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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ.

ОТНОСНО: Изпълнението на Решение № 560 на Столичния общински съвет от

25.07.2019 г. за избор на независим международен консултант и външен мениджър на

..Топлофикация София" ЕАД.
С настоящия Доклад представяме на Вашето внимание информация относно

изпълнението на Решение № 560 на Столичния общински съвет от 25.07.2019 г

(Решението), за избор на независим международен консултант и външен мениджър
на „Топлофикация София“ ЕАД, което цели оперативна и финансова стабилизация

и модернизация на мощностите и управлението на „Топлофикация София" ЕАД.
Към настоящия момент за изпълнение на Решението са предприети следните

действия:
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра 1 (един) за класиране в УАСО и I (един) за адресата.
На адресата се насочва чрез ЛИССО и А НССОС.
Приложенията се сканират.

Проведено е заседание на Надзорен съвет на 06.08.2019 г. по Протокол № 9. на
което са взети следните решения:
Подкрепено е решението на СОС от 25 юли 2019 г. /Решение № 560 по точка 46

от Протокол №80/25.07.2019 г.. публикувано на 01.08.2019 г./ и е възложено на

Управителния съвет да организира и проведе, при стриктно спазване разпоредбите на
законодателството избор на независим международен консултант, който да проучи и

верифицира изготвените технологичен одит. правен анализ и финансов модел в срок до

15 март 2020 г.;
Възложено е на Управителния съвет, след провеждане на процедурата за избор на
независим международен консултант, да внесе Доклад за резултатите от него за

разглеждане и запознаване на Надзорния съвет не по-късно от 15 март 2020 г.
Проведено е и заседание на Управителен съвет на 07.08.2019 г. по Протокол №

23. на което е взето решение и е възложено на изпълнителния директор на
..Топлофикация София" ЕАД да назначи работна група, която в срок до 09.09.2019 г. да

изготви техническо задание за провеждане на процедура за избор на независим
международен консултант, който да проучи, изследва и верифицира изготвените
технологичен одит. правен анализ и финансов модел и да определи изискванията към
участниците, критерий за оценка на офертите и прогнозната стойност на поръчката. Със

Заповед на изпълнителния директор на дружеството е сформирана работната група.

Установени са контакти с експерти на Европейската банка за възстановяване и
развитие (ЕБВР) от направление „Група за устойчиви инфраструктурни проекти", като

на 05.09.2019 г. се състоя и среща под формата на конферентен разговор от офиса на

ЕБВР в гр. София. На срещата е посочена целта на задачата - използване на
консултантския опит на ЕБВР с цел избор на консултант, който да проучи, изследва и

верифицира изготвените технологичен одит. правен анализ и финансов модел и да внесе
доклад до Столичния общински съвет.

На 30.09.2019 г. е проведено още едно заседание на Управителния съвет, на което
е взето решение, в интерес на постигане на очакваните резултати и осигуряване на

изходна информация, и като се отчита спецификата на задачата, да се възложи на
изпълнителния директор да преразгледа срока за работа на комисията с цел
удължаването му.
В офиса на ЕБВР в гр. София на 10.10.2019 г. бе организирана повторна среща, па

която са поставени исканията на Припципала. посочени в Решение на СОС № 560 от

25.07.2019 г. и Европейската банка за възстановяване и развитие се е задължила да
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предостави за преглед и евентуално одобрение Техническо задание, което ще използва,

съгласно собствените си правила, за избирането на консултант, който да проучи,
изследва и верифицира изготвените технологичен одит. правен анализ и финансов модел

и да внесе доклад до Столичния общински съвет. На срещата е предоставен и ..Анализ
на инвестиция в ко-генерационни модули, базирани на газови турбини и газобутални
двигатели в ..Топлофикация София" ЕАД", от август 2019 г.
В резултат на срещата, на 21.10.2019г. бе получено писмо от ЕБВР с предложение

относно бъдещите действия, съгласно което внимателната подготовка на договор с

такава величина и сложност изисква външни специализирани консултанти, чиито услуги

са на стойност между 1.0 и 1.5 милиона ЕВРО за двугодишна работа.
На 08.12.2019 г. на Европейската банка за възстановяване и развитие бе
представен и проект на техническо задание за избор на консултант, който да проучи,

изследва и верифицира изготвените технологичен одит. правен анализ и финансов модел
и да внесе доклад до Столичния общински съвет.

Установено е. че Международната финансова корпорация (МФК) също проявява

интерес да се включи в проекта. В резултат на което е проведена презентационна среща

за подробно изясняване на параметрите на възможно сътрудничество с ..Топлофикация
София” ЕАД.

