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Вх. № Е-Дк-............/..............2021 г. 
 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 

ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

ДОКЛАД 
от 

Дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

 

 

Относно: Заявление с вх. № Е-14-16-15 от 15.09.2020 г. от „Топлофикация-Разград“ АД 

за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2023 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-14-16-15 от 15.09.2020 г. от „Топлофикация-Разград“ АД с искане за 

одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2023 г. 

Предвид горното със Заповед № З-Е-178 от 02.10.2020 г. на председателя на КЕВР 

е сформирана работна група, която да извърши преглед на посоченото по-горе заявление и 

приложения към него бизнес план за периода 2020 г. - 2023 г. за съответствието им с 

изискванията на нормативната уредба. 

С писмо с изх. № Е-14-16-15 от 14.10.2020 г. на КЕВР, от дружеството е изискано 

да представи допълнителна информация във връзка със заявлението за одобряване на 

бизнес план за периода 2020 г. - 2023 г., която е представена с писмо с вх. № Е-14-16-15 от 

26.10.2020 г. 

От представеното удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по 

вписванията – гр. Разград и след извършена справка в Търговския регистър, се установи, 

че „Топлофикация-Разград“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския 

закон. „Топлофикация-Разград“ АД е акционерно дружество, с ЕИК 116019472, със 

седалище и адрес на управление: област Разград, община Разград, гр. Разград 7200, 

Западна индустриална зона, ул. „Черна“. Регистрираният основен капитал на дружеството 

възлиза на 7 000 000 лв. и е разпределен в 7 000 000 бр. поименни акции с номинална 

стойност на една акция 1,00 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление и се 

ръководи от 3 членен съвет на директорите, като представляващ дружеството е 

изпълнителният директор Михаил Ковачев. Предметът на дейност на „Топлофикация-

Разград“ АД е производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна 

енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, за която дейност 

дружеството е получило необходимите лицензии. 

За осъществяване на дейностите по Закона за енергетиката (ЗЕ), дружеството 

притежава следните лицензии: 

- лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа 

и топлинна енергия“ и 
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- лицензия № Л-083-05 от 25.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, 

всяка от които, издадени за срок от 20 (двадесет) години. 

 

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ), одобреният от КЕВР бизнес план е неразделна част от 

лицензиите и се оформя като приложение към тях, което периодично се актуализира. 

Бизнес плана на „Топлофикация-Разград“ АД за периода 2015-2019 г. е одобрен с 

решение № БП-2 от 21.01.2015 г. на Комисията. 

Съгласно чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, всеки следващ бизнес план се представя от 

лицензиантите за одобряване от Комисията със заявление не по-късно от 3 месеца преди 

изтичането на срока на предходния бизнес план. Заявлението за одобряване на нов бизнес 

план е постъпило в КЕВР на 15.09.2020 г., поради което това нормативно изискване не е 

изпълнено от лицензианта. 

След извършен преглед на представеният от „Топлофикация-Разград“ АД бизнес 

план за периода от 2020 г. до 2023 г., се установи, че същият съдържа задължителните 

реквизити, съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, съставен е за 4 годишен период, което отговаря 

на нормативното изискване бизнес плана да бъде съставен за срок до 5 години. 

 

Във връзка с необходимост от преглед и анализ на изпълнението на програмите от 

предходния бизнес план на дружеството, в настоящия Доклад по т. I се представят: 

 

I. ОТЧЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ОТ БИЗНЕС ПЛАНА ЗА 

ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г. 

 

I.1. Изпълнение на инвестиционни програми 

 

През периода 2015-2019 г. „Топлофикация-Разград“ АД е изпълнявало основно 

инвестиционни дейности в направление „пренос на топлинна енергия“. Дружеството е 

представило за всяка година в периода отчети с посочени: наименование, отчетна 

стойност и дата на въвеждане в експлоатация на инвестицията. 

В таблица № 1 са представени обобщени данни за планираните, отчетените разходи 

за инвестиции и тяхното изпълнение по години за отчетния период. 

 

Таблица № 1 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
общо за 

периода 

План, лв. 15 000 15 000 148 000 59 000 404 000 641 000 

Отчет, лв. 89 175 79 748 99 136 40 000 254 611 562 670 

Резултат 

(отчет/план), % 
+494,5 +431,65 -33,016 -32,20 -36,97 -12,22 

 

Дружеството е изпълнило следните инвестиционни дейности, както следва: 

▪ 2015 г.: подмяна на участък от топлопреносната мрежа с дължина 85 л. м. на 

стойност 51 хил. лв.; подмяна на една абонатна станция на стойност 9 хил. лв.; 3 броя 

клапани, предназначени за работата на котлите – 7 хил. лв.; инвестиции в софтуера за 

събиране на вземания – 10 хил. лв. и др. 

