се забелязва
значително увеличаване на стопанските клиенти, които са заявили услугата.
След въвеждането на новата интегрирана информационна система в Дружеството,

която предостави възможността на стопанските клиенти да заплащат задълженията си
във

всички

партньорски

мрежи

се

наблюдава

повишаване

на

клиентската

удовлетвореност при този сегмент клиенти.
И

през

настоящата

година

продължаващата

пандемична

обстановка и

произтичащите от нея финансови затруднения оказват влияние върху дейността по
събиране на вземанията, ограничавайки възможностите за лични контакти с клиентите и

посещенията с цел договаряне на плащания.
Допълнително предизвикателство пред събираемостта е фактът, че сметките за

топлинна енергия са със сравнително нисък приоритет при заплащане на задълженията
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от населението поради липсата на ограничения, свързани с преустановяването на

услугата. Тази динамична среда налага прилагането на гъвкави и адаптивни подходи в
процеса по комуникация с длъжниците и анализирането на резултатите.

Осъществен е контакт с писма, по телефона и чрез имейл с всички самостоятелни
потребители и бюджетни структури, като е предложен гъвкав подход за погасяване на

просрочените суми, чрез споразумение за разсрочване на задълженията. За клиентите в

особено затруднено финансово състояние се организират и провеждат срещи с цел

изготвяне на индивидуален план за изплащане на задълженията. Ежедневно се изготвят

и изпращат справки по искане на клиенти, постъпили в дружеството през различни
канали като inf_r@ toplo.bg и info_r@toplo.bg, Телефонен център.

С цел подобряване на комуникацията и нивото на обслужване на стопанските

клиенти на Дружеството

аналогично на персоналните акаунт мениджъри на

корпоративните клиенти, бяха създадени индивидуални работни портфейли на
инспектори стопански клиенти. Така клиентите получат своевременно съдействие по
всички възникнали въпроси и съдействие за краткосрочно разрешаване на възникнали

казуси. От началото на 2021 г. до 31.10.2021 г. са изпратени 10 287 броя извлечения и
писма за дължими суми на стопански клиенти, от които 3 602 броя са към корпоративни
клиенти.

За клиенти, крупни длъжници с лошо финансово състояние, са приложени
индивидуални варианти за разсрочване на дължимите суми. С цел по-добър мониторинг

на действията по събиране на вземанията ежеседмично се актуализира и следи таблица с
крупните длъжници, провеждат се разговори с тях. Ефективността на проведените

срещи доведе до положителен резултат за дружеството и бяха заплатени забавени
задължения, както и сключени споразумения за разсрочване на задълженията на крупни

длъжници.
През месец октомври „Топлофикация София“ ЕАД предприе действия заедно с

уведомяването за просрочени задължения, да информира клиентите, които са изпаднали
в затруднено финансово състояние за предимствата на споразуменията, като начин за

разсрочване на задълженията. Информацията бе разпространена персонално към

клиентите, чрез имейл или нарочно писмо на хартия.
Чрез създадената през 2017 г. методология за одобрение, подписване и

проследяване на сключените споразумения за разсрочено плащане на топлинната
енергия се осъществява по-динамичен контакт с клиентите, които не заплащат в срок
вноска по сключеното споразумение. В резултат на тези действия намалява броя на
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просрочените и анулирани споразумения и преминаване им към съдебни действия по
събиране на дължимите суми. С цел подобряване обслужването на клиенти продължава

организация за сключване на споразумения във всички Центрове за обслужване на
клиенти. Плащанията по споразуменията се следят от служителите ежедневно. При

забавяне на вноска се осъществява контакт с клиента, чрез телефонно обаждане, с цел

превенция и напомняне за начините на изплащането им:
- Сключените споразумения през периода от 01.01.2021 г. до 31.10.2021 г. за стопански
и битови клиенти общо: 618 бр. на обща стойност

3 676 545,54 лв., от тях

стопански 95 бр. на стойност 2 689 682,48 лв. и битови 523 бр. на стойност 986 863,06

лв.;
- Изплатените споразумения са общо 175 бр. на стойност 683 125,50 лв., от тях за

стопански клиенти 20 бр. споразумения на стойност 389 787,94 лв. и за битови
клиенти 155 бр. на стойност 293 337,56 лв.

През 2021 г., с цел подобряване обслужването на клиентите, Дружеството

продължи да предоставя възможността, при изявено желание от страна на клиентите за
сключване на споразумение за разсрочено плащане на адрес посочен от клиента, да

изпраща мобилен екип за подписване на място. За периода 01.01.2021 г. до 31.10.2021 г.

са сключени 22 бр. мобилни споразумения на стойност 82 694,67 лв.
За периода от 01.01.2021 г. до 31.10.2021 г. служителите на звено „Инкасатори
битови клиенти“, в отдел „Битови клиенти“ са осъществили 87 378 броя посещения на

адрес. В резултат от дейността до 30.09.2021 г. са събрани 6 386 196,43 лв. Използва се

програмата за GPS локализация за по-добър мониторинг на работата на служителите от
териториалните звена, които посещават клиентите на адрес.
В периода от 01.01.2021 г. до 31.10.2021 г. на информационният телефон: 0700 111
11 на Дружеството са приети 102 856 бр. разговора. За същият период са проведени 142

414 бр. разговори с клиенти длъжници на Дружеството.

Таблица 16-Приетиразговори на информационния телефон за периода
Приети обаждания по вид:

Брои

1. С въпроси относно разпределението на топлинната енергия

21 941

2. С въпроси относно дължими суми

18 325

3. Със сигнали за нарушения на топлоподаването

15 265

4. Подробности за планови ремонти или възникнали аварии

7 333

5. С въпроси за присъединяване към топлопреносната мрежа и смяна на партида

4 046

6. Връзка с оператор

35 946
102 856

Общо:
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3. БИЗНЕС ПЛАН ЗА 2022 г.
„Топлофикация София“ ЕАД извършва основната си дейност в силно регулирана

среда, която до голяма степен ограничава възможността на мениджмънта за пряко и
съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството.

На 16.12.2021 г. Народното събрание на Република България прие решение
за налагане на мораториум върху цените на електроенергията, ВиК услугите и

топлинната енергия на регулиран пазар, като запази цените за първото тримесечие
на 2022 г. на нивата от 16 декември 2021 г.

Същевременно върху финансовите показатели за 2022 г. ще продължи
негативното влияние от ценовото решение на КЕВР за регулаторен период 2021/2022 г.,
в което регулаторът, с оглед запазване на социалната поносимост на цената на
топлоенергията коригира голяма част от ценообразуващите елементи (технологични
разходи по преноса, разходи за природен газ, емисии, персонал).

Планираният финансов резултат на „Топлофикация София“ ЕАД към

31.12.2022 г. е загуба в размер на 134 037 хил. лв. Тази прогноза съдържа голяма
степен неопределеност, свързана със съществени допускания относно динамиката

на пазарите на природния газ и въглеродните емисии, борсовите цени на

електроенергията, както и цената на топлинната енергия и премията за
високоефективно комбинирано

производство, които КЕВР ще утвърди от

01.07.2022 г.

Основните параметри и допускания при които е изготвена прогнозата са
описани в точка 3.1.

Главното предизвикателство за мениджмънта през 2022 г. ще бъде
ограничаване

на

негативните

последици

от

социалната

функция,

която

дружеството е принудено да изпълнява в условията на енергийна криза и
изключително динамични пазари на енергийните ресурси, чрез активно участие на
електроенергийния

пазар,

оптимизация

на

разходите,

приоритизация

на

инвестиционната и ремонтната дейност. Съвместно с принципала ще продължи

търсенето на активен диалог с правителството с цел намиране на справедлив

компенсаторен механизъм за

огромния преразход за природен газ, който

дружеството отчита от началото на регулаторния период.
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Ще продължат усилията за финализиране па преговорите и постигане на резултат
от целенасочените действия по предоговаряне на дългова експозиция към БЕХ ЕАД при

приемливи за дружеството параметри, които да осигурят дългосрочно, устойчиво
решение на проблема, като същевременно се създадат условия за реализация на
предвидената мащабна модернизация.

Ще продължат усилията за ограничаване на негативното влияние на договора с

обществения доставчик чрез търсене на възможности за диверсификация на доставките
при по-конкурентни пазарни условия.

През следващата година ще продължи изпълнението на стартиралите проекти,
касаещи технологичната модернизация, автоматизация и дигитализация на системите,
както и изпълнението на проектите от стратегическо значение, като чрез подобряване на

техническите показатели на дружеството се цели стабилизирането и на финансовите
такива.

Ще бъде продължен акцентът върху целенасочената работа за подобряване на
комуникацията с клиентите, което е в основата за решаването на ключовия проблем,

свързан с доверието към работата на дружеството.

3,1. Основни параметри и допускания при изготвянето на Бизнес план 2022 г.

Към момента на изготвяне на Бизнес плана са налице редица външни за
дружеството фактори, които биха могли да повлияят съществено на параметрите на

прогнозата и планирания финансов резултат. Усложнената икономическа обстановка,
очакваният ръст на инфлацията, социалната политика, която правителството провежда
чрез цените в сектор „Енергетика“, промените в структурата на КЕВР, неяснотата

относно периода и обхвата на държавните компенсации за увеличените цени на
природния газ, потенциалната заплаха от военни действия на територията на Украйна и

свързаните с това последици върху доставките и цените на синьото гориво, към

настоящия момент обуславят голяма степен на неопределеност относно основните
параметри на бизнес плана. С оглед изброените външни фактори, които са извън

сферата на влияние на мениджмънта, е твърде вероятно след извършването на

регулаторния преглед от КЕВР за определяне на цени в сила от 01.07.2022 г. бизнес
планът за 2022 г. да претърпи актуализация.
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В резултат на растящите цени на ресурсите и наложеният мораториум прогнозите

сочат, че за целия регулаторен период юли 2021 - юни 2022 г.} дружеството ще
генерира недовзет приход от природен газ и въглеродни емисии в прогнозен размер
на близо 490 млн. лв., изчислен по реда на чл. 8, ал. 10 от Наредба 5 за регулиране
цените на топлинната енергия. Същевременно, очакванията са общия размер на
компенсация от страна на държавата за периода декември 2021 - март 2022 г. да

„

бъде в размер близо 139 млн. лв., което означава, че след приспадане на очакваната

компенсация от държавата, недовзетия приходи ще достигне размер от близо 351
млн. лв. Възстановяването му през следващия регулаторен период само по себе си би

довело до допълнително покачване на цената на топлинната енергия с близо 46 лв./МВтч,
(+46% спрямо действащата в размер на 98,48 лв./МВтч), а на премията за ВЕКП с близо
220 лв./МВтч (+-136% спрямо действащата в размер на 161,16 лв./МВтч). Тъй като след

подобно увеличение цената на топлинната енергия ще премине значително прага
на социалната по но си мост и на практика е неосъществимо, би следвало като
П

алтернативен

вариант

да

бъде

разгледана

възможността

за

директната

компенсация от страна на държавата.
п

Вследствие на натрупаната загуба в предварителния отчет към 31.12.2021 г.
собственият капитал на дружеството достига отрицателна величина в прогнозен
"1

размер на - 68 200 хил. лв., а след прогнозната загуба за 2022 г. в размер на 134 037

хил. лв. декапитализацията към 31.12.2022 г. достига - 202 237 хил. лв.
Към настоящия момент в дружеството текат процедури по преоценка на
активи и сбезценка на вземанията към 31.12.2021 г., които в последствие трябва да
бъдат верифицирани от регистрирания одитор на дружеството. Очакванията са във

финалния отчет към 31.12.2021 г. в резултат на увеличението на преоценъчния
резерв капиталът да нарасне в размер над акционерния, с което към края на 2021
г. да бъде избегната хипотезата на чл. 252, ал.1, т. 5 от Търговския закон и чистата
стойност на имуществото на дружеството (собственият капитал) да бъде над нивото

на акционерния.
С оглед планираната загуба в размер на 134 037 хил. лв., за да се гарантира
принципът за действащото предприятие, през 2022 г. следва да се предприемат
действия по увеличение на собствения капитал на дружеството.
В тази насока ръководството ще продължи да настоява пред отговорните

държавни институции за намиране на решение за директна държавна компенсация
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за натрупания дефицит през регулаторния период 2021 / 2022 г., като паралелно с
това следва да бъдат разгледани възможните варианти за ефективно увеличение на

капитала па дружеството от страна на едноличния собственик на капитала.

Настоящият Бизнес план за 2022 г. е изготвен при следните параметри и
допускания:

1
1

•

Предварителният отчет за 2021 г. и прогнозата за 2022 г. са изготвени при
допускане за компенсация от страна на държавата за високите цени на природния

газ, както следва: м. декември 2021 г.: 29,7 млн. лв.; м. януари 2022 г.: 51,0 млн.

лв.; м. февруари 2022 г.: 31,1 млн. лв.; м. март 2022 г.: 27,5 млн. лв.

Компенсациите са изчислени

съгласно

обявената от Министерство

на

енергетиката схема за възстановяване на 50% от разликата между утвърдената

цена на „Булгаргаз“ ЕАД и прогнозната цена за 1-во тримесечие, използвана при

’"П

ценообразуването в размер на 48,80 лв /МВтч. По този начин се очаква

дружеството да бъде компенсирано е близо 139,4 млн. лв. при прогнозен

п

недовзет приход от природен газ и емпсми до края на регулаторния период (в
случай, ч( цените останат непроменени след 1-ви април) в размер на 490 млн
лв., изчислен съгласно чл. 8, ал. 10 от Наредба 5 за регулиране цените на
топлинната енергия. За останалите близо 350 млн. лв. следва също да бъде

търсен компенсаторен механизъм на държавно ниво, тъй като включването
на подобна сума от КЕВР в ценообразуването за следващия регулаторен
период би увеличило цената на топлинната енергия с близо 46%, а премията

за ВЕКП е близо 136% спрямо действащите към настоящия момент.

Прогнозни приходи от продажба на топлинна енергия 414 759 хил. лв.
•

Прогнозните приходи от топлинна енергия за 1-во тримесечие на 2022 г. са

изчислени на база планираната производствена програма и цена на топлинна
енергия в размер на 98,48 лв./МВтч утвърдена с решение на КЕВР № Ц-

26/01.07.2021 г. и прилагана за първите три месеца на годината съгласно приетия
от Народното събрание мораториум върху цените на електроенергията, ВиК

услугите и топлинната енергия на регулиран пазар за периода 16.12.2021 г. до
31.03.2022 г.

•

Прогнозните приходи от топлинна енергия след изтичане на първото
тримесечие до края на годината са изчислени на база планираната
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производствена програма и цена на топлинната енергия в размер на 127,56

лв./МВ гч, която беше отменена с решението за мораториум.

Прогнозни приходи от продажба на електроенергия 467 731 хил. лв.

Прогнозните приходи от получена премия от фонд СЕС за 2022 г. са в размер

на 187 004 хил. лв. За първите при месеца от годината са изчислени на база

производствената програма и премия за електрическа енергия в размер на 161,16
лв./МВтч, утвърдена с решение на КЕВР № Ц- 26/01.07.2021 г. и прилагана за
първите три месеца на 2022 годината.