На среща на 09.03.2020 г. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) също беше
информирана за инвестиционните намерения в „Топлофикация София" ЕАД. На

11.03.2020 г. е внесено и официално писмо с приложени: анализ на инвестициите:
технико-икономическия и финансов модел; и презентапия на проекта на български и на

английски езици, като се очаква предложение за подходящата форма на подкрепа за
реализация на проекта.
Видно от горепосоченото е. че ..Топлофикация София" ЕАД е изготвило част от

анализите, необходими за стартиране на проекта за обновление и модернизацията на
топло генериращите мощности, сред които - технически и нормативен анализ, финансов

модел и анализ на необходимите средства за инвестиции.

Проведени са технически съвети за избор на площадките и се предприемат
действия за получаване на разрешенията за строеж па инсталациите, изисквани от

нормативната уредба, а именно:
- съгласно Закона за опазване на околната среда, за преценка относно

необходимостта от оценка за въздействие върху околната среда, са представени в
Регионалната инспекция по околната среда и водите - София инвестиционни намерения
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за четирите основни производствени площадки - ТЕЦ „София". TEII „София Изток”. ОЦ
„Земляне” и ОЦ „Люлин”, е индикативен срок за одобряване на проектите през месец
април 2020 г.
- съгласно Наредба

16-267/19.03.2008 г. за определяне на количеството

електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия. „Топлофикация София” ЕАД е представило необходимите

документи в Министерство на енергетиката:
- съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки. „Топлофикация

София” ЕАД извършва проучване на пазара на доставчици на оборудване за
високоефективно комбинирано производство на топлинна енергия,

както и за

предоставяне на предложение за проектно финансиране.

С решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г. на
територията на цялата страна е обявено извънредно положение за периода до 13.04.2020

г. за овладяване на ситуацията с разпространението на вирусната инфекция (COVID-19).
Въз основа на същото „Топлофикация София” ЕАД съшо е предприело необходимите

мерки, като е реорганизирало дейността си. което само по себе си затрудни изпълнението

на Решение № 560 от 25.07.2019 г„ взето по протокол № 80/2019 г. на Столичния

общински съвет и удължава необходимото технологично време за провеждане на избор

и сключване на договор с консултант. До Столичния общински съвет е изпратено писмо

с вх. № СОА20-ТД26-3635/31.03.2020 г. е молба посоченият срок за избор на независим
международен консултант да бъде удължен с шест месеца след отмяна на извънредното
положение.

Осъществена бе комуникация с Американската агенция за търговия и развитие

(USTDA), в резултат на която се разбира, че съществува възможност за безвъзмездно
финансиране от тяхна страна на разходи по договор между грантополучателя и
американска фирма изпълнител, одобрена от USTDA. която да извърши необходимото

проучване.

Одобрената

фирма

е

„Блек

енд

Вийч

Мениджмънт

Консултинг”.

Безвъзмездните средства са в размер на 921 554 ш.д„ с които изцяло е финансиран
проекта, без да бъдат изразходвани средства от общинския бюджет. Целта е в

проучването за модернизация на „Топлофикация София” ЕАД да се анализират
възможностите

за

цялостна

реконструкция, оздравяване и рекапитализация на

общинското дружество, да бъде разработена пътна карта за надграждане на същото,

конкретни

препоръки

относно

цялостното

преустройство

на

експлоатацията,

финансовото състояние и правната и управленска с груктура на дружеството.
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Със свое Решение № 207 от 22.04.2021 г. Столичният общински съвет даде

съгласие Столична община да подпише споразумение за безвъзмездна помощ, с цел

извършването на проучване, което да включва разработването на пътна карта за

надграждане наТоплофикация София" ЕАД. конкретни препоръки относно цялостното
преустройство на експлоатацията, финансовото състояние и правната и управленска

структура на дружеството, както и упълномощи кмета на Столична община да подпише
всички изискуеми документи с оглед изпълнението на решението, в т.ч. договорите за

техническа консултация.

На 26.05.2021 г.. Кметът на Столична община - г-жа Йорданка Фандъкова.
ръководителят на Агенцията за търговия и развитие на Съединените щати - г-жа Ино
Ибонг и Н. Пр. г-жа Херо Мустафа - посланик на САЩ в България, подписаха

Споразумение за безвъзмездно финансиране за плана на Столична община за анализ на

възможностите за оздравяване, модернизация и рекапитализация на ..Топлофикация

София" ЕАД.
Безвъзмездното финансиране беше осигурено от Агенцията за търговия и

развитие

на

Съединените

щати

и

се

използва

за

привличане

на

екип

от

висококвалифицирани американски експерти в областта на инженеринга, финансите и
правото, ръководен от Black & Veatch Management Consulting LLC. което е водеща
международна инженерингова компания.
Па 18.06.2021г.. между Столична община и ..Блек енд Вийч Мениджмънт
Консултант" бе подписан и Договор за техническа консултация. По сключения договор

е създаден цялостен план за подпомагане на Столична община в координация с
..Топлофикация София" ЕАД при решаване на проблемите в централите с инсталации и