При планирани разходи за инвестиции в размер на 15 хил. лв. (10 хил. лв. – 

подмяна и ремонт на топлопроводи и 5 хил. лв. – други) са отчетени инвестиции в размер 

на 89,175 хил. лв. или се отчита преизпълнение на плана. 

 

▪ 2016 г.: подмяна на 7 броя абонатни станции на стойност 59 хил. лв.; закупуване 

на система за дистанционно управление на данни – 8 хил. лв.; подмяна на участъци от 
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топлопреносната мрежа – 11 хил. лв., и закупуване на два броя трансмитери за 

диференциално налягане – 2 хил. лв. 

При планирани разходи за инвестиции в размер на 15 хил. лв. (10 хил. лв. – 

подмяна и ремонт на топлопроводи и 5 хил. лв. – други), са отчетени инвестиции в размер 

на 79 748 хил. лв. или се отчита преизпълнение на плана. 

 

▪ 2017 г.: подмяна на 5 броя абонатни станции на стойност 42 хил. лв. (при план 41 

хил. лв.); закупуване на три броя предпазно-изпускателни пружинни клапани – 7 хил. лв. 

(при план – 8 хил. лв.); подобряване състоянието на използвания желязо-бетонен комин 

(подмяна на предпазен кош, изработка на детайли и монтаж на нова мълниезащитна и 

осветителна инсталация, подмяна на цялостна горна площадка) – 42 хил. лв. (при план – 

50 хил. лв.); закупуване на два броя разходомери – 7 хил. лв. (при план – 4 хил. лв.) и др. 

Не са изпълнени мероприятия, свързани с: 

- подмяна на участъци от топлопреносната мрежа – 16 хил. лв.; 

- закупуване на циркулационни помпи, спирателна апаратура и др. – 11 хил. лв.; 

- размяна на горелки от парен на водогреен котел – 15 хил. лв.; 

- други – 3 хил. лв. 

 

При планирани разходи за инвестиции за 2017 г. в размер на 148 хил. лв., са 

отчетени инвестиции в размер на 99,136 хил. лв. или се отчита неизпълнение на плана. 

 

▪ 2018 г.: подмяна на 3 броя абонатни станции на стойност 29 хил. лв. (при план 25 

хил. лв.); закупуване на един брой ротационен разходомер – 2 хил. лв. и изграждане на 

допълнителна функционалност на софтуера за събиране на вземания – 9 хил. лв. 

Не са изпълнени мероприятия, свързани с: 

- подмяна на участъци от топлопреносната мрежа – 4 хил. лв.; 

- закупуване на циркулационна мрежова помпа – 10 хил. лв.; 

- изработка и монтаж на защитна шапка на комина, както и изкърпване на бетонно 

покритие – 20 хил. лв. 

 

При планирани разходи за инвестиции за 2018 г. в размер на 59 хил. лв. са отчетени 

инвестиции в размер на 40 хил. лв. или се отчита неизпълнение на плана. 

 

▪ 2019 г.: изграждане на котелна газова инсталация – РОКА, на стойност  

188 хил. лв.; подмяна на четири броя абонатни станции – 51 хил. лв. (при план – 38 хил. 

лв.); подмяна на участък от топлопреносната мрежа – 5 хил. лв. (при план – 100 хил. лв.); 

наем офис – 10 хил. лв. и други – 2 хил. лв. Допълнително са направени разходи за 

изграждане на втора котелна газова инсталация, която към края на годината все още не е 

въведена в експлоатация в размер на 179 хил. лв. 

Не са изпълнени мероприятия, свързани с: обновяване на водогрейни котли на 

стойност 15 хил. лв. и други в размер на 1 хил. лв. 

 

При планирани разходи за инвестиции за 2019 г. в размер на 404 хил. лв. са 

отчетени инвестиции в размер на 254,611 хил. лв. или се отчита неизпълнение на плана. 

 

При планирани разходи за инвестиции в периода 2015-2019 в размер на  

641 хил. лв., дружеството отчита 562,670 хил. лв. или изпълнението за целия период е 

87,7%, като следва да се отбележи, че дружеството е отчело неизпълнение на планираните 

разходи за инвестиционни дейности през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. 
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I.2. Изпълнение на производствените програми 

 

Изпълнението на производствените програми е в пряка зависимост от няколко 

основни фактори, а именно: действия, насочени към постигане на поставените цели в 

програмата, климатичните условия и поведението на клиентите на дружеството. 

Производството на електрическа енергия през отчетния период 2015 г. – 2019 г. 