Прогнозните приходите от получената премия от фонд СЕС след изтичане на
първото тримесечие до края на годината са изчислени на база планираната

производствена програма и изчислената от КЕВР премия за електрическа енергия

от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна

енергия по реда на чл. 33а от ЗЕ в Доклада на КЕВР за изменение на цени от
01.01.2022 г. в размер на 327,16 лв./МВтч.
Прогнозните приходи от борсови продажби на електрическа енергия са на

стойност 280 727 хил. лв. и са планирани на база производствената програма и

осреднени цени на фючърсите към 02.02.2022 г. на българската, румънската и
унгарската борса по тримесечия, както следва:
1-во тримесечие: 391,17 лв./МВтч;
2-ро тримесечие: 354,70 лв./МВтч;

3-то тримесечие: 375 69 лв./МВтч,
4-то тримесечие: 384,04 лв./МВтч.

Прогнозни разходи за природен газ - 600 539 хил. лв.

Разходите за природен газ са изчислени в съответствие с производствената

програма и прогнозни цени по тримесечия, изчислени на база тримесечните
фючърси на холандския газов хъб TTF. На база на исторически данни е заложено

допускането, че регулираната цена на обществения доставчик ще бъде с 50% по-
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ниска от нивата на които се търгува природният газ на TTF, в резултат на което
са заложени следните цени:
1-во тримесечие: 118,35 лв./МВтч;

2-ро тримесечие: 75,08 лв./МВтч;

3-то тримесечие: 73,96 лв./МВтч;
I

4-то тримесечие: 75,57 лв./МВтч.
Общият разход включва в себе си и разходите за преноси и достъп през
газопреносната / газоразпределителната мрежа и акциз на обща стойност 33 721

fl

хил. лв.

Разходът за природен газ за периода м. януари - м. март е намален с общо 109 642
-T|

хил. лв. в резултат на очакваната компенсация, изчислена като 50% от разликата
между прогнозната цена на природния газ за първото тримесечие на 2022 г. - 48,80

п
!

1

лв./МВтч, съгласно решение на КЕВР Ц-26-01.07.2021 г. и реално утвърдените
цени за от регулатора за м. януари и м. февруари 2022 г. и цената, която
„Булгаргаз“ ЕАД е заявил пред Регулатора зам. март. Към момента на изготвяне

на бизнес плана се очаква нотификация от Европейската комисия, което да
1
I

позволи предоставянето на компенсацият а.

п

Прогнозни разходи за покупка на квоти за въглеродни емисии -186 641 хил,
лв.

• Планираният разход за покупка на квоти за 2022 г. е изчислен е на база

прогнозното количество генерирани емисии за 2022 г. в размер на 1 284 951 т.
след приспадане на безплатните квоти, полагащи се за 2022 г. по ЕСТЕ в размер

на 200 543 т. Необходимите за закупуване квоти в размер на 1 084 408 т. са

умножени по прогнозна цена от 88,00 €/тон.

Прогнозни разходи за лихви и неустойки към БЕХ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД

• През 2021 г. бяха положени значителни усилия за постигане на устойчиви и

приемливи условия по обслужване на дълга към БЕХ ЕАД. Бяха изтъкнати редица
мотиви, свързани с настъпилите промени във външноикономическата среда,

актуализираните инвестиционни намерения на дружеството, промените в

социално-икономическата среда, увеличените разходи за емисии и др. Към
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nI

момента на изготвяне на Бизнес плана текат интензивни преговори между
ръководството на дружеството и доинципала с БЕХ ЕАД относно предоговаряне

условията по цялата дьлгова експозиция, резултатите от които биха оказали
съществено влияние върху прогнозните разходи за лихви и неустойки по дълга

през 2022 г., възможността на дружеството да реализира инвестиционните си
намерения и да изплаща текущите задължения за природен газ.
Прогнозата за 2022 г. е изготвена при допускане за постигане на

споразумение и предоговаряне на цялата дьлгова експозиция към БЕХ ЕАД

Й

при пазарни лихвени нива и разсрочване на плащанията по главниците с

петгодишен гратисен период. В резултат на това годишните разходи за jihxbh
към БЕХ ЕАД са изчислени в размер на 31 789 хил. лв.

Годишните разходи за неустойки по договора за доставка на природен
"l

газ са изчислени в съответствие с прогнозния недостиг на паричен поток

вследствие на регулаторно определените цени и са на стойност 19 374 хил.
П

fl

лв.

• Инвестиционната програма за 2022 г. е изготвена след подробен преглед и
приоритизация на предвидените за изпълнение проекти, в контекста на цялостна
оптимизация на инвестиционните разходи. Планираните собствени средства по

инвестиционната програма на дружеството за 2022 г. са в размер на 79 726 хил.

лв.
Във връзка е изготвения от американския консултант Black&Veatch План за
надграждане, капитален ремонт и капитализация, който предвижда цялостна

мащабна модернизация на производствените мощности и топлопреносната
мрежа, наличните инвестиционни намерения на дружеството бяха преосмислени,

реорганизирани и ограничени до тези, гарантиращи оперативната безопасност и
сигурността на топлоснабдяването.

• Ремонтна програма на дружеството за 2022 г. е планирана в размер на 5 623

хял. лв.

Стойността й е планирана след подробна и задълбочена оценка на

неотложните ремонтни операции в топлоизточниците и топлопреносната мрежа,

необходими

за

топлоснабдяване,

осигуряване

подобряване

на

надеждност

качеството

на

на

системата,

качествено

предоставяните услуги
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подобряване дейностите по опазване на околната среда на „Топлофикация
”1

София” ЕАД.
"1

• Производствената програма на „Топлофикация София” ЕАД за 2022 г. е
изготвена при следните предпоставки и допускания:

Базовите показатели са прогнозирани въз основа на историческите данни
от предходни отчетни периоди 2013-2021 г.;

п

Прехвърляне на топлинни товари от ТР ,Дюлип“ и ТР „Земляне“ към ТЕЦ

-1

„София“ през летния период с цел по-голямо електро производство;
Планирано спиране за профилактика на електрогенериращата мощност на

.

ТЕЦ „София” през лятото на 2022 г.;
Работа с високоефективни мощности за комбинирано производство в ТЕЦ

„София Изток” - ТГ Ст. № 4 и 5.

След въвеждане в експлоатация на реконструирания ТГ Ст. №3 в ТЕЦ
~

„София Изток“, ще е необходимо техническо време за да влезне в
лицензионен режим и няма да получава премии по чл. 33а от Закон за

енергетиката за произведената електроенергия през този период;

Работа с високоефективни мощности за комбинирано производство в ТЕЦ
„София“- ТГ Ст. №9 и каскадата ТГ Ст. №8/8А.

3.2. Потенциални рискове за изпълнението на Бизнес плана

Параметрите на Бизнес плана може да бъдат повлияни от проявлението на

различни рискове, които са извън обхвата на мениджмънта на дружеството, като найзначимите от тях са:
Регулаторен риск

Тъй като дружеството извършва дейността си в регулаторна среда, проявлението
на регулаторния риск в най-голяма степен би повлияло на параметрите на плана.

Планираните финансови параметри зависят в голям степен от общия подход,
който КЕВР ще приложи при регулаторния преглед и утвърждаването на цени на

топлинна и електрическа през следващия ценови период от 01.07.2022 г. Съгласно
чл. 8, ал. 10 от Наредба 5 при следващия регулаторен преглед КЕВР следва да установи

наличието на разлика от предходния регулаторен/ценови период между прогнозните и
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отчетените разхода, формиращи разходите за основно гориво - природен газ, и разходите

за квоти за въглеродни емисии, като отрази тази разлика в необходимите приходи на
дружеството. Само за второто полугодие на 2021 г. тази разлика за „Топлофикация

София“ възлиза на близо 162 млн. лв., а в резултат на наложения мораториум върху
цените през първото тримесечие на 2022 г. се очаква тази сума да нарасне до близо 490

млн. лв. до края на регулаторния период - 30.06.2022 г.

Ако тази сума бъде включена от Регулатора в необходимите приходи на
дружеството за следващия регулаторен период, това би увеличило цената на топлинната

енергия изключително много, което би направило услугата социално непоносима. В тази
връзка е много вероятно КЕВР ще приложи разпоредбата на чл. 8, ал. 12 от Наредба 5,

който позволява корекцията по ал. 10 да бъде разсрочвана изцяло или частично за
следващи регулаторни периода при спазване на принципите по Закона за енергетиката.

Във връзка с гореизложеното изпълнението на Бизнес плана е пряко

обвързано и зависи в голяма степен от решението на КЕВР за новия ценови период

в сила от 01.07.2022 г.

Икономически риск

Доколкото дружеството извършва основната си дейност в регулирана среда, до
голяма степен икономическият риск се проявява чрез регулаторния. Извънредното

положение, в което функционират българската и световните икономики през послед ните
две години биха могли да повлияят върху дейността на дружеството и съответно върху
параметрите на Бизнес плана. Към настоящия момент енергийният сектор все още е

сравнително слабо засегната от намалената платежоспособност на населението и

увеличената безработица.
Все още значителната неопределеност относно развитието на Covid-19 и

социално-икономическите последици от него не дава възможност за изготвянето на

обоснована прогноза за влиянието върху параметрите на бизнес плана. Евентуалното

негативно проявление на риска от пандемията се изразява основно в намаление на
постъпленията от клиенти в резултат на намалена платежоспособност на населението.
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Политически риск
В международен аспект политическият риск за дружеството е свързан основно с

потенциални военни действия

I

о!

на територията на Украйна и опасността от

преустановяване на газовите доставки от Русия за Европа.
На национално ниво политическият риск се свързва с вероятността от промяна

П

във формата и структурата на управление, или от внезапна промяна в политиката на

правителството, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни

промени в европейското и/или националното законодателство, в резултат на което

средата в която оперира дружеството да се промени негативно и то да понесе загуби.

1

Политическа обстановка в България през 2021 г. беше изключително усложнена.
През годината действаха четири парламента, бяха проведени три парламентарни и едни
президентски избори, действаха два служебни кабинета и едно редовно правителство,

формирано в края на годината. В контекста на Зелената сделка българската енергетика

1

изпрати 2021 г. без енергийна стратегия. Ситуацията в енергийния сектор се усложни
още повече след като едно от първите решения на новосформираното Народно събрание

!

Л

беше да наложи мораториум върху цените на електрическата енергия за битовите
потребители,

топлоенергията

и

ВИК

услугите,

ограничавайки

дейността

и

правомощията на КЕВР, която в деня на мораториума провеждаше обществени

обсъждания по изготвените доклади за увеличение на цените на електрическата и
топлинната енергия от 01.01.2022 г.

Несъмнено наложеният мораториум се отразява изключително негативно

върху и без това влошеното финансово състояние на „Топлофикация София“ ЕАД

през 2022 г. Още в първия ден на годината председателят на КЕВР алармира за
спешна нужда от утвърждаване на модел по който да бъдат компенсирани

топлофикационните дружества във връзка с поредното покачване на цената на
природния газ от началото на годината.

3.3. Основни проекти и приоритети през 2022 г., целящи подобряване на

технологичното и финансовото състоянието на „Топлофикация София“ ЕАД
Устойчивото развитие на компанията и стремежът за предлагане на конкурентна

услуга в

дългосрочен план,

изисква последователност при

реализацията на

стратегическите проекти за дружеството, чийто обхват е по-голям от едногодишния

планов период. През 2022 г. освен големите инвестиционни проекти, ще продължи
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изпълнението на приоритетите, целящи подобряване на финансово-икономическото и
”1
1

П
I

технологично състояние на компанията, следването на добрите практики в отрасъла,
пълноценното оползотворяване на потенциала на централизирано топлоснабдяване в
град София и повишаване качеството на обслужване на потребители на услугата в

столицата.

Основните приоритети в дейността на дружеството през 2022 г. ще са:

1

•

Продължаване работата по проекта за Изграждане на Ко-генериращи

инсталации в ТЕЦ „София Изток“ и ОЦ ,Люлин“ и изграждане на
междусистемни връзки на топлопреносната мрежа;

I

•

Продължаване на дейностите по проекта за изграждане на Инсталация за
комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF

отпадък”.
п
I

•

Изграждане на утилизационна инсталация на ЕК 220 t/h ст. №9 в ТЕЦ

„София”;
• Изграждане на локални топлофикационни системи в кв. Орландовци, кв.
Христо Ботев и кв. Малинова долина.;
•

Реализиране на 2-ра фаза на мониторинг системата за дистанционен контрол

на абонатни станции (абонатни станции в ТР „София Изток“);

•

Доразвитие на Мониторинг система за локализиране на пробиви по

топлопреносната мрежа;
•

Програма - клиенти и събираемост за 2022 г. - планирани дейности и
инициативи за дейността по обслужване на клиентите през 2022 г.;

•

Оптимизация на дейността по пренос на топлинна енергия чрез продължаване

на проекта за имплементиране на софтуера „Tennis“
•

Продължаване на програмата за рехабилитация на топлопреносната мрежа;

•

Изграждане

на контролни

точки по топлопреносната мрежа с цел

оптимизиране на режимите на топлоснабдяване;

•

Внедряване на алтернативни източници на енергия в производствения цикъл

и консумацията на обекти собственост на „Топлофикация София“ ЕАД;
•

Продължаване на социалния диалог със синдикатите и политиката по СБКО

•

Активно управление на несвързаните с лицензионната дейност активи.
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3.3.1. Продължаване работата по проекта за Изграждане на Ко-генериращи
инсталации в ТЕЦ „София Изток“ и ОЦ „Люлин“ и изграждане на междусистемни

връзки на топлопреносната мрежа.
На 25.05.2021 г. между Столична община и Американската агенция за търговия и
развитие (USTDA) беше подписано Споразумение за безвъзмездна помощ, по силата на

което общината получи грант на стойност 921 554 USD. Средствата ще бъдат използвани

за финансиране на разходите по договор между Столична община и американската
консултантска фирма Black & Veatch, избрана да извърши предварително проучване за

п

проект

относно

цялостна модернизация,

оздравяване

и

рекапитализация

на

„Топлофикация София“ ЕАД. Съгласно техническото задание, Договорът включва
изпълнението на общо 11 задачи, в т.ч.:

Задача 1: Начало и събиране на информация;
Задача 2: Изготвяне на план за модернизация, оздравяване и рекапитализация;
Задача 3: Изготвяне на финансова програма за плана;
Задача 4: Оценка на правната и управленска структура и препоръки;

Задача 5: Юридически преглед на плана;
Задача 6: Оценка на усъвършенстваната измервателна инфраструктура и препоръки;
Задача 7: Предварителна оценка на екологичното и социалното въздействие на плана;

Задача 8: Предварителна оценка на въздействието на плана върху развитието;

Задача 9: Източници на доставка за изпълнението на плана;
Задача 10; Кратко изложение за широката общественост;
Задача 11: Окончателен доклад.