оборудване, операции и финанси. 11редставено е предпроектно проучване, което

включва оценка на техническите препоръки, заложени в пълния доклад, разработен от
работната група на Столичния общински съвет от м. септември 2019 г. Планът разглежда

възможни надстройки или подмяна на няколко от съществуващите когенерационни и
котелни инсталации и топлопреносната мрежа на Топлофикация. В изготвения от Black

& Veatch Management Consulting LLC. Green Energy Advisors LLC и Marathon Capital LLC
доклад, са очертани параметрите и препоръките на плана. Планът се състои от

техническа част и финансова част.
Въз основа на сключения на 18.06.2021 г. Договор за техническо консултиране

..Блек и Вийч" извърши проучване и изготви план за модернизация, оздравяване и

рекапитализация". както и финансова програма за него. С подкрепата на ..Грийн
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Енерджи Адвайзърс" и ..Маратон Кепитал" изследването беше изпълнено, като е
създаден цялостен план за подпомагане на Столична община в координацията с
..Топлофикация София" ЕАД при решаване на проблемите в централите с инсталации и

оборудване, операции и финанси. Предпроектното проучване включи и оценка на
техническите препоръки, заложени в пълния доклад, разработен от работната група па

Столичния общински съвет от м. септември 2019 г.
Планът

разглежда

възможни

надстройки

или

подмяна

на

няколко

от

съществуващите когенерационни и котелни инсталации и разпределителна мрежа на

..Топлофикация София" ЕАД. които се използват за доставка на топлинна и електрическа
енергия на повече от 1 млн. души. Планът включва преглед на конкретни препоръки за
подобрения в инсталациите и оборудването, както и капиталов ремонт. След това планът

включва предложения за конкретни проекти на поетапно изпълнение, както и

предложения за финансиране на проекти и корпоративно рефинансиране. като са
идентифицирани и основни цели:

1. Намаляване на NOx емисиите, за да се спазят изискванията на Европейския

съюз;
2.

Намаляване на рисковете за безопасност на ..Топлофикация София" ЕАД:

3. Повишаване на надеждността на услугата от ..Топлофикация София" ЕАД. чрез

осигуряване на непрекъснатост на производство на топлинна енергия, пренос на
топлинна енергия и производство на топлинна и електрическа енергия:

4. Увеличаване на топлинната и електрическата ефективности на териториалните
топлофикационни (разпределителни) централи:

5. Съответствие с настоящите и планираните изисквания на Европейския съюз за
емисиите парникови газове:

6.

Финансова стабилност на ..Топлофикация София" ЕАД;

7. Подмяна на излязло от експлоатационния живот оборудване (по-голямата част)

на „Топлофикация София" ЕАД:
8.

Разширяване в рамките на 20-годишния живот на програмата.

В изготвения доклад от „Блек и Вийч". „Грийн Енерджи" и „Маратон” са очертани
параметрите и препоръките на Плана и са идентифицирани конкретни проекти за

постигане на целите на Плана.
Към настоящия момент са проведени две среши на членовете на работната група,
определена със Заповед № СОА20-РД91-97/07.04.2020 г„ изм. със Заповед № СОА20-
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РД91-100/10.04.2021 г. на кмета на Столична община, с консултанта, на които са
обсъдени въпроси, касаещи плана и програмата за финансиране.

Следва да се отбележи, че регулаторният риск беше идентифициран от

консултанта като основна предпоставка за реализацията на инвестиционния проект. В

доклада по Задача 3 се посочва, че ..при предварителните дискусии с потенциални

кредитори, въпросите за изоставането/забавянепю между цените на природния газ и
тарифата за отопление, както и за нарушената функция на регулаторния модел за
преразглеждане на тарифите за отопление, бяха поставени като един от ключовите

проблеми във връзка с финансирането на плана, доказващо важността от реформата
и правилното прилагане на регулаторния модел, така че тарифата за отопление,

плащана от потребителя, да покрива всички необходими разходи, свързани с
доставката на топлинна енергия. "

Основна причина за системния ликвиден дефицит и декапитализацията на

..Топлофикация София" ЕАД през годините е регулаторният модел, който години наред

включва значителен социален елемент при образуването на цените на произвеждана та
от дружеството топлинна енергия и електрическа енергия.
Утвърдена регулаторна практика е признаването за регулаторни цели на
значително по-нисък размер разходи

за дейността,

включително за персонал,

амортизация, ремонт, и др. Също така разходите за лихви и неустойки към БЕХ ЕАД и

..Булгаргаз" ЕАД. както и разходите за 5% вноска върху приходите от електроенергия

във Фонд ..Сигурност на електроенергийната система" са изцяло непризнати по силата
на Наредба 5 за регулиране цените на топлинната енергия.
Но този начин регулаторът традиционно определя цени, които не покриват
себестойността на произвежданата от дружеството енергия и са обективна причина,