възлиза на 76 836 МWh и е с 576 МWh повече от планираното (около 0,75%). При 

планирано количество топлинна енергия в размер на 178 320 МWh, дружеството отчита 

171 562 МWh или с 6 758 МWh по-малко от планираното. Отчетените загуби на топлинна 

енергия за периода са 48 759 МWh, което е с 10 365 МWh повече от планираните. 

 

В таблица № 2 са представени планираните и отчетените производствени 

показатели съответно за топлинна и електрическа енергия, по години за периода 2015 г. – 

2019 г. 

 

Таблица № 2 

Показатели 
Мярка 2015 2016 2017 2018 2019 

 План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет 

Общо производство 

на топлинна енергия 
MWh 36 655 33 652 36655 33499 35590 36401 35120 35610 34300 32400 

Производство на 

топлинна енергия от 

ВК, ПК и от доб. вода 

MWh 24 900 21 528 24900 19044 18590 20487 19160 20806 18000 17907 

Производство на 

топлинна енергия от 

ИКПТЕЕ 

MWh 11 755 12 124 11755 14455 17000 15914 15960 14804 16 300 14493 

Топлинна енергия за 

собствени нужди 

% 1,25 2,10 1,25 2,6 2,6 1,8 2,3 2 2,30 2,2 

MWh 458 717 458 885 930 675 800 728 800 696 

Отпусната топлинна 

енергия 
MWh 36 197 32 935 36197 32614 34660 35726 34320 34 882 33500 31704 

Загуби на топлинна 

енергия 

% 17,10 26,0 17,10 26,0 25,0 28,5 25,0 31,0 26,50 34,1 

MWh 6 197 8 557 6197 8498 8520 10022 8600 10 883 8880 10799 

Произведена 

електрическа енергия 

от ИКПТЕЕ 

MWh 11 860 13 433 11860 15731 18000 16417 17640 15 981 16900 15274 

Електроенергия за 

собствени нужди 

% 12,22 9,10 12,22 9,8 7,2 9,5 7,6 8,7 6,80 9 

MWh 1 440 1 453 1449 1542 1300 1566 1340 1 398 1140 1380 

 

Дружеството посочва, че различията между планираните и отчетните данни на 

производствените показатели в периода 2015-2019 г. се дължат на следните фактори, 

както следва: 

▪ 2015 г.: 

- Седемгодишен дългосрочен период на планиране (от 2008 г.); 

- Променена е структурата и количеството на произведената топлинна енергия, 

като намалява тази от водогрейните котли за сметка на увеличението при Когенерацията; 

- Общо произведената топлинна енергия бележи лек спад, но в крайна сметка тя е 

функция на климатичните условия; 

- Разликата при топлинната енергия за собствени нужди е незначително, по-малко 

от 1%; 

- При собствените нужди от електрическа енергия намалението е повече от 3%, 

което е добър показател; 

- Регистрирана авария на Когенераторната инсталация (междуфазно късо 

съединение на статорната намотка на генератора) по време на отоплителния сезон, която 

се отразява неблагоприятно на производствената програма. 
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▪ 2016 г.: 

- Осемгодишен (от 2008 г.) дългосрочен период на планиране; 

- Променена е структурата и количеството на произведената топлинна енергия, 

като намалява тази от водогрейните котли за сметка на увеличението при Когенерацията; 

- Количеството топлинна енергия за собствени нужди бележи леко завишение; 

- Загубите на топлинна енергия също бележат завишение, при планирани 17,1% 

отчитат 26,0%; 

- Отчита се увеличение на производството на електрическа енергия спрямо плана с 

33%. 

 

▪ 2017 г.: 

- При топлинната енергия се забелязва завишение на общото производство, 

отпусната енергия към консуматорите и на загубите на топлинна енергия спрямо плана. 

Това се дължи на климатичните условия през отчетната година – по-студена зима от 

обичайното; 

- Отчита се намаление на топлинната енергия за собствени нужди, както в 

натурални показатели, така и като относителен дял; 

- Количеството на произведената топлинна енергия намалява от водогрейни котли 

за сметка на увеличението при Когенерацията; 

- При електрическата енергия се отчита неизпълнение на планираните количества 

за производство и продажба, съответно 8,8% и 10,2%, което е довело до минимално 

завишение на собствените нужди от електрическа енергия с 2,3%; 

- Физическото стареене на основните генериращи мощности и по-честите аварии и 

ремонти се отразяват неблагоприятно върху изпълнението на производствената програма. 

 

▪ 2018 г.: 

- Отчетено е намаление на топлинната енергия за собствени нужди, както в 

натурални показатели, така и като относителен дял; 

- Негативен факт за отчетния период са завишените загуби на топлинна енергия в 

натурален и относителен дял спрямо планираното; 

- При електрическата енергия имаме незначително неизпълнение на планираните 

количества за производство и продажба, съответно 9,4% и 8,9%, което е довело до 

минимално завишение на собствените нужди от електрическа енергия с 1,1%; 

- Физическото стареене на основните генериращи мощности и по-честите аварии и 

ремонти се отразяват неблагоприятно върху изпълнението на производствената програма. 