На 25.11.2021 г. на свое редовно заседание Столичен общински съвет прие

изпълнението на Задачи 2 и Задача 3, с което даде ход на изпълнението на следващите

задачи от проекта, чийто финален резултат ще бъде налице през 2022 г.
На площадките на два от топлоизточниците - ТЕЦ „София Изток“ и ОЦ „Люлин“
се предвижда да бъдат изградени мощни Когенериращи инсталации - всяка с
инсталирана мощност от 240 MWe и 240 MWt

Целта на проекта е да бъде подобрено технологичното и стабилизирано
финансовото състояние на дружеството, чрез увеличаване на дела на комбинираното
производство на енергия в топлоизточниците, като същевременно да бъдат изпълнени

изискванията на европейското законодателство:
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• Директива 2012/27/ЕС допълнена с Директива (ЕС) 2018/2002 - относно
енергийната ефективност;

• Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността;

• Директива 2003/87/ЕО относно установяване на схема за търговия с квоти за
емисии на парникови газове;
• Директива 2005/89/ЕО относно мерки за гарантиране сигурност на доставките на

електрическа енергия;
• Директива 2018/4Ю/ЕО за разходоефективните намаления на емисии и на
нисковъглеродните инвестиции за увеличаване на делът на комбинираното

производство.
Изграждането на междусистемни връзки на топлопреносната мрежа ще осигури

възможността

всички

топлоизточници

на

дружеството

да

захранват

един

топлофикационен пръстен, като това ще доведе до повишаване на сигурността на

топлоснабдяването, при настъпило спиране на работата на някой от топлоизточниците.

Осигуряването на пълна свързаност между централите, означава, че при
извършването на летните ремонти и профилактики, клиентите ще могат да бъдат

захранвани с топла вода от други централи, докато тече ремонтът и по този начин

топлоснабдяването няма да бъде прекъсвано.

3.3.2. Продължаване на дейностите по проекта за изграждане на Инсталация за

комбинирано производство на енергия в София е оползотворяване на RDF

отпадък”
Проектът за изграждане на Инсталация за комбинирано производство на енергия
в гр. София с оползотворяване на RDF представлява трета фаза от изпълнявания от

Столична община проект „Интегрираната система от съоръжения за третиране на
битовите отпадъци на Столична община“.
Определените

разходи

за

цялостното

изграждане

на

Инсталацията

за

оползотворяване на RDF са в размер на 157 538 011 € (308 117 568,97 лв.) без ДЦС, от

които 91 813 152,88 € (179 570 918,88 лв.) или 58,28 % са безвъзмездна финансова помощ

по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 г. - 2020 г., а останалите 65 724 858,24 €
(128 546 649,59 лв.) или 41,72 % са собствен принос на дружеството - осигурен чрез заем

от Европейската инвестиционна банка.
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До този момент от Интегрираната система съоръжения за третиране на битовите

отпадъци са реализирани две фази:
Първа фаза, в с. Горни Богров - изградена е инсталация за компостиране с

•

капацитет 20 000 тона годишно заедно с инсталация за анаеробно третиране на

биологични отпадъци с капацитет 24 000 тона годишно и производство на енергия

от биогаз;
Втора фаза, в с. Яна, зона Садината, е изградено съоръжение за депониране на

•

отпадъци с капацитет 2 825 000

m3

и от 2015 г. работи инсталация за механично

биологично третиране (МВТ) с капацитет (с номинална мощност) битови
отпадъци при 410 000 тона годишно, което води до производство на RDF от 180

000 тона годишно.
В настоящия момент на дневен ред е реализирането на Трета фаза, с която ще се

финализира Интегрираната система от съоръжения на CO, а именно разработката

„Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в
гр. София за оползотворяване на RDF отпадък4'.
С реализация на разработката „Топлофикация София“ ЕАД (като Възложител)

възнамерява да използва гориво от твърди битови отпадъци - RDF, за комбинирано

производство на енергия, при което частично ще се замени оползотворяването на
природен газ, при задоволяване на нуждите от топлинна енергия на гражданите на гр.

София. RDF ще се оползотворява в инсталация за комбинирано производство на

топлинна и електрическа енергия, разположена на територията на топлоелектрическа
централа ТЕЦ „София“. Когато бъде завършена инсталацията ще бъде управлявана от

„Топлофикация София“ ЕАД.
Чрез изграждането на инсталацията за оползотворяване на RDF като част от

енергийните мощности на „Топлофикация София“ ЕАД ще бъдат постигнати следните
ползи:
•
•

•

•

максимално оползотворяване на енергията от RDF;
частична диверсификация на горивната база за производство на енергия замяна на около 11% природен газ с RDF;
повишаване на енергийната ефективност в производството чрез заместване
на стари амортизирани мощности с нови, за генериране на енергия с
високоефективен комбиниран цикъл с максимално използване на наличната
инфраструктура на енергийните мощности в „Топлофикация София“ ЕАД;
намаляване на емисиите на парникови газове на единица енергия;
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намаляване на производствените разходи на единица енергия и възможно
намаляване на цената на произведената енергия.

Инсталацията за комбинирано производство на енергия от RDF трябва да отговаря
напълно на изискванията на нормативната база за опазване на околната среда, която е в
сила в Република България и да отговаря на най-съвременните технологии, като прилага

най-добрите налични техники (НДИТ) за третиране на отпадъци за енергия в

съответствие с европейските директиви и изисквания.
Към настоящия момент се провеждат следните тръжни процедури по реда на
Закона за обществените поръчки:

1 .Тръжна процедура за проектиране и изграждане (D&B) - с обявен изпълнител
Консорциум „RDF- Файърд Пауър Плант София 2021“;

2 .Тръжна процедура за надзор и изпълнение на функциите на Инженер - с обявен

изпълнител Обединение ,ДСОЛ-СТРОЙ-КСС ДЗЗД“;
З .Тръжна процедура за избор на екип на задачата - с обявен изпълнител

Обединение ДЗЗД „ТРИ БИМ - СОФИЯ“.

Решенията за избрани изпълнители по трите обществени поръчки бяха обжалвани

в КЗК, като предстои окончателното им разглеждане във Върховен административен съд.

3.3.3. Изграждане на утилизационна инсталация на ЕК 220 t/h ст. №9 в ТЕЦ
„София”

С разработката за внедряване на утилизационна инсталация се цели да бъде
повишена енергийната ефективност на котлоагрегата чрез оползотворяването на
нископотенциалната топлина на изходящите димни газове и освен тава да бъдат

достигнати стойности на замърсяване на атмосферата с NOx< 100 mg/ шпЗ (заложени в
Наредба №10 на МОСВ и в Директива 2001/ 80/ ЕС на Европейския парламент).

С реализацията на разработката се очаква еднозначно да бъдат изпълнени две

задачи - достигане на определения лимит на NOx в димните газове и усвояване на
допълнителна топлина от около 10 MWt (без допълнителен разход на гориво).

Задачата в този обем и съдържание е включена в ПНП като мероприятие за
изпълнение съгласно член 32 на Директива 20Ю/75/ЕО.
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Изграждане иа локални топлофикационни системи в кв. Орландовци, кв.

Христо Ботев и кв. Малинова долина

Инвестиционната
топлофикационни

разработка

предвижда

да

бъдат

изградени

локални

системи, чието финансиране се очаква да бъде финансово

подпомогнато с отпуснати средства от Министерството на околната среда и водите

(МОСВ). Предвидените локални топлофикационни системи са съответно:
- кв. Орландовци- топлинна мощност 6 MWt, два контейнера - модули х 3 MWt и
3 MWe’;

- кв. “Христо Ботев”- топлинна мощност 25 MWt, три контейнера- модули х 9

MWt и 9 MWe;
- кв. “Малинова Долина”- топлинна мощност 30 MWt, три контейнера - модули х 10

MWt и 10 MWe.
Проектът включва както изграждане локален топлоизточник (изпълнен с бутални

газови двигатели (контейнерно изпълнение), така и изграждане топлоразпределителна
мрежа с абонатни станции.

3.3.5.

Реализиране на 2-ра фаза на мониторинг системата за дистанционен контрол

на абонатни станции (абонатни станции в ТР „София Изток“)

Изпълнението на проекта е планирано за реализация в продължение на няколко
години и неговото изпълнение ще продължи и през 2022 г., като започне изграждането
на мониторинг система в ТР „София Изток“.

Имплементирането на системата за мониторинг и управление на абонатните

станции ще доведе до:
•

информационна обезпеченост на клиентите по отношение на режимите на

работа на АС и потребеното количество енергия в реално време;
•

формиране на активни клиенти;

•

възможност за дистанционна промяна на настройките на АС в реално време

съвместно с клиента;
•

възможност за дистанционно отчитане на топломерите и водомерите в

абонатните станции;
•

получаване на актуалната информация (съгласно нормативните изисквания)
от абонатните станции за минимално време;

•

анализ на консумацията на топлинна енергия и изчисляване на топлинната
характеристика за всяка сграда;
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•

идентифициране на предаварийни и аварийни ситуации;

•

разпознаване причината за авария и изпълнение на необходимите действия;

•

повишаване на ефективността на електро и топлогенериращите мощности.

3.3.6. Доразвитие на Мониторинг система за локализиране на пробиви по
топлопреносната мрежа

И през 2022 г. ще продължи подмяната на амортизираните участъци от

топлопреносната мрежа и поставянето на локални станции за мониторинг. Изграждането

на системата е продължителен процес, а положителният ефект от нейното внедряване ще

се изрази както в по-бързото откриване и отстраняване на аварии, така и в намаление на
загубите на енергия и топлоносител при преноса.
3.3.7. Програма - клиенти и събираемост за 2022 г. - планирани дейности и

инициативи за дейността по обслужване на клиентите през 2022 г.
„Топлофикация София” ЕАД ще продължи проактивната политика за повишаване
на събираемостта в две посоки - текуща сьбираемост и по просрочени задължения. Ще

продължи реализацията на следните средносрочни инициативи, които са в процес на
изпълнение:

• периодични специализирани обучения на служителите за развиване на

уменията им за работа с клиенти;
• допълнителни обучения за работа със софтуерни продукти;
• обратна връзка към служителите за резултатите от работата им (измерими и
оценени от Ръководител) на тримесечна база;

• обратна връзка с клиенти (измерими, чрез анкетни карти).
Очаква се вследствие на новата система, текущата събираемост да се повиши с

3% на годишна база. Ще продължи и прилагането на мерките за повишаване на

събираемостта от просрочените задължения. Нарастването на текущата събираемост се
очаква основно от ефекта от прилагането на програмите за насърчаване на лоялните

клиенти на Дружеството, които са:

Мерки за повишаване на текуща събираемост:

Основната цел на Дружеството е да насърчи клиентите да заплащат в срок
задълженията си. Създаването на възможност за разплащане по различни канали,

обявяването им по подходящ начин, както и получаването на е-фактура са едни от
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предпоставките за своевременно заплащане на дължимите суми и да намали

некоректните платци и увеигичи клиентската удовлетвореност.
•

през отоплителен сезон 2021/2022 г. Дружеството ще продължи с програмата
,Доилен клиент”:
- 3% отстъпка от месечната сметка за плащане в срок;
- 50% отстъпка от една месечна сметка при плащане на равни вноски;

На база обратна връзка от клиентите в корпоративните пощи и онлайн канала на
Дружеството, както и при посещения в Центровете за обслужване на клиенти може да се

установи, че има интерес към Програмата и се посреща добре от клиентите, т.е. тя има
положителен комуникационен и имиджов ефект.

Мерки за повишаване на събираемостта на просрочените задължения:
•

Активен диалог с клиенти на Дружеството с просрочени задължения с
персоналните им инспектори;

•

Провеждане на телефонни разговори с клиенти на Дружеството с просрочени

задължения с период на просрочие между 20 и 550 дни с цел убеждаването им
да заплатят доброволно и/или разсрочено задълженията си;

•

Активен диато, с клиенти на Дружеството с просрочени задължения между

20 и 550 дни, чрез посещения на адреса на клиента;

•

Информиране на клиентите за възможността да им бъде изпратен мобилен

екип на адрес, посочен от тях за сключване на споразумение за разсрочване на

задълженията;
•

Активно изпращане и връчване на напомнителни писма до клиенти на
Дружеството с просрочени задължения между 60 и 550 дни;

•

Разсрочване на задълженията за определен срок, съгласно т. 2.3 от решение №

331 на СОС (прието на заседание на 27.06.2013 г., съгласно протокол № 42, т.
23 от дневния ред) и подписване на споразумения за разсрочено пла цане с

клиенти, както и прилаган-' на индивидуален подход, съобразно финансовото
състояние;

•

Гъвкавост при договаряне на начините за разсрочване на задълженията предлагат се варианти с възможност за индивидуално договаряне;
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Активно информиране на клиентите за възможността да им бъде изпратен

мобилен екип на адрес, посочен от тях за сключване на споразумение за
разсрочване на задълженията;

При непостигане на споразумение за доброволно плащане на дължимите суми
за топлинна енергия и просрочия над 551 дни да се предават към дирекция

„Правна“ за предприемане на действия по събирането им по съдебен ред;

Активизиране на Дружеството в публичното пространство чрез:
участие в публични дискусии в медийното пространство, при
разясняване на пазарната и социална политика на Дружеството;

превантивно информиране на клиентите за настъпили промени в
ценообразуването на топлинната енергия и очаквани равнища на

сметките по време на отоплителния сезон;

максимално използване на възможностите на новата информационна
система и интегрирането й с интернет страницата на Дружеството, с

цел подобряване информираността на клиентите с възможности за

обратна връзка;
поддържане на уебсайт http://www.toplo.bg с ежедневна актуализация,
от който клиентите могат да проверят стойността на сметките си, да се
запознаят с общите условия за продажба на топлинна енергия за
битови и за стопански нужди, с актуалните цени на топлинната

енергия, с възможните начини на заплащане на задълженията, с
адресите на центровете за обслужване на клиенти, телефони за
информация и др.;

с цел улеснение на клиентите, които предпочитат да използват

интернет, „Топлофикация София” ЕАД представи и официалната си
страница във Facebook. На страницата потребителите могат да

получават текущи новини и информация за ремонти и аварии, да
проверят размера на задълженията си, както и да зададат въпросите си;
повишаване на телефонните разговори за събиране на вземанията;

активен диалог, чрез телефонни разговори с клиенти на дружеството с

просрочени задължения между 60 и 180 дни;
активно информиране на клиентите за възможността, да им бъде

изпратен мобилен екип на адрес, посочен от тях, за сключване на
споразумение, с цел разсрочване на задължението;
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гъвкавост при договаряне на начините за разсрочено плащане на

задълженията.
С цел повишаване на удовлетвореността на клиентите и разширяване на спектъра
от дигитални услуги, Дружеството ще въведе в експлоатация онлайн портал за
самообслужване. Порталът ще предоставя широк спектър от услуги на своите клиенти.