поради която дружеството отчита загуба от дейността, натрупва задължения и не

разполага с достатъчно средства за инвестиции.
Регулаторният фактор особено много задълбочи негативното си влияние при
утвърждаването на цените от 01.07.2021 г.. когато с цел да запази социалната поносимост

на цената на топлинната енергия в условия та на пандемична обстановка, започналия ръст

на цените на природния газ и въглеродните емисии. КЕВР приложи изключително
рестриктивен подход и коригира значителна част от ценообразу ващите елементи.
Към

настоящия

момент

негативният

ефект

от

растящите

цени

на

енергоносителите е налице, като финансовото състояние на дружеството се влоши

допълнително в резултат на наложения мораториум върху цените през първото
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тримесечие на 2022 г. Само за периода от м. юли 2021 г. до м. май 2022 г.,

„Топлофикация София“ ЕАД е натрупала недовзет приход, след приспадане на
държавната компенсация, в размер на близо 380 млн. лв. През съшия период

регулираната цена на природния газ нарасна от 49.94 лв/МВтч до 142.59 лв/МВтч
(+186%). достигайки исторически най-високото си ниво. През периода борсовата цената

на квотите за въглеродни емисии също отбелязаха съществен ръст, от 53 евро/тон до нива
от над 90 евро/тон (+70%). като към настоящия момент квотите се търгуват на нива от
около 80 евро/тон.

Същевременно цените, утвърдени с Решение Ц-26/01.07.2021 г.. по които
дружеството реализира топлинната енергия и получава премия за произведената

високоефективна електрическа енергия са определени при цена на природния газ от

47.11 лв/МВтч и цена на квоти за въглеродни емисии от 51.00 евро/тон.

Описаният дисбаланс при ценообразуването създава огромен ликвиден недостиг
за дружеството и е обективна причина за нарастването на задълженията към ..Булгаргаз”
ЕАД. затрудненията по изплащането на вноските по дългосрочния дълг към БЕХ ЕАД и
закупуването на необходимите квоти за емитираните въглеродни емисии през 2021 г. (до

края на м. април 2022 г.)
В обобщение може да се определи, че действащата нормативна уредба не създава

ясно дефинирани регулаторни правила, като позволява значителен субективизъм при
определянето на регулираните цени, в резултат на което КЕВР години наред включва

съществен социален елемент при определянето на цените, осигурявайки достъпна
топлинна енергия за над 1 млн. български граждани, но за сметка на финансовото
състояние на най-голямото топлофикационно дружество в страната.

Несъмнено,

задължителна

предпоставка

за

дългосрочното

финансово

стабилизиране на ..Топлофикация София“ ЕАД е устойчивата регулаторна рамка, която

да бъде ясно дефинирана в ясна нормативна уредба, създаваща подходящи условия за

инвестиции в топлофикационния сектор.

Друг идентифициран ключов момент в Доклада па консу лтанта по Задача 3. който
е в основата за влошеното финансово състояние на дружеството и системния ликвиден

недостиг, са условията по договора за доставка на природен газ с обществения доставчик

- „Булгаргаз“ ЕАД.

Действащият договор за доставка на природен газ се подновява на годишна база
въз основа на предварително заявени едногодишни количества, но цената за доставка се
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определя на месечна база от КЕВР. Същевременно цените на топлинната и
електрическата енергия се определят веднъж годишно с възможност за промяна не по-

често от веднъж на шест месеца, поради което месечните промени в пените на газа, най-

вече през последната година, не се признават своевременно в регулираните продажни
цени на дружеството и това води до значителни последици за оперативния марж.
Съгласно действащия договор. ..Булгаргаз" ЕАД фактурира предварително
заявени прогнозни количества в авансова месечна фактура, като начислява неустойка за

забава в размер на ОЛП+10% след 12-то число на текущия месец, 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. Освен това,
дружеството не начислява лихви върху сметките на клиентите си. които не са на реален

месечен отчет до издаване на общата фактура за изравнителния период.
Описания! дисбаланс от близо 75 дни между входящите и изходящите парични
потоци на дружеството представлява непосилни и изключително неизгодни търговски

условия, за който и да е бизнес, и предопределя цикличното натрупването на задължения
към доставчиците на енергоносители. В случая, тези непазарни условия се прилагат

години наред спрямо най-големия потребител на природен газ в страната с близо 1/3 от
цялото потребление в страната, стратегическа и социално отговорна компания с над 450
000 клиенти, осигуряваща топлинна енергия на повече от милион жители в столичния

град. Противно на пазарната логика. ..Топлофикация София" не получава никакви
преференции и отстъпки, независимо че дейността на дружеството не е изцяло търговски
ориентирана и то изпълнява обществен и социален ангажимент.
Също така договорът предвижда санкции за дружеството, ако действително

закупените количества имат отклонение от +/-5% от договорените, като размерът на тази

санкция е 10% от цената за количества извън този диапазон.
В своя доклад консултантът посочва, че като най-голям потребител на газ на
Балканите. ..Топлофикация София" ЕАД следва да може да използва пазарната си сила,

за да преследва агресивно ценообразуване и по-добри условия на плащане.