 

▪ 2019 г.: 

- Общо произведената топлинна и електрическа енергия бележат лек спад спрямо 

плана, най-вече поради намалена часова работа на Когенераторната инсталация, но в 

крайна сметка производството е функция на климатичните условия; 

- Производството на топлинна енергия чрез водогрейни котли е много близко до 

планираното; 

- Отчита се намаление спрямо плана при топлинната енергия за собствени нужди, 

което е добър показател; 

- Отчитат се завишени загуби на топлинна енергия в натурални и в относителни 

единици (при планирана стойност 26,50% се отчита 34,1%); 

- Относителният дял на брутното количество електрическа енергия за собствени 

нужди е увеличен, поради намалено производство от Когенераторната инсталация и 

поради необходимост от закупуване на електрическа енергия, посочват от дружеството. 

 

I.3. Изпълнение на ремонтните програми 

 

Дружеството е представило отчети за ремонтни дейности по години за периода 

2015-2019 г., както следва: 
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▪ 2015 г.: при планирани разходи за ремонт в размер на 113 хил. лв., дружеството 

отчита 50 хил. лв., разпределени, както следва: 

- Разходи за ремонт, отнесени към топлоизточника – 37 хил. лв. и 

- Разходи за ремонт, отнесени към преноса – 13 хил. лв. 

Отчетени са разходи за ремонт на Инсталацията за комбинирано производство на 

топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) в размер на 7 хил. лв., разходи за ремонт на 

водогрейните котли – 7 хил. лв. и други разходи в топлоизточника и преноса, свързани с 

ремонтиране на проблемни участъци от топлопреносната мрежа. 

При изготвянето на Бизнес плана са били планирани разходи за ремонт на ИКПТЕЕ 

в размер на 97 хил. лв., които включват и разходи по договор за профилактична 

поддръжка на ИКПТЕЕ, както и разходи за ремонт на водогрейни котли в размер на  

16 хил. лв. В отчетените разходи за ремонт не са включени разходите по договора за 

профилактична поддръжка на Инсталацията, тъй като същите са отчетени като разходи за 

текущо и абонаментно поддържане и са в размер на приблизително 110 хил. лв. 

 

▪ 2016 г.: при планирани разходи за ремонт в размер на 115 хил. лв., дружеството 

отчита 25 хил. лв., разпределени, както следва: 

- Разходи за ремонт, отнесени към топлоизточника – 7 хил. лв. и 

- Разходи за ремонт, отнесени към преноса – 18 хил. лв. 

Отчетените разходи за ремонт в топлоизточника в размер на 7 хил. лв. включват 

ремонтни дейности по ИКПТЕЕ (ремонт на ротационен разходомер, отстраняване на 

повреда на аналогово-цифров преобразувател на двигателя на ИКПТЕЕ и др.), ремонтни 

дейности на коректора за обем на газ и електрическия блок на главния топломер на 

централата, ремонт на автоматични филтри и др. Разходите в преноса са свързани с 

обследване на проблемни участъци от топлопреносната мрежа, отстраняване на аварии и 

свързаните с тях строително-монтажни дейности за възстановяване на пътна и тротоарна 

настилка и др. 

При изготвянето на бизнес плана са били планирани разходи за ремонт на ИКПТЕЕ 

в размер на 98 хил. лв., които включват и разходи по договора за профилактична 

поддръжка на ИКПТЕЕ, както и разходи за ремонт на водогрейни котли в размер на  

17 хил. лв. В отчетените разходи за ремонт не са включени разходите по договора за 

профилактична поддръжка на Инсталацията, тъй като същите са отчетени като разходи за 

текущо и абонаментно поддържане и са в размер на приблизително 130 хил. лв. 

 

▪ 2017 г.: при планирани разходи за ремонти в размер на 69 хил. лв., дружеството 

отчита 106 хил. лв., разпределени както следва: 

- Разходи за ремонт отнесени към топлоизточника – 100 хил. лв. 

- Разходи за ремонт отнесени към преноса – 6 хил. лв. 

Основна част от разходите за ремонт, отнесени към топлоизточника заемат 

непризнат от застраховател авариен ремонт на ИКПТЕЕ на стойност 74 хил. лв., разходи 

за авариен ремонт на ИКПТЕЕ – подмяна на гарнитура на глава на цилиндър, подмяна на 

лагери и други – 24 хил. лв. Отчетените разходи, отнесени към преноса са свързани с 

ремонтни дейности по участъци от ТПМ – откриване на течове, отстраняване на аварии, 

строително-монтажни дейности и др. 