Чрез развитието на допълнителни дигитални възможности, Дружеството ще
разширява спектъра от услуги, предоставяни чрез онлайн портала, като се стреми да

отговори на нуждите на своите клиенти за надеждно и качествено обслужване.

Порталът за самообслужване ще позволи на клиентите да взаимодействат много

по-бързо и активно с Дружеството, без да се налага посещение на офиси и чакане на
опашки. Информираността за задълженията и лесното проследяване на плащанията ще
има ефект както върху удовлетвореността на клиентите, така и върху събираемостта на

вземанията. А възможността за получаване на известия (нотификации) при аварийни и

планови ремонти ще спомогне за своевременната информираност на клиентите в тези
важни моменти.

Средносрочни инициативи в процес на изпълнение:
• Дефиниране на специфични подходи към всеки тип лош платец на база на

категоризацията му;

• Периодични специализирани обучения на служителите за развиване на
уменията за работа с клиенти;

•

Допълнителни обучения за работата със софтуерните продукти;

• Обратна връзка към служителите за резултатите от работата им (измерими и
оценени от Ръководител) на тримесечна база;
•

Обратна връзка с клиенти (измерими, чрез анкетни карти).

Фокусът и занапред ще бъде поставен върху подобряването на бизнес процесите и
клиентското обслужване. Удовлетвореността на клиентите остава наш приоритет и ще
продължим да работим в тази посока.

Не на последно място, основна задача и приоритет на Дружеството и през 2022 г.
остава подобряването

информираност,

на

вежливо

обслужването

отношение,

на клиентите,

учтивост

и

свързано

бърза обратна

комуникацията с тях.
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3.3.8. Оптимизация на дейността по пренос па топлинна енергия чрез продължаване

на проекта за имплементиране на софтуера „Termis“
Планира се през 2022 г. да се реализира втора фаза от проекта „Termis“, която
включва

• Динамично калибриране на термо-хидравличния модел на топлопреносната
мрежа на гр. София и въвеждане на работа в реално време като допълнение

към съществуващата диспечерска система.
Преди въвеждане на работа в реално време е необходимо да се направи динамично

калибриране на създадения по време на първа фаза от проекта, термо-хидравличен модел
на топлопреносната мрежа, проверка на «синки гра зични условия във всеки

топлофикационен район и верификация на всички работни условия и работни параметри,
както и въвеждане характеристиките на помпите и арматурата.

„Tennis“ ще получава данни в реално време от съществуващите SCADА системи,

както и прогноза за климатичните условия. Това дава възможност софтуера
непрекъснато да предвижда топлинния товар дори и по време на периоди с бързо
променяпгч се или с екстремални климатични условия. На база тези данни, ще се
извършва симулация, позволявайки на оператора да види в настоящия момент и до 3 дни

от настоящия момент как работи топлопреносната мрежа. Операторът ще може по в< ‘я ко
време да визуализира на дисплея редица променливи като подаваща температура,
връщаща температура, налягане, дебит и т.н. Ключови предимства на работата в реално

време са:

Анализ наработата на топлофикационната система чрез симулация на различни
сценарии в реално време;
Изчисляване, визуализация и анализ на дебита, налягането и температурите във

всяка точка от мрежата, съгласно текущите термо-хидравличниусловия;
Изпълнение на симулации на бъдещи условия на база архивни данни и прогноза за

времето;
Извършване на анализи “какво ако ” (What-if) за критични събития (напр. пробив
на тръбопроводи, аварии в топлоизточниците и др.), както и изготвяне на

алтернативни сценарии с цел запазване качеството на услугата.
Въвеждане на модул за оптимизация на температурата.
Модулът за оптимизация на температурата има за цел да минимизира топлинните

загуби и експлоатационните разходи. Подаващата температура се регулира, така че да
бъде възможно най-ниска, вземайки предвид количеството топлинна енергия, което
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трябва да се достави на потребителите в мрежата. Автоматичната температурна

оптимизация ще намали не само топлинните загуби, но и ще редуцира СОг емисиите.

3.3.9. Продължаване на програмата за рехабилитация на топлопреносната мрежа
През 2022 г. ще продължи изпълнението на програмата за рехабилитация на
топлопреносната мрежа. Предвижда се да бъдат реконструирани участъци с висока

аварийност и изчерпан експлоатационен ресурс. С тези мероприятия се цели повишаване

на надеждността и ефективността на топлофикационната система при преноса и
повишаване на технологичните възможности и сигурността при снабдяването с топлинна
енергия. Това ще бъде постигнато чрез намаление на топлинните загуби, намаление на

загубите от изтичане на вода и намаление на генерираните емисии въглероден двуокис.
Участъците, които ще бъдат реконструирани, са основно канално положени

топлопроводи с изолация от стъклена вата, които са въведени в експлоатация преди
повече от 30 години. Тръбопроводите в тези участъци са с интензивни корозионни

процеси, изтъняла стена на тръбата и умора на материала. Заедно с тръбопроводите ще
бъдат

реконструирани

топлофикационните

и

камери,

компрометираните
проходимите,

стоманобетонни

полупроходимите

и

елементи

на

непроходимите

топлофикационни канали и стоманените елементи в тях. В зависимост от спецификата

на обекта, реконструкцията ще се извършва с предварително изолирани тръби или с
тръби с изолация от минерална вата, която ще се монтира след полагане на топлопровода

в топлофикационния канал.

Приоритетни обекти в топлопреносната мрежа през 2022 г. са:

•

Реконструкция на топлопроводи по списък - предвидени са за изпълнение 35

обекта, обхващащи общо 14 884 м топлопроводни трасета;

•

Реконструкция и модернизация на до пъл нителни обекти - обекти, съобразени

с инвестиционните намерения на Столична община в зони 2 и 4, изграждането на метрото

в гр. София и др.;

•

Изготвяне на проектна документация за рехабилитация на топлопреносната

мрежа през 2022 г.;
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•

Доставка на предварително

изолирани тръби за рехабилитация на

топлопреносната мрежа през 2022 г. за попълване на използвани при аварийни ремонти
комплекти за обекти от програмата;
•

Доставка на неизолирани тръби за рехабилитация на топлопреносната

мрежа през 2022 г. - основно за магистрални топлопроводи в централна градска част;
•

Подготовка на процедура за избор на изпълнители на СМР по обекти M17-I-

4 и М16-1П-7 за изпълнението им през 2022 г.

•

Обновяване и модернизация на АС - подмяна на автоматика в АС, както и

цялостна подмяна на АС в лошо техническо състояние с цел подобряване на енергийната
ефективност;

•

Средства за измерване в абонатни станции - закупуване на топломери и

водомери предвидени за нови АС, за подмяна на повредени и такива с изтекъл

експлоатационен ресурс;
•

Присъединяване на нови клиенти - със собствени сили на Дружеството, или

възлагане на външен изпълнител. Предвиждана обща дължина на трасетата за
присъединяване 3 974 м.

3.3.10. Изграждане на контролни точки по топлопреносната мрежа с цел
оптимизиране на режимите на топлоснабдяване

В абонатните станции и по топлопреносната мрежа, в които загубите на налягане

при преноса са най-големи, се инсталират локални системи, които измерват налаганията
и температурите на входа и изхода пред АС и чрез радиовръзка или GPRS ги предават

непрекъснато към Диспечерската система за информация и към системата в

топлоизточника за управление. На някои места по мрежата е предвидено и измерване на
разхода на топлоносител. Също така данните от тези измервания ще се използват в
софтуера „Tennis“ за термо-хидравлични пресмятания по ТПМ. Увеличаването на броя

на контролните точки е с пел подобряване на точността на изчисленията на цифровия
модел на мрежата, както и тези които диспечерите извършват при определяне на

оптималния вариант на топлоснабдяване.

3.3.11. Внедряване на алтернативни източници на енергия в производствения

цикъл и консумацията на обекти собственост на „Топлофикация София“ ЕАД.

Бизнес план 2022 г. -,, Топлофикация София ” ЕАД.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 498 по Протокол № 59/07.07.2022г.
л.80 от вс.л.112

_

I СТР’

от %

„Топлофикация София“ ЕАД е най-големият производител на енергия в региона,

—1

но и един от най-големите консуматори на електрическа енергия с над 13 000 собствени

обекта обслужващи топлопреноса към клиентите на компанията. Внедряването на
алтернативни източници с ниска себестойност на произвежданата енергия, ще намалят
зависимостта от снабдяването с природен газ и произвежданите въглеродни емисии.
Планирани са пилотни проекти в топлоизточниците, където енергия добита

_

от слънчевата радиация ще бъде оползотворена в промишления цикъл на
компанията, а също и проект за 270 kW инсталирана мощност от фотоволтаични
панели, които да покрият

голяма част от

собственото

потребление на

административните сгради, като иде бъдат произвеждани около 319,5 MWh

електрическа енергия и ще бъдат спестявани 238 тона емисии на въглероден
ли оксид годишно.
—I

3.3.12. Активно управление на несвързаните с лнцензионната дейност активи

Ръководството на „Топлофикация София” ЕАД ще продължи работата си с цел

оптимизация на управлението на собствеността върху земи, имоти, съоръжения и сгради
извън експлоатация. Това са имоти, които не участват в лицензионната дейност на

дружеството, но въпреки това акумулират разходи за поддръжка и охрана, непризнати в
цената на електрическата и топлинна енергия. На база на направения анализ от

сформираната работна група в дружеството и оценка от лицензиран оценител, през 2021

г. за всеки отделен случай дружеството ще внася предложение за одобрение на
продажбата от Принципала.

3.4. Производствена програма и технико-икономически показатели за 2022 г.
Приходите от топлинна и електрическа енергия и променливите разходи в Бизнес

плана са изготвени на база производствената програма за 2022 г., като подробна
информация се съдържа в Приложение №1.

Производствената програма за „Топлофикация София“ ЕАД за 2022 г. е изготвена
при следните предпоставки и допускания:

•

Базовите показатели са прогнозирани въз основа на историческите данни от

предходни отчетни периоди 2013 - 2021 г.;
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III'

•

Прехвърляне на топлинни товари от ТР„Люлин“ и ТР „Земляне“ към ТЕЦ „София"

през летния период с цел по-голямо електропроизводство;

•

Планирано спиране за профилактика на електрогенериращите мощност на ТЕЦ
„София” през лятото на 2022 г.;

•

Работа с високоефективни мощности за комбинирано производство в ТЕЦ „София

Изток” - ТГ Ст. № 4 и 5;
•

След въвеждане в експлоатация на реконструирания ТГ Ст. №3 в ТЕЦ „София
Изток", ще е необходимо техническо време за да влезне в лицензионен режим и
няма да получава премия по чл. 33а от Закон за енергетиката за произведената
електроенергия през този период;

•

Работа с високоефективни мощности за комбинирано производство в ТЕЦ
„София“- ТГ Ст. №9 и каскадата ТГ Ст. №8/8А.

3.4.1. Производство и продажба на топлинна и електрическа енергия
Таблица 17 - Производство и продажба на топлинна и електрическа енергия за
2020 г. и 2021 г. и прогноза за 2022 г.
Показатели

1. Произведена топлинна енергия (бруто)
2.
3.
4.
5.
6.

Собствени нужди (СН) от топлинна енергия
Отпусната от ТИ топлинна енергия
Технологични разходи по преноса на топл. енергия
Отн. дял на разходите по преноса към отпуснатата ТЕ
Продадена топлинна енергия (отчетена в АС)

7. Производство на електрическа енергия
8. Собств. нужди от ел. енергия и р-ди за трансформация
9. Реализирана електрическа енергия (вкл. собств. потребл.)

Отчет
2020 г.
4 658 401

Мярка

МВтч
МВтч
МВтч
МВтч
%

МВтч

Огчет Прогноза
2021 г.
2022 г.
4 968 168 4694 973

91 427
84 544
91 557
4 575 318 4 878 344 4 605 105
880533
933 591 902 781
19,25%
19,14%
19,60%
3 694 785 3 944 753 3 702 324

МВтч

959 591

МВтч

168 931
790 660

МВтч

1149 509
186 078
963 430

952 460

165 600
786 860

Производство на топлинна енергия

Прогнозното количество произведена топлинна енергия отчита планираните

продажби, технологичните разходи по преноса и необходимата енергия за собствени
нужди в топлоизточниците. През 2022 г. планираното брутно производство на топлинна
енергия е 4 694 973 МВтч.

Планираните технологични разходи за 2022 г. са съизмерими със средните през
последните 3 години и са в размер на 902 781 МВтч. Отчетено е и нарастването на
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топлопреносната мрежа от присъединяването на нови клиенти.

Планираният

относителен дял на технологичните разходи бележи леко намаление спрямо последните
години, което резултат от интензивните усилия по подмяна на топлопреносната мрежа.
Информация за технологичните разходи по преноса е представена на Фигура 24:

Фигура 24 - Технологични разходи по преноса на топлинна енергия
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Планираните собствени нужди от топлинна енергия за 2022 г. са в размер на 91
427 МВтч.

В резултат от горните параметри, количеството отпусната топлинна енергия от

топлоизточниците за 2022 г. се предвижда в размер на 4 605 105 МВтч и е на нивото на
произвежданата топлинна енергия през последните 3 години. Планирана е самостоятелна

работа на топлоизточниците и през летния период.

Продажба на топлинна енергия
Нуждата на клиентите е водеща при планиране на количествата топлинна енергия за

производство. Няколко са факторите, които са взети предвид и тяхното влияние е

разгледано по-долу:
•

Климатичният фактор, който има най-голямо влияние върху количествата

продадена топлинна енергия е отчетен с приетото базово ниво, което е средната

стойност

на

продадената

топлинна

енергия

през

отчетния

период.

Отоплителните денградуси имат цикличен характер - нарастване и спадане
последователно през няколко години;

•

Клиентите на компанията ще продължат да нарастват, но това ще се отрази
главно при консумацията на по-големи количества топлинна енергия за битово

горещо водоснабдяване (БГВ). Новоприсъединените сгради са със съвременни
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топлотехнически характеристики и специфичната консумация на топлинна
енергия за отопление на единица отопляем обем е по-ниска в сравнение със

старите. На практика увеличението на броя на клиентите не води до драстично
увеличение

на

продадената

топлинна

енергия

за

отопление,

поради

мероприятията за саниране на сградния фонд и мерките за спестяване, които

клиентите прилагат ^рез индивидуалното регулиране;

През 2022 г. се очаква нарастване на темпа на саниране на сградния фонд. От

•

страна на битовите клиенти, благодарение на програмите за енергийна

ефективност и осигуреното финансиране, а от страна на институциите, поради
изискването залегнало в новата директива за енергийна ефективност (Директива

2012/27/ЕС) за '•адължъгелно саниране на сградите държавна собственост,

използвани за административни нужди от централната администрация и
изпълнителната власт минимум 3% от общата разгъната площ ежегодно. Голяма
част от държавните сгради са клиенти на „Топлофикация София”;

През 2022 г са планирани изпълнението на реконструкции по топлопреносната

•

мрежа, които ще се реализират през летния неотоплителен период.
Производството и продажбата на топлинна енергия за периода 2020 - 2021 г. и
планираното за 2022 г. е представено на Фигура 25.