Друго необходимо условие за реализацията на Плана за модернизация и
осигуряване на финансирането му. което е залегнало в изготвения финансов модел, е

разсрочване на задълженията на дружеството към ..Български Енергиен Холдинг" ЕАД.
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В модела се предвижда договаряне на гратисен период по главницата за първите 5 години

(периода на изграждане) и пълното му изплащане през следващите 30 години. В доклада

си консултантът посочва, че е възприел консервативен подход, като очакванията са

сроковете да бъда оптимизирани след като се получат реални условия за финансиране на

проекта от кредиторите.
В тази насока, оше през м. април 2020 г., ..Топлофикация София" ЕАД е
стартирала кореспонденция с БЕХ ЕАД. с искане за предоговаряне на задълженията, като

между дружествата е разменен голям обем кореспонденция. В писмата си ръководството

на дружеството своевременно информира кредитора за належащата необходимост от
предоговаряне на параметрите по действащите споразумения в съответствие с

настоящите възможности на дружеството за изплащане на вноските по дълга. Изпратени
са конкретни параметри за обслужването на дълга в съответствие с реалните
възможности на дружеството, включително примерни погасителни планове, както и

проекти на нови споразумения за разсрочване. Представени са 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 изплащането на главници по задълженията към БЕХ ЕАД.
През м. януари 2022 г. стартира провеждането на работни срещи между страните

с представители на принципалите на двете дружества, на които усилено се търси баланс

на интересите за постигане на устойчиво решение по погасителен план.

Вследствие на описаните основни фактори, които са в основата на влошеното
финансово състояние на ..Топлофикация София" ЕАД и системната дългова спирала към

..Булгаргаз" Е.АД и БЕХ ЕАД. е налице значително изоставане на технологичното и
експлоатационно

състояние

на

генериращите

мощности

и

съоръжения,

които

дружеството експлоатира. Средната им възраст е около 36 години, като те са

проектирани и изградени по технология от втората половина на 20-и век и голяма част
от тях не отговарят на съвременните изисквания за ефективност и опазване на околната

среда. Топлофикационната мрежа също е относително стара, като има ограничени
възможности за свързване между основните териториални топлофикационни централи.
Същевременно трябва да се отбележи, че ..Топлофикация София" ЕАД е

стратегическо дружество за българската енергийна система. Потенциалното извеждане

на дружеството от енергийната система, ще наложи замяната на топлинната мощност с
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електрическа и отопление на твърдо гориво. Това ще доведе до увеличение на

въглеродния отпечатък на страната, допълнително замърсяване на въздуха в града и
претоварване па локалната електропреносна мрежа, тъй като изградената електрическите

мрежа няма да издържи при включване на необходимите за отопление електрически
уреди

Настоящото състояние обуславя необходимостта от неотложно реализиране на
цялостен план за обновление и модернизация па съоръженията и инсталациите в
..Топлофикация София" ЕАД. като целта е да бъде технологично и финансово

стабилизирано дружеството, чрез повишаване на ефективността на производството и

подобряване на въздействието върху околната среда. От съществена важност за
финансовата жизнеспособност на дружеството е подобряването на съотношението

между произвежданата електрическа и топлинна енергия, което ще доведе до
увеличаване па приходите от продажба на електрическа енергия.

Потенциалът за производство на електрическа енергия по високоефективен

комбиниран начин и за спестяване на първична енергия от ..Топлофикация София“ ЕАД
е много голям. Такива са и възможностите, които градска топлофикационна мрежа с

размерите на софийската предлага за внедряване па алтернативни източници на енергия,

в качеството си на система за енергийно съхранение.
Планът за надграждане, капитален ремонт и капитализация на ..Топлофикация
София" отчита незадоволителното текущо състояние, както и възможностите и

потенциала, който предоставя съществуващата инфраструктура,

като предвижда

цялостна концепция, която се основава на разработени нови технологични решения,
съобразени с най-добрите налични техники, като включва три основни направления:

•

Изграждане на нова когенерационна
съществуващите централи

централа

н

надграждания

за

Заложено е изграждане на пови когенерационни мощности с парогазови

инсталации в Топлорайон ..Люлин" и Топлорайон ..София Изток", с инсталирана
мощност - 2 броя по 240 MWe и 240 MWt. Предвидените мощности са съобразени с

изграждането в ТЕЦ ..София" на високоефективна инсталация за комбинирано
производство на енергия с оползотворяване на RDF гориво с инсталирана мощност - 20

MWe и 55 MWt.
По този начин, с новоинсталирана обща мощност от 580 MWe. ще се увеличи

производството на електроенергия в дружеството, като сегашното съотношение от 18.28
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% на електроенергията към произведена топлинна енергия (при обща ефективност на
оползотворяване 81.3 %), ще нарасне до 85.17 % (при нараснала обща ефективност на
оползотворяване 91,6 %).