 

▪ 2018 г.: при планирани разходи за ремонти в размер на 73 хил. лв., дружеството 

отчита 27 хил. лв., разпределени както следва: 

- Разходи за ремонт, отнесени към топлоизточника – 25 хил. лв. и 

- Разходи за ремонт, отнесени към преноса – 2 хил. лв. 

Основен дял от разходите за ремонт заемат извършените през годината ремонтни 

дейности на ИКПТЕЕ на обща стойност приблизително 21 хил. лв. Същите са свързани с 

подмяна на цилиндрова втулка на ИКПТЕЕ – 5 хил. лв., монтаж и демонтаж на 

цилиндрови глави на ИКПТЕЕ, подмяна на уплътнения на цилиндрови глави и проверка 

за изпускане на изгорели газове – 9 хил. лв., подмяна на радиални лагери на  
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турбо-компресорни агрегати – 7 хил. лв. Допълнително са отчетени други ремонтни 

дейности на стойност около 2 хил. лв., както и разходи за материали за ремонт на обща 

стойност 4 хил. лв., 2 хил. лв. от които са свързани с материали за извършване на 

ремонтни дейности по проблемни участъци от ТПМ. 

 

▪ 2019 г.: при планирани разходи за ремонти в размер на 118 хил. лв., дружеството 

отчита 50 хил. лв., разпределени както следва: 

- Разходи за ремонт отнесени към топлоизточника – 22 хил. лв. и 

- Разходи за ремонт отнесени към преноса – 28 хил. лв. 

Отчетените разходи за ремонт в топлоизточника са свързани основно с ремонтни 

дейности на ИКПТЕЕ, докато тези в преноса на топлинна енергия са за извършване на 

ремонтни дейности по отстраняване на аварии по ТПМ – подмяна на няколко метра 

напълно амортизирани аварирали участъци от мрежата, трасиране с цел локализиране на 

мястото на пробива, транспортни услуги, пряко свързани с разкопаване и възстановяване 

на настилката след отстраняване на аварията. Подмяната на отделни метри от участъка от 

топлопреносната мрежа няма инвестиционен характер, тъй като реално не представлява 

смяна на цял участък, посочват от дружеството. 

 

„Топлофикация-Разград“ АД заявява, че поради липса на финансови ресурси, 

голяма част от планираните в ремонтната програма мероприятия остават неизпълнени. 

 

В таблица № 3 са представени обобщени данни за планираните и отчетени средства 

за ремонтни програми през периода 2015-2019 г. и тяхното изпълнение спрямо плана. 

 

Таблица № 3 

 

 

I.4. Изпълнение на социалните програми 

 

 През периода 2015-2019 г. дружеството отчита социални разходи в общ размер на  

229 хил. лв., в които са включени разходи за застраховка „Живот“, допълнително здравно 

осигуряване, позволяващо използването на здравни пакети, ежегодни профилактични 

прегледи на всеки служител, предоставяне на ваучери за храна и др. Като част от 

социалните програми, дружеството осигурява разходи за еднократна финансова помощ 

при раждане на дете и ежемесечна финансова помощ по време на втората година от 

майчинството. 

 В таблица № 4 са представени отчетените разходи за социални дейности, които са 

изпълнявани от дружеството през отчетния период. 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общо за 

периода 

2015-2019 г. 

План, хил. лв. 113 115 69 73 118 488 

Отчет, хил. лв. в 

т. ч.: 
50 25 106 27 50 258 

- Топлоизточник 37 7 100 25 22 191 

- ТПМ 13 18 6 2 28 67 
Резултат 

(отчет/план), % -55,75 -78,26 +53,62 -63,013 -57,63 -47,13 
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  Таблица № 4       в хил. лв. 
ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА  

ЗА ПЕРИОДА 2015-2019 Г. 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Социални разходи 50 38  31 44  47  

Разходи за еднократна финансова 

помощ при раждане на дете  
1 1 1 2 1 

Финансова помощ по време на 

втората година от майчинството 
7 1 0 3 2 

ОБЩО: 58 40 32 49 50 

  

Предвид гореизложеното, може да се направи следното обобщение: за периода 

2015 г. – 2019 г. дружеството отчита следните резултати: 

- При планирани разходи за инвестиции в посочения период в размер на  

641 хил. лв., дружеството отчита 562,670 хил. лв. или изпълнението за целия период е 

87,7%, но същевременно през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. е отчетено неизпълнение на 

планираните разходи за инвестиции; 