Фигура 25 - Отпусната от топлоизточниците и отчетена топлинна енергия
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3.4.2. Производство и продажба пя електрическа енергия

Производство на електрическа енергия
Производството на електрическа енергия се осъществява основно по комбиниран

метод за производство на топлинна и електрическа енергия и за 2022 г. ще се определя
главно от:
• Планирани ремонти по топлопреносната мрежа и основни енергийни съоръжения;
• Прехвърляне на топлинни товари от ТР „Люлин“ и ТР „Земляне“ към ТЕЦ

„ София“ през летния период с цел по-голямо електропроизводство;

• Период на работа на ТГ ст. № 3 в ТЕЦ „София Изток“ в извънлицензионен режим,
през което време няма да получава сертификати за високоефс ктивно комбинирано
производство. Останалата електроенергия е планирана само при работа в режим

на напълно високоефективно комбинирано производство.
Продажба иа електрическа енергия
През 2022 г. е прогнозирано бруто производство на 952 460 МВтч електрическа

енергия и съответно продажба на 767 033 МВтч нетна електрическа енергия от ВЕКП и

около 19 827 МВтч електрическа енергия произведена от ТГ ст. № 3 по време на

техническите и изпитвания в извънлицензионен режим, за което няма да се получава
премия за високоефективно производство по реда на чл. 33а от ЗЕ. Производството и
продажбата на електрическа енергия за периода 2020 — 2021 г. и планираното за 2022 г.

е представено на Фигура 26.
Фигура 26 - Производство и продажба на електрическа енергия
1400ЛОС
МВтч

1200000
1000000
800000
600000

400000

200000
0

■Произведен» електрическа енергия

■ Продадена елекзо- четка евергня

Бизнесплан 2022 г. — „Топлофикация София" ЕАД.

С_т ОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 498 по Протокол № 59/07.07.2022г.
л.85 от вс.л.112

| стр. 85 от 96

3.4.3. Прогнозни приходи за 2022 г.
Планираните общи приходи за 2022 г. възлизат на 913 575 хил. лв., което е
увеличение спрямо отчета към края на 2021 г. с близо 38% и в абсолютна стойност
са най-високите приходи достигани от дружеството.

Таблица 18 - Приходи - предварителен отчет за 2021 г. и прогноза за 2022 г.
Пред в. отчег
2021 г.

Приходи
(хил. лв)

Общо приходи от продажби на
енергия, в т.ч. от:

629 906

електрическа енергия, в т.ч. от:
борсови продажби

И пгеиение
2022/2021
(%)

252 584

40,1%

284 543

882 490
467 731

183 188

64,4%

194 3 73

280 727

86354

44,4%

90170

187 004

96 834

107,4%

345 363
29 824
659 731

414 759
31085
913 575

69396

20,1%
4,2%
38,5%

премия от фонд СЕС

Топлинна енергия
Други приходи
Общо приходи

Изменение
2022/2021
(хил. лв.)

Прогноза
2022 г.

1261
253 845

Увеличение от 64% (183 188 хил. лв.) е планирано на общите приходи от

електрическа енергия.
Планирано

е

увеличение

на

от

приходите

борсови

продажби

на

електроенергия с 86 354 хил. лв. (+44%) спрямо отчетените миналата година.
Предвиденият

положителен

ефект

е

резултат

на

очакванията

за

по-високи

средногодишни равнища на борсовите цени спрямо тези за 2021 г.
При приходите от фонд СЕС също е планирано увеличение от 96 834 хил. лв.
(+107%) като това се дължи на предвидената по-висока стойност на премията за ВЕКП

по реда на чл.ЗЗа от ЗЕ. През първите три месеца от годината е заложена цена на
премията в размер на 161,16 лвУМВтч, утвърдена с решение на КЕВР № Ц- 26/01.07.2021
г., а до края на годината, заложената премия е изчислената от регулатора премия в

Доклада за изменение на цените от 01.01.2022 г. в размер на 327,16 лв./МВтч.
Планирано е повишение и на приходите от топлинна енергия с около 20%

(69 396 хил. лв.), като това се дължи основно на очакваната за по-висока средна
продажна цена. От м. април 2022 г. е заложена цената, която КЕВР предложи в проекта

си на решение в размер на 127,56 лв./МВтч, като по този начин средната цена за 2022 г.

е в размер на 112,03 лв./МВтч при средна цена за 2021 г. - 87,55 лв./МВтч.
Други приходи през 2022 г. са планирани в размер на 31 085 хил. лв. (+4,2%) и
включват основно приходи от:

Бизнес план 2022 г. - „ Топлофикация София " ЕАД.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 498 по Протокол № 59/07.07.2022г.
л.86 от вс.л.112
| стр. 86 от 96

•

предоставяне на услугата дялово разпределение на топлинна енергия;

•

неустойки за просрочено заплащане на дължими суми от клиенти на

компанията;
•

приходи от предоставяни услуги;

•

приходи от финансирания;

•

юридически възнаграждения по спечелени от дружеството дела и др.
Фигура 27- Относителен дял на приходите — преде, отчет за 2021 г. и
прогноза за 2022 г.

Приходи от продажби 2021 г. - 659 731 хил. лв.

Приходи от продажби 2022 г. - 913 575 хил. лв.

■ Топлинна енергия

• Топлинна енергия

■ Други продажби

• Други продажби

Електрпчеежа енергия на Свободен пазар

« Електрическа енергия фонд ’’Сигурност на елеюрпекергвйндаа система“

Емжтрдческа енергия на Свободен пазар

■ Електрическа ежргня фонд *Сигурност на еяекгроенершйнаи система*

В относителен дял приходите от продажба на енергия формират близо 97% от

общите приходи на дружеството, като за първа година се очаква на годишна база
приходите от електрическа енергия да надвишат тези от топлинна енергия въпреки, че

съотношението на продадената енергия от дружеството традиционно е в приблизително

съотношение 1 : 4,5 в полза на топлинната енергия. Основна причината за това са както
значително по-високи средни равнища на борсовите цени на електроенергията, така и

по-високата премия за фонд СЕС.
3.4.4. Прогноза за оперативните разходи през 2022 г.

Планирането на разходите е извършено в контекста на цялостна оптимизация на

разходната част на дружеството, като в общия случай стойностите са планирани на
нивото на отчетените или по-ниски. Завишение е допускано при наличието на обективни
причини като: покачване на цени на суровини и материали, изпълнение на нормативни

изисквания, съществуващи договорни отношения и др.
Прогнозните общи разходи за 2022 г. са на стойност 1 047 612 хил. лв.,

определени на база необходимостта от изпълнение на производствената програма на
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дружеството, разходите по ремонтната програма, разходите за персонал и социалната
програма към служителите на „Топлофикация София” ЕАД, разходи за закупуване на
квоти за въглеродни емисии, както и всички разходи, необходими за осъществяване на

лицензионните и извънлицензионни дейности на фирмата.
Подробна информация за планираните оперативни разходи на дружеството е

представена в Приложение 2.

3.4.5. Променливи разходи
Променливите разходи включват основните суровини на дружеството и размерът

им е в пряка зависимост от произвежданта продукция Прогнозните променливи разходи
за 2022 г. са в размер на 802 434 хил. лв., като съставляват 77% от общите разходи на
дружеството. Те включват:

Таблица 19—Променливи разходи

1. Горива за производство
-природен газ
-мазут
-газьол
2. Емисии парникови газове
3. Вода за производство
4. Химикали за производство

456 890
456 769
8
113
209 786
6 949
1 055

600 640
600 539
0
102
(86 641
7 031
1 210

Итменение
2022/2021
(хил. лв.)
143 750
143 770
-8
-12
-23 145
82
154

5. Купена електроенергия (произв и пренос)
6. Други
Общо променливи разходи:

6 445
426
681 551

6 573
339
802 434

129
-87
120 884

Променливи разходи
(хил. лв)

•

Прсдв. отчет
2021 т.

Прогпо1а
2022 г.

Изменение
2022/2021
(%)
31,5%
31,5%
-100,0%
-10,4%
-11,0%
1,2%
14,6%

2,0%
-20,4%
17,7%

разходи за горива за производство

Разходите за горивата заемат основен дял в общите разходи на дружеството, като
относителният им дял за 2022 г. е 75%. Те са функция от количествата горива,
необходими

за обезпечаване

на

производствената програма,

регулираните

и

постигнатите на свободния пазар цени на природния газ, цени за пренос и достъп до
газопреносната мрежа и акцизната ставка. През 2022 г. дружеството планира да използва

7 186 843 МВтч природен газ (с 9,0% по-малко спрямо 2021 г.) при планирана по-добра
средна ефективност на производството основно в резултат на въвеждането в

експлоатация на новия Турбогенератор №3.
Разходът за природен газ е планиран на стойност 600 539 хил. лв. (вкл. разходи за

пренос, капацитетен продукт и акциз), като е намален със 109 642 хил. през първото

Бизнес план 2022 г. -Топлофикация София" ЕАД.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 498 по Протокол № 59/07.07.2022г.
л.88 от вс.л.112
ф| стр. 88 от 96

тримесечие в съответствие с планираната държавна компенсация за природен газ, която
дружеството ще отчете в намаление на разходите за гориво.

•

разходи за квоти за въглеродни емисии

Разходите за покупка на квоти през 2022 г. се предвиждат в общ размер на 186 641
хил. лв. Разходът за 2022 г. е планиран при средна прогнозна цена от 88 евро/тон и
прогнозните количества емисии необходими за закупуване в размер на 1 084 408 тона,

получени след приспадане от генерираните на безплатните квоти, полагащи се за 2022 г.

по ЕСТЕ в размер на 200 543 тона. Очакваното намаление спрямо отчета се дължи от
една страна на отчетения през 2021 г. допълнителен разход за квоти в размер на 21 212

хил. лв., който се отнася за закупени квоти за 2020 г. на по-висока цена спрямо тази, на
която сапровизирани незакупените квоти в отчета към 31.12.2020 г., а от друга страна на

• >чакванията за постигане на по-добра средна цена на квотите през 2022 г. чрез регулярна
покупка на необходимите количества.

•

други променливи разходи

Другите променливи разходи включват разходите за закупена електрическа
енергия за нуждите на топлоизточниците, мрежовите помпени станции, абонатните

станции, разходите за закупена промишлена и питейна вода, разходи за химикали,
реагенти и др. Общата им стойност през 2022 г. се предвижда в размер 15 153 хил. лв.

или 1,4% от общите разходи.

3.4.6 Условно постоянни разхода1
Прогнозните условно постоянни разходи

е

ъзлизат на 244 556 хил. лв., като

представляват 23% от общите разходи на дружеството и включват:

• Разходи за материали
Планираните разходи за материали са на обща стойност 1 918 хил. лв., като се

предвижда минимално увеличени от 4,8%. Разходите за материали по елементи са
представени в Таблица 20.
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Таблица 20 - Разходи за материали

>»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Разходи за материали txiu ли)
Горива за автотранспорт
Питейна вода — администр. сгради
Работно и предпазно облекло
Канцеларски материали
Разходи за основни материали
Инструменти
Ел. енергия- администр. сгради
Други материали
ОБЩО

Преда, огчет
2021 I.
513
362
217
65
382
10
54
226
1830

Прогноза
2022 г.

II nieuetiiie Изменение
2022/2021
2022'2021
(хил. лв.)
(%)

521
372
265
70
400
10
60
220
1918

8
10
48
5
18
0
6

-6
88

1,5%
2,6%
21,9%
7,7%
4,7%
-4,4%
11,6%
-2,6%
4,8%

• Разходи за външни услуги

Прогнозната стойност на разходите за външни услуги през 2022 г. е 33 747 хил.
лов., като се предвижда минимално увеличение с близо 4,5% спрямо отчетените през 2021

г. Стойността им е планирана в контекста на оптимизация на разходната част и прогнозно

инфлационно покачване, като в масовия случай разходите завишени с близо 3% над

предварителния отчет за 2021 г. Увеличението е основно в резултат на предвидените повисоки разходи за въоръжена и противопожарна охрана, разходи за инкасиране на

топлинна енергия и разходи за проверка и оценка на счетоводни отчети и разходи за

квалификация.
Таблица 21 - Разходи за външни услуги
№

Разходи за външни yc.iyiii < хил лв )

1. разходи за поддръжка
2. застраховки
3. пощенски и телефонни р-ди
4. медийни услуги
5. въоръжена охрана и противопожарна охрана
6. наеми
7. ползване на съоръжения
8. метрологична проверка уреди
9. копирни услуги
10. консултантски услуги
11. съдебни и нотариални разходи
12. квалификация
13. одит и оценки на счетоводни отчети
14. дялово разпределение на топлинна енергия
15. разходи за инкасиране на топлинна енергия
16. печат и доставка на фактури
17. други външни услуги
ОБЩО:

Преде. one г
2021 г.

Прогноза
2022 г.

5 130
1075
420
146
3 550
21
106
770
141
796
5 041
111
81
9 739
3 486
I 647
26
32 286
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5 283
1 230
433
149
4 022
22
109
491
145
820
5 000
270
300
9 740
4 009
1 696
27
33 747

Изменение Изменение
2022/2021
2022/2021
(хил. лв.)
(%)
3,0%
153
155
14,4%
13
3,0%
2.0%
3
472
13,3%
3.5%
1
2,7%
3
■279
-36,2%
4
3,1%
24
3,0%
-0,8%
-41
144,4%
160
271,3%
219
1
0,0%
15,0%
523
3,0%
49
3,2%
1
4,5%
1461
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• Други разходи

През 2022 г. прогнозната стойност на другите разходи възлиза на 58 260 хил. лв.,

като се предвижда увеличение спрямо 2021 г. със 7% основно в резултат на очакваните

по-високи разходи за лихви по договора за доставка на природен газ с „Булгаргаз“ ЕАД.

Дружеството планира намаление на разходите за лихви към БЕХ ЕАД в резултат на
очакванията за предоговаряне на дълговата експозиция при по-изгодни условия.

Разпределение на планираните , други разходи“ е представено в Таблица 22.
Таблица 22 - Други разходи
Други разколи
(ХИЛ. ЛВ 1

№

llpe.in. oi’iei

Прогноза

2021 г.

2022 I.

92

177

7. глоби и неустойки

130
11
950
34
2 021
586

8. опазване на Околната среда
9. брак ДМА
10. отписани вземания

1 567
52
3 400

139
11
1 030
30
2 050
0
800
5
2 800
54
0
19 374
31 789
58 260

1.
2.
3.
4.
5.

браншова камара

6.

безплатна храна по Наредба 11

охрана на труда
служебни карти пътувалия
командировки

топлинна енегргия собств. потрсбл.

58
1
8 168
37 509

11. рекламни материали
12. други разходи
13. лихви към "Булгаргаз”
14. ихви към БЕХ
ОБЩО:

54578

Изменение Изменение
2022/2021

2022/2021

(Xll.l. -IB.)