Надграждане на топлопреносната мрежа

•

Планът

предвижда

ново

технологично

решение

на

хидравликата

на

топлопреносната мрежа с реализация на затворен пръстен от магистрални тръбопроводи
(за разлика от съществуващата радиална разпределена мрежа на отделните райони),
позволяващ гарантиране на сигурност и резервиране при топлоснабдяването на
присъединените товари. Освен това, ше се подобрят режимите на работа на

топлопреносната мрежа, ще се оптимизира топлоподаването и ще се намали времето за
идентифициране на аварийни ситуации в топлопреносната мрежа и в абонатните

станции.

•

Изграждане на нови котли и намаляване на емисиите и подобряване на
съществуващите котли.

Предвидена е 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 гурбогенератори - ТГ 3 и ТГ 4 в ТЕЦ

,.София Изток" и ТГ 9 и ТГ 8А в ТЕЦ „София". Също така се планира модернизация и
реконструиране на част от съществуващите водогрейни котли, с обща мощност 580 MW
чрез изграждане на система SNCR с цел да се слезе под лимитните стойности от 100

ing/птЗ на емисии NOx, с което ще се гарантира чистотата на въздуха, безопасна среда
за живот и икономическото развитие на столичния град.
Важен акцент в целия План е фактът, че заложените високоефективни технологии

за комбинирано производство отговарят изцяло на най-добрите налични техники, а
предвидените газови турбини правят възможно изпълнението на заложеното в зелената

таксономия изискване за последващо частично преминаване на гориво от възобновяемо
генериран „зелен водород", като тази замяна се планира да започне през 2030 г. и да

продължи до 2050 г.
С реализацията на проекта ще се постигне пълно оползотворяване на потенциала

за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в гр. София, което ще
повиши конкурентоспособността на услугата централизирано топлоснабдяване и ще
доведе до финансовото стабилизиране на софийската топлофикационна компания.
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра 1 (един) за класиране в УАСО и I (един) за адресата.
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Основните екологични ползи от проекта са свързани, както с планираното

използване на ..зелен водород", което ше редуцира значително емисиите парникови
газове, така и с понижаването на емисиите NOx в резултат на инвестициите в нови котли.
В допълнение се очаква да бъдат увеличени значително ефективността на производство
и преноса на енергия, като над 1 милион жители на столицата ще потрсбяват

високоефективна енергия, произведена от възобновяеми източници.

Известни са финансовото състояние на топлофикационното дружество, както и
свързаните усложнения, които бяха предизвикани от енергийната криза, войната между
Русия и Украйна, наложените санкции, увеличението на инфлацията и т.н. Все

неблагоприятни фактори, които не позволяват на принципала на „Топлофикация София”

ЕАД да може ефективно да реализира инвестиционната програма в дружеството със
собствени средства. Следователно, необходима е форма на партньорство между

публичният собственик и външен инвеститор. която да позволи последният да инвестира

и осъществи плана за модернизация на дружеството, като в същото време собствеността
на акциите в дружеството остане публична и бъдат поети ангажименти за погасяване на
съществуващите задължения. Условно казано, търсим форма на публично-частно

партньорство, която да защити публичния интерес и да постигне поставените цели. Във
връзка с изложеното в настоящия доклад изборът на партньор трябва да включва, от една

страна, качеството на инвеститор, така че да се гарантират финансовото обезпечаване на

необходимите инвестиции, а от друга страна. правилното управление на процесите във

връзка с инвестициите и технологичното обновление, т.е. инвеститор-мениджър.
Изборът на инвеститор-мениджър, който да ръководи и финансира плана за цялостна

реконструкция, оздравяване и рекапитализация на общинското дружество, следва да
бъде направен след провеждане на съответната процедура. При описаните специфики.

възможностите,

позволяващи

постигането

на

целите

за

модернизация

на

инфраструктурата и технологичните процеси в дружеството, не са много. Доколкото
дружеството е търговен-публично предприятие с едноличен собственик на капитала -

Столична община, подходящата форма на публично-частно партньорство, в широк
смисъл, която в най-голяма степен би могла да осигури постигането на зададените цели,
е смесената обществена поръчка - за строителство и за услуга (управление).