- Изпълнението на производствените показатели е в пряка зависимост от 

климатичните условия и от поведението на клиентите на дружеството, като 

производството на електрическа енергия възлиза на 76 836 МWh, което е с около 

0,75% повече от планираното, производството на топлинна енергия е с 6 758 МWh 

по-малко от планираните 178 320 МWh и за периода са отчетени завишени загуби на 

топлинна енергия при преноса; 

- Голяма част от планираните разходи за ремонтни дейности през отчетния 

период не са изпълнени. При планирани за периода 488 хил. лв., дружеството отчита 

само 258 хил. лв., което е недостатъчно за обезпечаване на нормалната и безопасна 

експлоатация на съоръженията и топлопреносната мрежа; 

 - Отчита разходи за дейности и мероприятия със социална насоченост в 

изпълнение на социална програма за периода в общ размер на 229 хил. лв. 

 

 

II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2023 г. 

 

Представеният от „Топлофикация-Разград“ АД бизнес план е съставен за 4 

годишен период, като поисканият срок е обоснован с натрупаните загуби през последните 

години и невъзможността за дългосрочно планиране на дейността и осигуряване на 

финансов ресурс за инвестиции в подмяна на амортизираните топлопреносни мрежи и 

съоръжения. Бизнес плана е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13 от НЛДЕ и е 

разработен въз основа на събраната през годините статистическа информация за 

развитието на топлопреносната мрежа, броя на клиентите и тяхната консумация. 

 

II.1. Инвестиционна програма 

 

За периода 2020-2023 г. дружеството не планира средства за инвестиции в 

топлоизточника и в развитие на топлопреносната мрежа, като се посочва, че това е 

обусловено от невъзможността да осигури собствен и привлечен финансов ресурс за 

финансиране на инвестициите, в следствие на претърпените загуби през последните пет 

години. 

 

II.2. Производствена програма 

  

Очакваната годишна консумация  на топлинна енергия за потребителите на 

„Топлофикация-Разград“ АД за периода 2020 г. – 2023 г. се предвижда да е в размер  

24 620 МWh/годишно. Производството на електрическа енергия се очаква да е в размер на 
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10 330 МWh за всяка година от бизнес плана. Броят на клиентите през годините на бизнес 

плана е запазен – 3 814 клиенти, от които 175 стопански, 37 бюджетни и 3 602 битови. 

 

II.3. Ремонтна програма 

 

Ремонтната програма на „Топлофикация-Разград“ АД за периода 2020-2023 г. цели 

да обезпечи основната дейност на дружеството. Вследствие на липсата на инвестиции за 

подмяна на топлопреносната мрежа и основни възли и детайли в топлоцентралата се 

наблюдава завишена аварийност и нужда от ремонт на почти всяко едно съоръжение. 

Предвидените ремонтни дейности са конфигурирани с цел обезпечаване на минималната 

необходима сигурност по изпълнение на лицензионната дейност на дружеството. Общият 

прогнозен размер на разходите за ремонти за периода 2020-2023 г. възлиза в размер на  

695,400 хил. лв. 
Дружеството е представило подробни прогнозни разчети за ремонти в периода 

2020-2023 г., като в таблица № 5 са представени обобщени данни за планираните разходи 

за ремонтни дейности за прогнозния период, представени по направления (цехове). 

 

Таблица № 5        в хил. лв., без ДДС 

Направление/цех 
година от бизнес плана 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Котелен цех 14,2 14,2 30,0 30,0 

ИКПТЕЕ 100,6 100,6 100,0 100,0 

ХВО 1,1 0,5 5,0 5,0 

Електро цех (част) 13,9 2,9 0,0 0,0 

КИП и А 1,2 1,2 5,0 5,0 

Мазутно стопанство 0,0 0,0 0,0 0,00 

ТПМ и АС 34,0 34,0 30,0 30,0 

Сграден фонд 10,0 15,0 5,0 5,0 

Други 0,0 0,0 1,0 1,0 

ОБЩО: 175,0 168,4 176,0 176,0 

 

II.4. Социална програма 

 

„Топлофикация-Разград“ АД посочва, че развива активна социална програма, 

насочена към служителите, която включва осигуряване на социално-битовите и културни 

потребности, съгласно чл. 294 от Кодекса на труда, в т. ч. застраховка „Живот“; средства 

за образование, предоставяне на ваучери за храна; допълнително здравно осигуряване; 

подпомагане на работници и служители при настъпване на значими събития в личен план 

(раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст), подпомагане на самотен родител, 

както и при необходимост от скъпоструващо лечение и други. За служителите на 

дружеството са осигурени корпоративни отстъпки от доставчици на стоки и услуги. 