(%)

85
9

0
80
-4
29
-586
-767
-47
-600

-4
-1
11 207
-5 720

3 681

93%
7%
3%

8%
-11%
1%
-100%
-49%
-91%
-18%
-7%
-100%
137%
-15%
7%

• Разходи за амортизационни отчисления на дълготрайни активи
Разходите за амортизации се изчисляват в съответствие с принципите на

счетоводната политика на дружеството, съобразени с българското законодателство.
Дружеството начислява амортизации на дълготрайни материални и нематериални активи
с изключение на: природни ресурси; неупотребявани в дейността на дружеството -

новопридобити за периода до въвеждането им в употреба; в процес на придобиване; в
процес на ликвидация; напълно амортизираните до остатъчната им стойност. За всеки
амортизируем актив или група активи се утвърждава амортизационен план, който е база

за изготвяне на обобщен амортизационен план на дружеството, като се прилага
определен метод на амортизации. Планираните разходи за амортизации през 2022 г.
са на стойност 31 110 хил. лв. и са на нивото на тези за 2021 г. В прогнозната им

стойност не е отчетен потенциалният ефект от предстоящата преоценка на ДМА на

дружеството, която може да се отрази в увеличение на амортизационните разходи
през 2022 г.
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• Разходи за ремонт
За 2022 г. са предвидени средства по Ремонтната програма на дружеството са на
стойност 5 623 хил. лева. Ремонтната програма за 2022 г. е извършено след подробна и

J

задълбочена оценка на неотложните ремонтни операции в топлоизточниците и

топлопреносната мрежа, необходими за осигуряване на надеждност на системата,
качествено топлоснабдяване, подобряване качеството на предоставяните услуги и

подобряване дейностите по опазване на околната среда на „Топлофикация София” ЕАД.

-J

Включените ремонтни мероприятия са подбрани след обстоен преглед и приоритизация

на най-належащите ремонти в четирите топлорайона, като подбора е извършен на база

следните критерии: неотложно технологична необходимост; влияние върху техникоикономическите показатели; безопасност и сигурност; оптимизация на технологичните
процеси; перспективи за бъдещо развитие; възстановяване на аварии и др.

Разпределението на средствата за ремонт в топлофикационната система за 2022 г.
е представено в Приложение №> 3.

J
• Разходи за персонал
През последните години ръководството прилага целенасочена политиката по

човешките ресурси, която е комбинация от постоянно търсене на възможности за
оптимизация на персонала чрез модернизация на бизнес процесите и плавно нарастване

на възнагражденията. Същевременно за привличане на квалифицирани млади
специалисти се работи в сътрудничество със средните и висши учебни заведения за

осигуряване на квалифицирани кадри в бъдеще.
Таблица 23 - Разходи за персонал
Разходи за персонал
(хил. лв)

1.
2.
3.
4.

Средства за работна заплата

Вноски за ДОО
Здравни осигуровки
Социални разходи

ОБЩО:

Предв. отчет
2021 г.

53 712
9 650
3 015
12 235
78 613

Протно за
2022 г.

56 661
9 492
2 999
8 463
77 614

Изменение
(хи.т.лв)

2 949
-159
-17
-3 772
-999

Изменение
%

5,5%
-1,6%
-0,6%
-30,8%
-1,3%

Във връзка с влошеното финансово състояние на дружеството през 2021 г. и
изтичането на действащия Колективен трудов договор на 01.09.2022 г. ще бъдат водени

преговори със синдикалните организации за премахване или редуциране на Социалната
програма на дружеството с оглед запазване на работни места. В тази връзка за целите на
Бизнес план 2022 г. - Топлофикация София " ЕАД.

С_ТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 498 но Протокол № 59/07.07.2022г.
от вс.л.112
стр. 92 от 96

Бизнес плана Социалната програма е планирана до 31.08.2022 г., като общите разходи за

персонал за през 2022 г. възлизат на 77 614 хил. лв., което представлява намаление с

близо 1 млн. лв. или 1,3% спрямо 2021 г. Въпреки това, планираните разходи за персонал
остават значително по-високи от признатите от КЕВР при ценообразуването при

последния регулаторен преглед, които са в размер на 53 660 хил. лв.

3.4.7. Вземания

Прогнозните вземания по балансова стойност към 31.12.2022 г. са в размер на 241
245 хил. лв.

Таблица 24 - Прогнозни вземания към 31.12.2022 г.

Вземания, хил. лева
Топлинна енергия
Клиенти за услугата дялово разпределение
Електрическа енергия
Други вземания
ОБЩО:

Пропива
31.12.2022 г.
207 059
3 672
14 584
15 929
241 245

Огн. дял
Ji
86%
2%
6%
7%
100%

3.4.8. Задължения
Прогноза за пасивите на дружеството към 31.12.2022 г. е представена в Таблица 25:
Таблица 25 - Прогнозни задължения към 31.12.2022 г.

хил. лв.

Задължения - прогноза 31.12.2022 г.
1. За природен газ, в т.ч.:
към БЕХ

текущи към "Булгаргаз"

2. Други текущи задължения
в т.ч. за покупка на въглеродни емисии

3. Привлечени средства
кредит от ББР

банков заем за RDF инсталацията

4.
5.
6.
7.
8.

Към персонала и осигурителни институции
Пасиви по отсрочени данъци
Данъчни задължения
Провизии (пенсионни и др. задълж. към персонала)
Безвъзмездни средства, предоставени по програми
ОБЩО:
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1 051 298
901 81?
149 484
230 322
211 230
35 060
10 589
24 471
6 468
66 495
530
10 274
74 312
1474 759

Огн. дял

71%
61%
10%
16%
14%
2%
1%
2%
0%
5%
0%
1%
5%
100%
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3.4.9. Прогнозен финансов резултат за 2022 г.

Прогнозният финансов резултат на дружеството за 2022 г. е загуба в размер

на 134 037 хил. лв. Основната причина за планираната загуба е значителното отклонение

между утвърдените от Регулатора ценообразуващи разходи и реалните разходи, които

дружеството извършва за обезпечаване на лицензионната си дейност. Една част от тях

(неустойките по текущите задължения за природен газ, лихвите по споразуменията с
БЕХ ЕАД, разходите за обезценка на вземания, вноската във фонд СЕС и др.) са

непризнати по силата на Наредба

и Наредба №5 за образуване на цените на

електрическата и топлинната енергия. Освен тях, при регулаторните прегледи, КЕВР не

признава в пълен размер или признава със закъснение разходи, свързани с
регулаторната дейност (амортизация, заплати и осигуровки, ремонт и др.)

Прогнозата за финансовия резултат е свързана с редица допускания описани
в т. 3.1. относно динамиката на пазарите на природния газ и въглеродните емисии,

борсовите цени на електроенергията, както и цената на топлинната енергия и
премията за високоефективно комбинирано производство, които КЕВР ще утвърди
за новия регулаторен период, както и евентуалните компенсации от страна на

държавата във връзка с безпрецедентния ръст на цената на природния газ и
въглеродните емисии.
В тази връзка с голяма степен на вероятност ще е необходима актуализация

на бизнес плана след 01.07.2022 г., когато се очаква да има по-голяма яснота относно
изброените фактори.
3.4.10. Прогнозен финансов отчет към 31.12.2022 г.

В Приложения № 5 и 6 са представени прогнозни Отчет за всеобхватния доход,

Отчет за финансовото състояние към 31,12.2022 г., включително отчетни данни за

периода 2018 — 2021 г., изготвени съгласно Международните счетоводни стандарти.

4. Инвестиционна програма 2022 г.
Инвестиционната програма за 2022 г. е изготвена след подробен преглед и

приоритизация на предвидените за изпълнение проекти, в контекста на цялостна
оптимизация на инвестиционните разходи. Планираните собствени средства по

инвестиционната програма на дружеството за 2022 г. са в размер на 79 726 хил. лв.
Бизнес план 2022 г. - „ Топлофикация София” ЕАД.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 498 по Протокол № 59/07.07.2022г.

л.94 от вс.л.112
| стр. 94 от 96
Във връзка с изготвения от американския консултант Black&Veatch План за

надграждане, капитален ремонт и капитализация, който предвижда цялостна мащабна
модернизация на производствените мощности и топлопреносната мрежа, наличните

инвестиционни намерения на дружеството бяха реорганизирани и ограничени до тези,

гарантиращи оперативната безопасност и сигурността на тонлоснабдаването, като

основните усилия ще бъдат насочени в реконструкция на топлопроводи и съответно
намаляване на технологичните загуби по преноса.

Обобщена справка за Инвестиционната програма на „Топлофикация
София” ЕАД за 2022 г. е представена в Приложение № 4.

5. План за оптимизиране на разходите в изпълнение на Наредба № Е-РД-04-4
от 14 юли 2016 г. на Министверство на енергетиката

В брой 68 от 30.08.2016 г. на Държавен вестник бе обнародвана Наредба Ns Е-РД-

04-4 от 14 юли 2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на
търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в
капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката. Като дружество, чийто

едноличен собственик на капитала е Столична община, „Топлофикация София“ ЕАД е
единственото топлофикационно дружество, попадащо в обхвата на наредбата. В

изпълнение разпоредбите на чл.16, ал.2 бяха разработени критерии за оптимизиране на

разходите съобразени със спецификата на дейността, които се използваха при
изготвянето на План за оптимизиране на разходите на Дружеството за 2022 г., който е
представен в Приложение № 7.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изминалата 2021 г. беше изключително предизвикателна за целия енергиен
сектор, като топлофикационните дружества и в частност „Топлофикация София“ ЕАД

понесе изключително голяма финансова тежест в резултат на безпрецедентния ръст на
енергийните суровини. На този фон ръководството на дружеството работи активно и
целенасочено за смекчаване влиянието на регулаторните и конюнктурни фактори, чрез

активно участие на борсовия пазар на електроенергия и оптимално управление на
паричните потоци с приоритет на плащанията по текущите доставки за природен газ.
Продължи изпълнението на инвестиционните проекти в топлоизточниците и
топлопреносната мрежа, като беше използван значителен финансов ресурс за

инвестиционна дейност, в резултат на което бяха постигнати значително по-високи нива
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на изпълнение на инвестиционната и ремонтната програма на дружеството в сравнение
с предходните години. През годината завършиха строителните дейности по проекта за
модернизация на ТГЗ в ТЕЦ „София Изток“, като през 2022 г. предстои включването на

агрегата в лицензията на дружеството.
През 2022 г. ще продължат усилията в насока финализиране на преговорите с БЕХ

ЕАД и предоговаряне на дълговата експозиция при по-приемливи за дружеството

параметри, които да осигурят дългосрочно и устойчиво решение на проблема с дълговата

спирала, като същевременно се създадат условия за реализацията на проектите,
залегнали в Плана за надграждане, капитален ремонт и капитализация.

Ще продължат усилията за ограничаване на негативното влияние на договора с
обществения

доставчик,

като

същевременно

ще

се

търсят възможности

за

диверсификация на доставките на природен газ при по-конкурентни пазарни условия.
Ще бъде продължен акцентът върху целенасочената работа за подобряване на

комуникацията с клиентите, което е в основата за решаването на ключовия проблем,

свързан с доверието към работата на дружеството.
Заложените в Бизнес плана дейности и проекти, както и цялостната дейност

на дружеството до края на 2022 г. зависят в голяма степен от волята на

Правителството и Енергийния регулатора за компенсация на натрупаните през
регулаторния период 202172022 г. огромни загуби. В тази връзка, с подкрепата на

Принципала ще продължи търсенето на активен диалог с всички отговорни

институции, с Енергийния регулатор и всички заинтересовани страни с цел
намиране на балансирано решение за компенсация, което да позволи на
дружеството да функционира като действащо предприятие и след края на 2022 г.,

като същевременно се запази социалната поносимост на топлофикационната
услуга.

Бизнес планът за 2022 г. е приет от Управителния съвет на „Топлофикация

София” ЕАД с решение по Протокол № ..4Р.

от^&РЛХЗг., т.

ред.

Александър Александ^
Изпълнителендирею

Ивайло
1Г o-np'i '
Председател г^Уцра
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Съгласували:

у

Иванка Попова
Зам. изпълнителен шюекгир е ресор „Икономическа дейност”

Лъчезар Чотов
Зам. изпълнителен „.„.—.тор с ресор „Експлоат ационна и ремонтна дейност“
Пламен Иванов
’
Директор дирекция ^икономическа политика”

Димитърчарлев
Зам. - директор дирекция „икономическа политика”

Еленко Димитров
Директор дирекция „i.Kci^ioai;jin ионна дейност”
Кичка Иванова
Директор дирекцйй^/О^Йлужване на клиенти и управление на вземанията“

По изготвянето на Бизнес план 2022 г. работиха:

Михаил Михайлов
z
Ръководител отдел „Планиране и анализи”

инж. д-р Борислав Колев
Ръководител отдел „Производство на топлинна и електрическа енергия“

Васил Петров
Ръководител отййй „Инвестиционна дейност, реконструкция и модернизация на
ТИ”
»
Тодор Йончев f
Ръководител отдЙя-^Е^енос мпазпое.

® на топлинна енергия”

Невена Иванова
—
Ръководител отдел „Материалнсигехническо снабдяване”]

Мина Захариева
S
Икономист в отдел „ПлаДиране и анали

Радослав Дойчинов
Инженер топлоенер:
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Твилихл з mw» длж?

Отчет та периода 2018 - 2021 г. и прогноза за 2022 г.

на основните технико-нкономически показатели па "Топлофикация София" ЕАД
Техппко-икппомпчесМ! uuKaiarc.ui

।

Отчет

llpe ib. Ot4eii

llpiiciioia

2021 i.

2022 r.

Марка

2018 |.

2019 r.

2020 i.

1. Производство пя електрическа енергия
ТЕЦ"Софня"
ТЕЦ ''София Изток”

МВтч
н_
_п

845 89i
311 573
534 32’

992811
364 1 76
628 63:

959 591
336 633
622 958

1149 SOS
396 !4(
753 36S

952 460
335 960
616 500

2. Собствени нужди (СИ) от електрическа енергия и разходи
за трансформация

МВтч

161 802

166 886

168 931

186 078

165 600

67 074
99 812
16,81%
18,42%
15,88%

63 660
105 270

68 454
117 624
16,19%
17,28%
15,61%

60900
104 700

%

62 856
98 946
19,13%
20,17%
18,52%

ТЕЦ "София“
ТЕЦ "София Изток"

3. Относителен дял пя СН и трансформация
ТЕЦ "София"
ТЕЦ "София Изток"
4. Реализирана ел. енергия, вкл. собств. потреби

ТЕЦ "София"
ТЕЦ “София Изток"
5. Произведена топлинна енергия (бруто)

ТЕЦ "София"
ТЕЦ “София Изток"
Отоплителни централи

пужди

_'С

МВтч
_П_
МВтч
_н_
_л_

6. Собствени нужди (СН) от топлинна енергия
ТЕЦ “София"
ТЕЦ “София Изток"
Отоплителни централи
7. Собствени

_н_

(СН) от топлинна енергия

МВтч
№
_/f=
%

ТЕЦ "София"
ТЕЦ “София Изток"
Отоплителни централи

н_

8. Отпусната топлинна енергия от топлоизточниците

МВтч

ТЕЦ “София"
ТЕЦ "София Изток"
Отоплителни централи
Купена топлинна енергия
9. Технолог, р-дп по преноса на топлинна енергия
10. Относителен дял на разходите по преноса към
произведена топлинна енергия
11. Относителен дял на разходите по преноса към отпусната
от ТИ топлинна енергия
12. Отчетена топлинна енергия (продадена)
15. Специфичен разход в условно гориво:

за електроенергия

МВтч

16. Гориво за производство
Природен газ в т.ч.