•

Възможната форма на публично-частно партньорство с потенциален
инвеститор-мениджър на дружеството
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Принципно съществуващите възможности са две - по Закона за обществените

поръчки („ЗОП") и по Закона за концесиите („ЗК"). Най-реалистични са възможностите,
които правната рамка предоставя чрез ЗОП. зашото хипотетичната възможност за
възлагане на концесия оценяваме като неприложима поради редица законови
ограничения, заложени в ЗК. Така например, съгласно чл. 3. ал. 2 от ЗК. когато се възлага

строителство и/или услуги от възлагащ орган или възложител, който не е министър или
кмет на община, възлагането се извършва но реда на ЗОП. Наред с това, ъгласно чл. 17.

ал. 3 от ЗК предвижда следното... Концедент е органът, който извършва действията по

възлагане на концесия и е страна по концесионния договор. Правомощията на концедент
се изпълняват от министър или кмет на община. "

Следователно, не е предвидена възможност концедент да бъде лице, различно от

министър или кмет, а за възложители, които не са министър или кмет, се препраща към

ЗОП. Заслужава внимание обстоятелството, че имотите на „Топлофикация София" ЕАД
не са общинска собственост.

В заключение, трябва да приемем, че концесията върху подобен обект е

неосъществима, понеже е извадена от приложното поле на ЗК. Но дори и да беше. чл. 11.
ал. 7 от ЗОП е категоричен, че при договори, които включват обект на обществена
поръчка и концесия и предметът на договора е неделим или пък възложителят трябва да

го възложи общо, то процедурата е по ЗОП.

Предвид гореизложеното и анализирайки възможностите, които предоставя ЗОП.
считаме, че така целите на плана за стабилизиране и модернизация на общинското

дружество могат да бъдат постигнати. Сред основните цели на ЗОП е посочено, че гой
има за цел да осигури ефективност при разходването на средства, свързани с

извършването на определени в закона дейности с обществено значение. При неговите
процедури се спазват принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна

конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, което е гаранция за
защитата на публичния интерес.
От гледна точка на целите, които поставяме - намирането на инвеститормениджър на „Топлофикация София" ЕАД, приложими биха били процедурите:

а) за строителство - за постигане на целта за модернизиране на съществуващите
мощности на дружеството и изграждането на нови мощности за производство на
електрическа и топлинна енергия. Това е възможно чрез сключването на договор, след

процедура по реда на ЗОП. който ше възложи на спечелилия участник да извърши

строителство за подновяване на енергийни мощности или за изграждане на нови
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Па адресата се насочва чрез АИССО и АИССОС.
Приложенията се сканират.

мощности за производство на електрическа и топлинна енергия, при утвърдена
инвестиционна програма.

б) за предоставяне на услуги - целта е да се управляват инвестиционните процеси
и управлението на дейностите за повишаване на качеството на услугите. Това е възможно
чрез сключване на договор, след процедура по реда на ЗОП. за управлението на

дружеството, като на практика спечелилото процедурата лице ще осъществява

консултантски услуги в полза на ..Топлофикация София" ЕАД по силата на сключения

договор за обществена поръчка.
Както виждаме, понеже обществената поръчка грябва да включва дейности с

повече от един обект по чл. 3 (в случая строителство и услуга), тя трябва да се възложи
по реда, приложим за обекта, който характеризира дейностите - основен предмет на
поръчката. Това означава, че е възможно да бъде проведена и възложена т.нар. „смесена"

обществена поръчка, която да обхваща както дейността по подновяване и/или

изграждане на мощности за производство на електрическа и топлинна енергия, така и
услуга във връзка с управлението на търговската дейност на ..Топлофикация София”
ЕАД. Считаме, че основен ще е предметът, свързан с изграждане на мощности за
производство на електрическа и топлинна енергия, а възлагането на управлението на

външно лице е начин да се постигне подобряване на финансовите резултати на

дружеството и качеството на предоставяните от него услуги.

Относно срока, за който ще бъде възложена обществената поръчка, чл. 113 от ЗОП
е ясен и казва, че договорите за обществени поръчки с периодично или продължително

изпълнение се сключват за срок, който не може да надвишава 5 години, но ако това се

налага поради естеството на предмета на поръчката, необходимост от възвращаемост на

инвестиция или поради техническа причина, това може да се направи и за по-дълъг срок.
Обосновката за дължината на този срок задължително се посочват в мотивите към

решението за откриване на процедурата. Доколкото инвестицията, която се очаква да
направи инвеститорът е значителна по размер, а изпълнението на заложените
дългосрочни цели за модернизация, цялостна реконструкция и рекапитализация на
дружеството не е реалистично да очакваме да се случат в рамките на 5-годишен период,

следва да бъде определен по-дълъг такъв в конкурсната документация по ЗОП. а именно

- максимален срок от 35 (тридесет и пет) години. Посоченият срок е ясно мотивиран в

Доклада от „Блек и Вийч”. „Грийн Енерджи” и „Маратон" (Задача 3). приета с Решение
№760 от 25.11.2021

г. на СОС. Финансовият модел, включително анализът на

чувствителността на модела показват, че заложените дългосрочни цели за модернизация.
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реконструкция и рскапитализация на дружеството, при погасяване на задълженията към

кредиторите в лицето на ..Булгаргаз" ЕАД и ..Български енергиен холдинг" ЕАД. могат
да се постигнат за 35 (тридесет и пет) години. Аргумент в тази посока се съдържа и в
практиката на КЕВР - амортизационният период, който комисията признава за

регулаторни цели е 35 години за активите, използвани за пренос на топлинна енергия
така в Решение №Ц26/01.07.2021 г.