Като основни цели на социалната програма се посочват: повишаване на 

мотивацията на служителите и лоялността към компанията; създаване на предпоставки за 

поддържане нормален жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване на 

социалния статус на компанията; удовлетворяващи социално-битови и културни 

потребности и интереси на различни групи персонал, както и привличане на 

висококвалифицирани служители. 

Безопасността и здравето при работа се посочва като основен акцент в социалната 

политика. Като се цели на всички работни площадки да са осигурени здравословни и 

безопасни условия на труд, изпълнени са всички нормативни изисквания, които 

контролират факторите на работната среда. Дружеството акцентира, че полага усилия за 

непрекъснато подобряване на организацията на дейността за осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на труд. Извършена е оценка на професионалния риск и са 
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идентифицирани опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда. 

Изготвена е програма за превенция на риска, в която са включени действия и мерки за 

неговото намаляване. Оценката на риска се обсъжда и актуализира периодично и при 

необходимост се набелязват допълнителни мерки за превенция на риска и допълнителни 

форми за обучение по здраве и безопасност. 

В таблица № 6 са представени прогнозни разходи за дейности и мероприятия със 

социална насоченост в изпълнение на социална програма в периода 2020-2023 г. 

 

 

Таблица № 6         в лева 

Вид социална дейност 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Групова застраховка „Живот“ 11 160 11 160 11 160 11 160 
Групова застраховка „Трудова злополука“ 500 500 500 500 
Здравна (медицинска) застраховка по 

смисъла на чл. 427 от КЗ 
10 320 10 320 10 320 10 320 

Ваучери за храна 27 360 27 360 27 360 27 360 
Разходи за еднократна финансова помощ при 

раждане на дете  1 000 0,0 0,0 0,0 

Финансова помощ по време на втората 

година от майчинството 0,0 1 300 2 600 0,0 

ОБЩО: 50 340 50 640 51 940 49 340 

 

 

III. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 

 

III.1. Финансови резултати за 2019 г. 

„Топлофикация-Разград“ АД е представило одитиран годишен финансов отчет за 

2019 г. и прогноза за периода 2020-2023 г. Дружеството отчита загуба от осъществяване 

на дейността през 2019 г. в размер на 1 201 хил. лв., намалена спрямо 2018 г., когато 

отчетената загуба е 1 728 хил. лв. и общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци 

печалба от 1 025 хил. лв. за 2019 г. при загуба от 1 728 хил. лв. за 2018 г. 

От анализа на данните, съдържащи се в Отчета за дохода е видно, че финансовият 

резултат от дейността на дружеството през 2019 г., спрямо 2018 г. е подобрен, вследствие 

на намалените общо разходи от оперативна дейност с 9,37%. Приходите и разходите на 

дружеството са представени в Таблица № 7: 

 

Таблица № 7  

Показатели Мярка 2019 г. 2018 г. 
Изменение 

% 
Приходи от договори с 

клиенти 
хил. лв. 4 968 5 017 -0,98 

Други приходи хил. лв. 53 38 39,47 

Общо приходи от 

оперативна дейност 
 

хил. лв. 
5 021 5 055 -0,67 

Финансови приходи хил. лв. 53 38 39,47 

Общо приходи хил. лв. 5 074 5 093 -0,37 
Разходи за материали, 

суровини и консумативи 
хил. лв. 3 792 3 653 3,81 

Разходи за външни услуги хил. лв. 438 424 3,30 

Разходи за амортизации хил. лв. 437 319 36,99 

Разходи за персонала хил. лв. 579 571 1,40 

Разходи за обезценка на 

нефинансови активи 
хил. лв. 5 29 -82,76 

Други разходи хил. лв. 544 1 398 -61,09 
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Нетекущите активи се увеличават на 4 598 хил. лв. за 2019 г. от 2 316 хил. лв. за 

2018 г. или с 98% основно в частта на имоти, машини, съоръжения и оборудване. 

Текущите активи незначително са увеличени на 1 547 хил. лв. за 2019 г. от 1 542 хил. лв. 

за 2018 г., от увеличените парични средства, независимо от намалените активи в частта 

материални запаси и намалените текущи търговски и други вземания. 

От изчислените към 31.12.2019 г. на база обща балансова структура финансови 

показатели, е видно, че общата ликвидност на дружеството се подобрява спрямо 

предходната година. Размерът на собствения капитал позволява на дружеството да 

обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс. Направеният 

анализ на финансовите показатели показва, че финансовото състояние на „Топлофикация-

Разград“ АД спрямо 2018 г. се подобрява. 