825 925

790 660

963 430

786 860

297 102
528 823

4 660 236
1 389 467
1817 977
1 452 792

4 553 712
1 359 936
1 859 293
1334483
80 547
19284

272 973
517 687
4 658 401
I 326 818
1 887 263
I 444 320
84 544

327 692
635 739
4 968168
1 443 354
1 986 486
1 538 328
91 557
17 236

56 083
18 238
1,84%
1,2%
2,8%
1,2%

275 060
511800
4 694 973
1 361 200
1 795 100
1 538 673
91 427
19200
51 950
20 277
1,95%
1.4%
2,9%
1,3%

75353
23 509
37917
13 927
1,62%
1,7%
2,1%
1,0%

46 232
15 030
1,77%,
1,4%
2,5%
1,1%

15 793
52 860
15 890
1,81%
1,2%
2,8%
1,1%

4 586 720

4 474 492

4 575 318

4 878 344

4 605105

1 365 958
1 780 060
1438 865
1837

1 340 652
1 813 061
1319453
1326
933 800

1 311 024
1 834 403
I 428 430
1461
880 533

1426 118
I 930 403
1 520 089
1 733
933 591

1 342 000
1 743 150
1518 395
1 560
902 781

881 609

18,92%

20,51%

18,90%

18,79%

19,23%.

19,22%

20,87%

19,25%

19,14%

19,60%

3705 111

3 540 692

3 694 785

3 944 753

3702 324

МВтч

194,45

192,06

193,46

205,45

198,47

II

185,65
199,58

184,92
196,19

193,51
193,43

191,29
212,90

197,38
199,07

129,99

130,20

129,90

131,06

130,94

_и_

130,51
130,60
128,75

129,68
131,10
129,51

129,93
129,49
130,40

129,21
132,45
131,03

130,41
131,76
130,47

6 853 916

6 961 850
6 961 850
0
0
45
52 287
618
33 793

7 041 325
7 041325
0
16’

7 186 843
7 186 843
0
0
67
55 876
3 324
33 192

17 876
5 820
126
5 030
665
503 284

22 241
6 070
127
5 151
792
430 853
430 852

7 898 235
7 898 235
0
17
70
57 748
320
36 076
21352
6 234
147
5 874
212
659 731
659 731
284 543

■>

ОЦиВОЦ

684 096

248 717
435 379

%

за топлоенергия
ТЕЦ "София"
ТЕЦ “София Изток"

MWh

-от "Булгаргаз“ ЕАД
_н_

-от свободен пазар
Мазут (до 2.5% S)
Промишлен газьол
17. Купена електрическа енергия / собств. потреби.
високо напрежение
ниво средно н високо напрежение (за ТИ и ПС)
ниво ниско напрежение (за АС)
18. Купена вода
питейна
промишлена
собствен водоизточник
(9. Общо приходи
А. Приходи от продажби
- електрическа енергия

1739%
18,13%.
16,98%

%

гр/кВтч

ТЕЦ "София"
ТЕЦ "София Изток”

17,60%
18,91%
16,90%

тона
тона

хил. m3
«

хил. ле.

I
53
57 784
1 237
40 111

16437
5 415
124
4 600
691
436 347
436 346
101 709

503 284
144 730

Бизнес план 2022 г. - "Топлофикация София" ЕАД

66
55 529
I 816
31 472

118 749

19 359
6 402
141
5 937
324
913 575
913 575
467 731
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Огчсг
i схнико-икоиомическн покамгелп

2019 i.

2018 i.
- топлинна енергия
- Други приходи
Б. Финансови приходи
20. Общо разходи

310 853
23 784
1

хил. лв

А. Разходи по икономически елементи
Суровини и материали

rr

вода
консумативи
други

_н_
н

Разходя за квоти EUA
Разход на горива

_ г'_

за производство
за автотранспорт
Разхода за купена електроенергия
Други парични разходи

_п_

външни услуги
социални разходи
неустойки "Булгаргаз" и лихви БЕХ
други

н
_л

Амортизации
Ремонт
Разход / приход от обезценка на вземания
Данъци
Заплати
Начисления за ДОО
Здравно осигуряване
Б. Финансови разходи
21. Финансов резултат преди данъчно облагане

ll|»c ih. Огчсг

П|юг шил

2021 i.

2022 i.

Мярка

_»L
_°L
_K_

n

«
it

457 474
457 250
6767
4 549
840
1377
41 226
283 986
283 523
463
9 050
65 253
23 047
10 221
27989
3 997
29 865
4 986
- 34 354
6 063
35 709
6 574
2 127
224
- 21 127

2020 i.

325 954
32 600
0
585 907

500 250

345363
29 824
0
913 544

585 672
7 496
5 446
825
1 225
57 060
339 002
338 484
518
9 934
78 076
24 542
11972
33 270
8 292
28 070
4 744
- 2204
9 187
43 772
7 955
2579
234
- 82 623

499613
7 936
5 334
1202
1400
79158
217212
216 789
424
9 590
78 782
25 208
12 129
33 381
8 064
32 122
5 521
847
8446
48897
8316
2 786
638
- 69 397

912 072
9 693
7312
1 055
1 326
209 786
457 404
456 890
513
6 498
99 599
32 286
12 235
45 677
9 402
31 280
4 077
9 936
17 422
53 712
9 650
3 015
1472
- 253 814
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283 103
29 001
1

414 759
31 085
0
1 047 612
1046 990
9917
7403
1210
1304
186641
601 161
600640
521
6 633
101019
33 747
8463
51 163
7 647
31 110
5 623
9309
26424
56661
9492
2 999
622
- 134 037
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111° II топлофикация
софия ЕАД
Гснмкзна е теоя ЗамЗ

Прогноза за оперативните разходи за дейността на "Топлофикация София" ЕАД за 2022 г.
Оперативни разходи

I. Условно постоянни разходи
1. Разходи за материали
1.1. Горива за автотранспорт
1.2. Питейна вода
1.3. Работно и предпазно облекло
1.4. Канцеларски материали
1.5. Разходи основни материали
1.6. Инструменти
1.7. Ел. енергия- администрация
1.8. Други материали
2. Разходи за външни услуги
2.1. Разходи за поддръжка
2.2. Застраховки
2.3. Комуникации (пощенски р-д, телефони, др.)
2.4. Медийни услуги
2.5. Въоръжена и противопожарна охрана
2.6. Наеми и ползване на съоръжения в ТПМ
2.7. Проверка уреди
2.8. Копирни услуги и печат материали
2.9. Консултантски услуги
2.10. Съдебни и нотариални разходи
2.11. Квалификация
2.12. Проверки на счетоводни отчети и оценки
2.13. Дялово разпределение на топлинна енергия
2.14. Разходи за инкасиране на топлинна енергия
2.15. Печат и доставка на фактури
2.16. Други разходи
3. Амортизации
4. Разходи за заплати и възнаграждения

4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
7.
8.
9.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

хил.лева

244 556
1918

521
372
265
70
400
10

60
220
33 747

5 283
1 230
433
149
4 022
131

491
145
820
5 000
270
300
9 740
4 009
1 696
27
31110
56 661

Разходи за заплати
Временна неработоспособност от осигурител

55 961
7001

Разходи за социални осигуровки и надбавки

20 953

9 492
2 999
8 463

Вноски ДОО
Здравна осигуровка
Социална програма
Разходи за данъци и такси
Разходи за провизии
Разходи за обезценка
Цруги разходи

Охрана на труда
Служебни пътувания и ведомствен транспорт
Командировки
Браншова комисия
Безплатна храна по Наредба 11
"лоби и неустойки
Опазване на околната среда
Отписани вземания
Рекламни материали

Бизнес план 2022 г. - "Топлофикация София" ЕАД

26 424
550
9309
7 097

177
139
11
30
2 050
0
800
2 800
54

С_Т ОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 498 по Протокол № 59/07.07.2022г.
л.100 от ВЦр^АЛ^ение Лг2
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.

Брак ДМА
Топлинна енергия собствено потр.
Подобряване обслужването на клиентите
Други разходи

5
1 030
0
0

10. Гпоби и неустойки природен газ
11. Разходи за ремонт (ремонтна програма)

51163
5623

IL Променливи разходи

802 434

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

600 640
7 031
1 210
6 573
274
65
186 641

Горива за производство
Вода за производство
Химикали
Купена "л. енергия (производство)
Акциз за СИ ел.енергия за п-во на топлоенергия
Купена топлинна енергия
Разходи за квоти EUA

III. Финансови разходи
Общо разходи

622
1 047 612

Относителен дял на разходите прогноза за 2022 г.
Квоти за емисии парникови
газове; 17,82%

Разходи за материали. 0,18%

Разходи за външни услуги; 3,22%
_ Амортизации; 2,97%
Разходи за заплати и.

Разходи за социални осигуровки и надбав

Финансови разходи; 0,06% _
Разходи за данъпи и такси; 2,52%

Разходи за провизии; 0,05%

Други променливи разходи; 1,45%

Разходи за обезцеика; 0,89%

.Други разходи; 0,68%
I срива и производство
57,33%

Глоби

и неустойки природен
газ; 4,88%

Разходи за ремонт; 0,54%

Бизнес план 2022 г. - "Топлофикагшя София" ЕАД
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Топлина в твоя дам!

Приложение 3

Ремонтна програма на
„Топлофикация София” ЕАД за 2022 г.

Топлофикация София“ ЕАД
Централно управление
ул. „Ястребец“ № 23Б, 1680 София, България
тел.: 0700 11 111, факс: +359 2 859 91 24

www.toplo.bg
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УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪРА^ЕДХ^
ИЗПЪЛНИТЕЛЕЯ^ЙРЕКТОР

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЗИЦИИ

ЛЕВА

РЕМОНТИ
ЦЕНТРАЛИ

ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА
ВРЕМЕННИ ОТОПЛИТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ

ТР" ЛЮЛИН"

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩО

ЛЕВА

ЛЕВА

ЛЕВА

ЛЕВА

881 000

977 500
570 000
82 000

1 292 700
1 200 000

129 000
707 000
45 000

123 000
269 000
15 000

39 000

39 000

29 000

29 000

407 000

АСД

СИГУРНОСТ
ДИСПЕЧЕРСКА СЛУЖБА

У

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

Зам. изпълнителен директор ЕРД

Директор ТР "София Изток"
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I
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d

2 746 000
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5 623 440
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характер кя инвестицията в дева

Общо ХЯПНТАЛОВИ

N по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

разходя за 2022 г.

I.
1.I.A

1.1.Б

ТР "СОФИЯ"
Обекти с инвеститорски контрол а ТИ от ТР по списък
Обекти с инвеститорски контрол а ТПМстТР по списък

1.1

Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване
на RDF отпадък

1.2.

Изграждане на локална топлофикационна система в кв. Орландовци

II.

ГР "СОФИЯ ИЗТОК”
Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък
Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък

2.1 А

2.1.Б

привлечен капитал

63 558 232

5 776 411

24 470 '601

33 311220

4816411

4816411

950 000

950 000

57 781 821

-

24 470 601

33 311 220

-

2 741 620

10 000

10 000

18 285 258

. 15583 638

5 765 064

5 765 064

7 590 000

7590000

4 930 194

2 188 574

И.1.

Модериимииж на ТГ 3 с нова противоналегггелна турбина, EBRD 6/14

П.2.

Парогазоиа инсталация а ТЕЦ „Соф ия Изток“, о обща, мощност 240 MWс и 240 MWt

20 000

IIJ.

Изграждане на локална топлофикационна система в кв. Христо Ботев

10 000

И.4.

Изграждане на лох&ляа.топлофикационна система в кв. Малинова доляна

10 000

1П.

3.1 А

ТР "ЗЕМЛЯНВ”
Обекти с инвеститорски контрол в ТИ от ТР по списък

3.1.Б

Обекти с инвеститорски контрол в ТПМ от ТР по списък

306 000

306 000

IV.

I 748 550

1 748 550

1 378 550

1 578 550

4.1.Б

ТР "ЛЮЛИН"
Обекти с инвеститорски контрол в ТИ отТР по списък
Обети с инвеститорски контрол в ТПМ отТР по списък

130000

150 000

1V.1.

Парогазоиа инсталация в ОЦ .Люлин”, с обща мощност 240 MWe и 240 MWt

4 1 А

V.

ДРУГИ ОБЕКТИ
Междусистемни връзки на топлопреносната мрежа
Машини централна доставка по списък
Обекти от ИКТ по списък
ППР по списък
Реконструкция на топлопроводи (по списък) -СМР по ТПМ 2022г.
Доставка за обекти от ИДРМ на ТПМ и АС

V.I.
3.1.

5.2.
5.3.
34

5.5.

5.6.

Допълнителни обекти за подмята иа топлопроводи
Обекти от РТПМ и ПНК по списък
Обекти от "Експлоатационна дейност”
Обекти от АСД по списък
Обекти по дейност "Сигурност” по списък
Обекти по дейност “Диспечерска служба“
Обекти по дейност "Аварийна служба"

5 7.
5.8.

59

5.10.
5.11.

5.12.
5.13.
5.14.

Обекти от ОК по списък
Средства за измерване в АС

5 15.

Доставка на арматура

5.16.

Доставка на помпя за ТИ

ОБЩО ЗА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ"
ЕАДвт.ч. за:
А.

Топлоизточниип (ТИ)
Топлопреиосв» мрежа (ТПМ)
Други обекти

Б.

Зам. изпълнителен директор ЕР,
ниж.Л.Чотов

’

Zcihw,(г

//
%

*

безвъзмездни
средства

собствен» средства

(лк. Sei ДДС)

1 326 070

1 326 070

1 020 070

1 020 070

2 741 620

-

-

20 000

20 000

-

55 291 234

55 291 234

■ -

20000

20 000

-

590 550

590 550

654 000

654 000

3 568 390

16 755 476

16 755 476

-

100 000

100 000

-

1 630 000

1 630 000

11 250000

11 250 000

2 695 215

2 695 215

1 813 000

1 813 000

1 235 000

I 235 000

100 000

100 000

15 000

15 000

42 600

42 600

3 352 612

3 352 612

11 055 391

11 055 391

414 000

414 000

140 2Q9.344

79 725 903

24 470 601

75 902110

15 438 669

24 470 601

42 104 088

42 104 088

Z2 183 146

ЗА 183 146

Зам. изпълнителен;
П. Петров

J j \

Директор ЕД

•''*'£

инж. Е. Димитров/

-

//

Директор ТР "Софи
ннж. Н. Николов'*

Зам, изпълнн?елеЕмдамп£^|) ЯД
И, Полова

Директор НП
П. Иванов!