С Решение № 760 от 25.11.2021 г. Столичният общински съвет одобри напредъка

на изпълнението на Договора за техническото консултиране, с изх. № СОА21-ДГ56-1245

от 18 юни 2021 година, като в заключение на представения доклад е изведено, че
текущото оперативно и финансово състояние на ..Топлофикация София“ ЕАД е тежко.
Броят и огромният размер на предизвикателствата на дружеството изискват мащабна и

цялостна програма за капитален ремонт, но консултантите вярват, чс предложеният план
отговаря на това изискване и е напълно постижим. В тази връзка, съобразявайки

препоръките

на

изготвения

план

от

международния

консултант

за

цялостна

реконструкция, оздравяване и рекапитализация на общинското дружество е необходимо

да бъде проведена съответната процедура и да бъде избран външен инвеститор и

мениджър, който да ръководи и финансира плана, като по този начин се гарантира
дейнос гта на стратегическа и социално отговорното общинско дружество с над 450 000
абонати.

Столичният общински съвет може да се произнася по всички важни въпроси,

касаещи гражданите на Столична община и дейността на най-голямото общинско
търговско

дружество

-

публично

предприятие

..Топлофикация

София”

ЕАД.

Произнасянето е необходимо, за да се вземат своевременни и адекватни мерки за

стабилизиране

на

управлението,

подобряване

на

финансовите

резултати

и

топлопреносната мрежа, като се създаде солидна основа за решаването на проблемите на

топлофикационното дружеството, като по този начин ще се подобри качеството на

доставяните комунални услуги.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21. ад. 1. т.8 и т. 23 във вр. с ал. 2 от

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 221. т. 11 във вр. с чл.
219. ал. 2 от Търговския закон и чл. 23. ал. 1. т. 22 от Наредбата за реда за учредяване и
упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с
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общинско участие в капитала. предлагаме Столичният общински съвет да приеме

решение съгласно приложения към настоящия Доклад проект.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Проект на решение на Столичния общински съвет.

ВНОСИТЕЛИ

/НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ

/КАРЛОС КОНТРЕРА/
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33. Тел. 93 77 591. Факс 98 70 855. e-mail: info a sollaeouncil.bg. http: https: council.soha.bg.

ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ №

на Столичния общински съвет

За изпълнението на Решение № 560 на Столичния общински съвет от 25.07.2019
г. за избор на независим международен консултант и външен инвеститор на
..Топлофикация София" ЕАД.
На основание чл. 21. ал. 1. т. 8 и т. 23 във вр. с ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221. т. 11 във вр. с чл. 219. ал. 2 от
Търговския закон и чл. 23. ал. 1. т. 22 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване
правата на общината в публични предприятия и гърговски дружества с общинско
участие в капитала
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Възлага на Управителния съвет на „Топлофикация София" ЕАД да предприеме
необходимите действия за изготвяне на съответната документация за провеждане на
процедура за избор на изпълнител и възлагане на смесена обществена поръчка за
строителство на енергийни мощности и предоставяне на консултантски и
административно-технически услуги от страна на външен инвеститор, във връзка с
представения доклад от „Топлофикация София” ЕАД. като обяви процедурата в срок до
2 /два/ месеца при следните условия:
- Столична община да запази 100% от собствеността си в „Топлофикация София"
ЕАД:
- Да не се предвижда участие на Столична община във финансирането на
предвидената смесена обществена поръчка:
- Да не се предвижда даването на гаранции от страна на Столична община за
осигуряване на финансирането за реализиране на обществената поръчка:
- Да се постави изискване инвеститорът-мениджър да има опит в изграждането и
управлението на енергийни мощности.
- Максимален срок на договора за смесената обществена поръчка да бъде 35
(тридесет и пет) години:
2. Междинните резултати от изпълнението на настоящото решение да бъдат
докладвани периодично на 3 месеца на Работната група, създадена със Заповед №
СОА21-РД91-413/19.11.2021 г. на Кмета на Столична община.
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Настоящото решение е прието на___ заседание на Столичния общински съвет,
проведено на
20__ г.. Протокол № от
20__ г. и е
подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
Председател на Столичния общински съвет:................

Георги Георгиев
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