Дир^Иър ТР’
нйж. А. Сим<

Дирекггпр ТР”Землянси
инж. Николай Ккзвлиеа

Инвестиционна програма на Топлофикация София" ЕАД - 2022 годшна

36052 840

-

Директор ТР ’София Нгток'^
инж. Р, Флоров

-

3 568 390

X/S'VPJ-lbOZ/Va *■**>.

Г Д- инжен ер ЕРД
инж. Й. Йорданов

-

-
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Прогноза за всеобхватния доход

в хиляди лева
Продължаващи дейности
Приходи от продажби

в т.ч. от топлинна енергия
в т.ч, от електрическа енргия
Други приходи
ОБЩО ПРИХОДИ

Разходи за материали
е т.ч. разходи за природен газ
Разхода за външни услуги (вкл. ремонт чрез възлагане)
Разходи за персонала
Разходи за амортизация
Разходи/прихода от обезценка иа активи (него)
Други разходи
s т.ч. разходи за въглеродни квоти
ОБЩО РАЗХОДИ

Финансова резултат от оперативна дейност
Финансови прихода
Финансови разходи
Печалба преди данъчно облагане

Приложение 5

2018

2019

2020

отчет
’000 BGN

отчет
’000 BGN

отчет
’000 BGN

2021
прсдв.
отчет
’000 BGN

2022
прогноза
’000 BGN

412 562

470 684

401 852

629 906

882 490

310853
101 709

325954
144 730

283 103
118 749

284 543
345 363

414 759
467 731

23 785
436 347

32 600
503 284

32 800
434 652

29 824

659 731

31085
913575

(302 719)

(359 146)

(241 420)

(478 213)

(620 917)

(283523)

(338484)

(216 789)

(456 769)

(600539)

(25117)
(54 980)
(29 865)
34 354
(78 926)

(26 572)
(66 649)
(28 070)
2 204
(107 440)

(27 716)
(72 806)
(32 122)
(848)
(128500)

(33 631)
(78 613)
(31 280)
(9 936)
(280399)

(36 165)
(77614)
(31 110)
(9 309)
(271 875)

(41 226)

(57060)

(79 158)

(209 786)

(186641)

(457 253)
(20 906)

(585 673)
(82 389)

(503412)

(912 072)
(252341)

(1 046 990)
(133 415)

1

0
(234)
(82 623)

1
(638)

0
(1472)
(253 814)

0
(622)
(134 037)

(221)
(21127)

(68 760)

(69 397)
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Прогноза за финансовото състояние

в хиляди лева

Нетекущи активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Нематериални активи
Инвестиционни имоти
Нетекущи финансови активи
Други нетекущи вземания
Общо нетекущи активи
Текущи активи
Материални запаси
Търговски и друг вземания
Парични средства
Общо текущи актива
Общо активи

Капитал
Акционерен капитал
Законови резерви
Преоцеиьчен резерв
Други резерви
Натрупани печалби / загуби
Общо капитал
Пасиви
Нетекущи пасиви
Дългосрочна част на заеми
Търговски задължения
Пенсионни и други задължения към персонала
Безвъзмездни средства, предоставени ло програми
Отсрочени данъчни пасиви
Общо нетекущк насипв
Текущи пасиви
Текуща част на банкови заеми
Търговски задължения
Задължения към персонала и осигурителни институции
Данъчни задължения
Безвъзмездни средства, предоставени по програми
Общо текущи пасиви
Общо пасиви

Общо капитал, пасиви и приходи за бъдешн период от
финансирания

Приложение 6

2018

2019

2020

отчет
■000 BGN

отчет
’000 BGN

841 703
4 474
1816
665

отчет
’000 BGN

2021
вредв.
отчет
’000 BGN

прогноза
•000 BGN

848 658

969 783
4 431
1 838
665
0
976 717

955 934
8 452
1 788
665
0
966 839

952 271
8604
1 680
665
0
963 220

993 906
6 023
I 680
665
0
1 002 274

28 147
213 247
2 774
244 168
1 092 826

32 837
236 604
4069
273 510
1250 227

26033
208 784
5 032
239 849
1 206 688

23 304
220 819
12 475
256 599
1 219 818

24 004
241 245
5000
270 248
1272 522

107 649
10 765
701 837
339
(590 493)
230 097

107649
10 765
826 403
(1 292)
(671 795)
271 730

107 649
10 765
826 396
(2 637)
(738 946)
203 227

107 649
10 765
826 376
(2 637)
(1 010 353)
(68 200)

107649
10 765
826 376
(2 637)
(1 144390)
(202 237)

2 044
500465
5 474
55 760
55 323
619 066

0
577615
7 404
53 102
68 883
707 004

28 743
637 897
8 700
49 156
66495
790 991

10589
803 174
9513
46250
66 495
936 021

24 471
901 815

10 274
69 902
66 495
1 072 956

4244
227 602
5 197
2 596

7 564
191400
6 113
3 348

18153
322 394
7 560
482

10 589
379 805
6468
530

4 024
243663
862 729

2 044
256 555
5 993
2 994
3 907
271493
978 497

4 045
212 470
1003 461

3 409
351998
1288 019

4 410
401803
1474 759

1 092 826

1250 227

1 206 688

1219818

1 272 522

0

2022
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Приложение 7

План за оптимизиране на разходите в изпълнение на чл. 16, ал.2 от Наредба № Е-РД-04-4
от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката

J

_J

В изпълнение разпоредбите на чл.16, ал.2 от Наредба № Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на
Министерство на енергетиката „Топлофикация София“ ЕАД разработи ключови критерии за
оптимизиране на разходите съобразени със спецификата на дейността, които се използват при
изготвянето на ежегодните планове за оптимизиране на разходите на дружеството.

Представените по-долу пет показателя отразяват различни аспекти от дейността на
дружеството и проследяват и онагледяват ефекта от предприетите действия за подобряване на
ефективността и ефикасността на извършваните разходи. Трябва да се отбележи, че при някои
от избраните показатели цената на основния ресурс - природния газ и емисии парникови газове,
както и цените на основните продукти - топлинна и електрическа енергия имат влияние върху
движението на показателя, въпреки че дружеството няма контрол върху тях. Следователно
оценка при изготвяне и изпълнение на Плана за оптимизация на разходите трябва да се дава въз
основа на общите тенденции на петте показателя.

•

Усреднен показател

Забележка: С цел да не се получи изкривяване на аналитичността в месец юни 2020 г. не са отчетени издадените кредитни известия
от „Булгаргаз“ ЕАД във връзка с ретроактивното прилагане на цената на природния газ.

Усредненият показател се изчислява по следната формула:
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v
системен =

/Оперативни разходи и
Разх°Ди + Брой клиенти * I разходи за подръжка
Продадена енергия
Продадена енергия \
Брой клиенти

Амортизация, обезценки
и данъци
Брой клиенти

Той отразява цялостните разходи, които дружеството има за всеки МВтч продадена
енергия - като това включва и електрическата и топлинната енергия. Както и при следващите
показатели и тук се наблюдава сезонна неравномерност на резултатите спрямо отоплителния и
неотоплителния период. Този показател отчита разнородни типове разходи и има постоянна
тенденция на подобряване през последните години. С това се отчита общото подобрение в
управлението на разходите на дружеството за разгледания времеви период. За разлика от
другите показатели, усредненият показател включва в себе си всички променливи разходи
измерени в левова стойност, вместо в натурални показатели, което го прави зависим от
ценовите колебания на горивото за производство, като основен ресурс - природен газ.

•

Ефикасност на горивата за производство (общ специфичен разход за производство
на енергия)

Фигура 2 - Ефикасност на горивата за производство (общ специфичен разход за
производство на енергия)

Отчетен ад 2019, 2020. 2021 f « планиран та 2021 г спецнфнчсн разход на усчовио горнйс ад производство на
(кг у. r 'MBre)

и електрическа енергия

отоплмтЕзса сезон
—-*•— sr.y.r-^fan

..... -

(йу i >X£Bpi)

ill U ®яIйiII § i I § Я R IЯ Я 5IйййяяяП §йй ЙЛ3 й Ца а gй й а з й
a3assS8S^ = £isa3S^sssj3sas«gsssg!ss = as3sss8S^^2 = a

Този обобщен показател за разхода на горива за производство е важен критерий при
анализиране на производствените разходи на дружеството. Динамиката му за периода 2019 —
2021 г. и планираните стойности за 2022 г. са изобразени на фигура 2. При разглеждане на подълъг времеви период (2019-2020г.), се наблюдава намаление на използваното гориво за
производството на единица енергия, при запазване качеството на предоставяната услуга. За
2021 г. е налице увеличение на специфични разход за производство на енергия, което се дължи
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на завишеното производство на електрическа енергия, целящо посрещането на високото
търсене на електрическа енергия от свободният пазар.

J

Общия специфичен разход за производство на енергия отразява модернизацията на
производствените съоръжения и оптималните режими на работа с наличните мощности, а
подобряването му води до намаляване на разходите и съответно цените на енергията,
заплащани от клиентите.

•

Дял на комбинираната ТЕ към общо произведената ТЕ от дружеството по
тримесечия за периода януари 2019 г. - декември 2022 г.
Фигура 3 -Дял на комбинираната ТЕ към общо произведената ТЕ от
дружеството по тримесечия
Дял на комбинираната ТЕ от общо произведената ТЕ от ТЕЦ на дружеството по

Производството на топлинна енергия в дружеството се осъществява от
топлоелектрически централи по високоефективен комбиниран способ (ВЕКП) и от
отоплителни централи. Поддържането на висок дял на топлоенергията, произведена от ВЕКП е
основен приоритет при работата на дружеството. Повишеният процент през летните месеци се
дължи на по-ниското общо производство на топлинна енергия, така също и на оптимизацията,
чрез прехвърляне на топлинния товар от ОЦ “Земляне“ и ОЦ ‘'Люлин” към ТЕЦ „София“ през
неотоплителните месеци.

Фигура 3 проследява този показател по тримесечия от 2019 г. до 2021 г. Посочените
прогнозни стойности за 2022 г. в графиката са минималните възможни и отразяват
самостоятелна работа на ОЦ „Земляне“ и ОЦ „Люлин“ през летните месеци, съгласно
планираната производствена програма на дружеството. В зависимост от актуалните нива на
потребление на топлинна енергия, работата на всички топлоизточници, ще се оптимизира.
С цел оптимизация на разходите през 2022 г. се предвижда през летните месеци
топлопроизводството необходимо за гр. София да се съсредоточи максимално в ТЕЦ „София“
и ТЕЦ „София Изток“, където посредством инсталациите за комбинирано производство да се
произвежда и електрическа енергия от високо ефективен тип. След въвеждането в експлоатация
на ТГ Ст. №3 в ТЕЦ „София Изток“, които в момента се реконструира заменяйки
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съществуващата кондензационна турбина с нова, противоналегателна турбина с бойлеркондензатор за топлофикационни цели, се очаква в края на третото тримесечие същата да
замени ТГ Ст. №1 или ТГ Ст. №2, които в момента не работят високо ефективно, като по този
начин допълнително ще се увеличи производството на електрическа енергия.

•

Небаланси на електрическата енергия
Фигура 4 - Небаланси на електрическата енергия (МВтч)

Небаланси електрическа енергия
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Тези показатели отразяват управлението и планирането на производствените процеси,
което ще има все по-голямо значение, предвид значителния размер на санкциите при големи
отклонения от заявените графици. На Фигура 4 са изобразени отклоненията от подадените
графици на месечна база при производството на електроенергия общо от двете ТЕЦ по отчетни
данни за 2019-2021 г. и прогноза за 2022 г.
Топлофикационните дружества не следва да се разглеждат като типични производители
на електрическа енергия, тъй като при тях електрическия товар е функционално зависим от
включеният топлинен товар на топлопреносната мрежа. В същото време произведената
топлинна енергия зависи от потреблението на клиентите, като профилът на потребление е
еднотипен. Въпреки това отклоненията не могат да се прогнозират достатъчно точно. За
прогнозиране почасовата консумация на клиентите се взимат предвид множество фактори като
температура, почивни и работни дни, дълги празници, сезонност, скорост на вятъра, като с найголямо влияние върху точността на прогнозата за консумацията на клиентите е външната
температура и скоростта на вятъра.
Производството е изключително зависимо от климатичния фактор или с други думи от
товара на топлинна енергия в столицата, който често е с голяма часова неравномерност, а това
увеличава неопределеността при почасовото прогнозиране на произведената електроенергия от
ТЕЦ. Отклоненията за периода на 2019 г. в абсолютна стойност се дължат на провеждане на
комплексни изпитания на ТГ4 преди въвеждането му в експлоатация, а отклоненията през
пролетта на 2020 г. се дължат на прекратяването на договора за продажба на електрическа
енергия от страна на,Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД и необходимостта от провеждане
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на организационни мероприятия по самостоятелното излизане на „Топлофикация София“ ЕАД
на борсовите пазари , Ден напред“ и „В рамките на деня“.

•

Ефикасност на купената електрическа енергия и купена вода (изразходвани
електрическа енергия и вода за 1-ца фактурирана енергия)
Фигура 5 - Изразходвана електрическа енергия за 1-ца фактурирана енергия

Ефикасност на купената електрическа енергия
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Фигура 6 - Ефикасност на купената вода (изразходвана вода за 1-ца фактурирана
енергия)

Тези показатели отчитат тенденцията в промяната на количеството купена електрическа
енергия и вода за производство през годините. Кривите на двата показателя са сходни, като
ясно личи сезонността в производството - по-високият разход на единица фактурирана енергия
през лятото и по-ниският през отоплителния сезон. Показателите отчитат разхода на ресурсите
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в натурални показатели (МВтч и куб. метри), за да бъдат елиминирани отклоненията породени
от промените на цените им.
На Фигура 5 е проследена динамиката на отношението между закупената и използваната
за собствени нужди електроенергия, отнесени към реализираната (продадената) електрическа
енергия. Като цяло планираните стойности запазват нивата от 2021 г., като рязкото увеличение
на показателя през м. август 2022 г. се дължи на планираното спиране на планирано спиране за
профилактика на електрогенериращата мощност на ТЕЦ „София” през лятото на 2022 г. за 45
календарни дни

Фигура 6 показва изразходваната вода по месеци за производство (условно чиста и от
собствен водоизточник) за единица фактурирана топлинна и електрическа енергия.
„Топлофикация София“ ЕАД планира разнородни инициативи, чрез които да работи за
оптимизацията на цялостната си разходна структура. Подбраните показатели отразяват
различни аспекти на ефективността и ефикасността в основната дейност на Дружеството производството на топлинна и електрическа енергия. С инвестициите си в нови технологии при
производството и планирането компанията ще се стреми да оптимизира разходната си
структура и освободи ресурси, които да реинвестира в други инициативи засягащи търговските
и административни аспекти на Дружеството.
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