 

III.2. Финансови резултати за периода на бизнес плана 2020 г. - 2023 г. 
За периода 2020 г. – 2023 г. дружеството е представило предварителен годишен 

финансов отчет за 2020 г. и прогнозни годишни финансови отчети за периода 2021 г.-2023 

г., От представената информация за 2020 г. е видно, че „Топлофикация-Разград“ АД 

реализира загуба от осъществяване на дейността в размер на 153 хил. лв. За останалите 

години на бизнес плана се предвижда финансов резултат печалба, както следва: 2021 г.: 88 

хил. лв.; 2022 г.: 93 хил.лв.; 2023 г.: 81 хил. лв., дължащи се на прогнозираните по-високи 

приходи в сравнение с разходите. 

Финансовите резултати за периода на бизнес плана са прогнозирани при следните 

приходи и разходи, представени в таблица № 8. 

 

 Таблица № 8 

Общо разходи от 

оперативна дейност 
хил. лв. 5 795 6 396 -9,37 

Финансови разходи хил. лв. 517 467 10,71 

Общо разходи хил. лв. 6 312 6 861 -8,00 
Печалба/загуба преди 

облагане 
хил. лв. -1 238 -1 768 -29,98 

Данъци хил. лв. -37 -40 -7,5 

Печалба/загуба след 

облагане 
хил. лв. -1 201 -1 728 -30,50 

Показатели Мярка 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Приходи от продажба на топлинна 

енергия 
хил. лв. 1 903 3 054 3 117 3 228 

Приходи от продажба на ел. 

енергия 
хил. лв. 3 134 1 795 1 771 1 774 

Общо приходи от дейността 
 

хил. лв. 
5 209 4 849 4 888 5 002 

Условно-постоянни разходи, в 

т.ч.: 
хил. лв. 1 665 1 880 1 926 2 060 

Разходи за амортизации хил. лв. 417 432 430 429 

Разходи за ремонт хил. лв.   45 174 168 176 

Разходи за заплати и 

възнаграждения 
хил. лв. 535 603 633 665 

Начисления върху РЗ хил. лв. 107 119 124 130 

Разходи пряко свързани с 

регулираните дейности по ЗЕ 
хил. лв. 561 552 571 660 

Променливи разходи, в т. ч.: хил. лв. 3 245 2 735 2 740 2 742 

Закупен природен газ хил. лв. 3 015 2 502 2 502 2 502 

Акциз хил. лв. 104 109 109 109 
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III.2.1. Приходи и разходи за периода на бизнес плана 

В отчета за приходите и разходите, са включени само приходите и разходите от 

лицензионни дейности. По предварителен годишен финансов отчет за 2020 г. общо 

приходите от дейността са в размер на 5 209 лв., от тях 1 903 хил. лв. са приходи от 

топлинна енергия и 3 194 хил. лв. от електрическа енергия. Дружеството прогнозира за 

периода 2021 г.-2023 г. приходите от дейността да нарастват от 4 849 хил. лв. на 5 002 хил. 

лв., включващи приходи от топлинна енергия, които за 2021 г. са в размер на 3 054 хил. 

лв. и нарастват до 3 228 хил. лв. за 2023 г., а приходите от електрическа енергия намаляват 

от 1 795 хил. за 2021 г. на 1 774 хил. през 2023 г. 

Общо разходите за дейността за 2020 г. са в размер на 5 341 хил. лв., а за периода 

2021 г.-2023 г. се прогнозират да нарастват от 4 726 хил. на 4 912 хил. лв. Дружеството е 

представило информация, в която разходите са класифицирани на условно-постоянни и 

променливи, като от тях с най-голям относителен дял са разходите за гориво – природен 

газ, които по предварителен отчет за 2020 г. са в размер на 3 015 хил. лв., а за останалите 

години от бизнес плана са в размер на 2 502 хил. лв. 

 

III.2.2. Активи и пасиви за периода 2020 г.-2023 г. 
Нетекущи активи за 2020 г. са в размер на 4 188 хил. лв., а за периода 2021 г.-2023 

г. се прогнозират да намаляват от 3 756 хил. лв. за 2021 г. на 2 897 хил. лв. за 2023 г. или с 

около 23%. Текущите активи за 2020 г. са в размер на 1 442 хил. лв., а за останалите 

години от бизнес плана се предвиждат да се увеличават от 750 хил. лв. за 2021 г. на 1 410 

хил. лв. за 2023 г. или с около 70%, основно от увеличение на паричните наличности. 

Дългосрочни задължения се прогнозират в размер на 66 хил. лв. за целия период на 

бизнес плана, основно в частта възнаграждения и данъци. Текущите задължения са в 

размер на 2 146 хил. за 2020 г., предимно за закупуване на гориво, докато за периода 2021 

г.-2023 г. се прогнозират да намаляват от 934 хил. лв. на 562 хил. лв., в резултат на 

изплатени задължения по получен заем. 

 

III.2.3. Структура на капитала и парични потоци за периода на бизнес плана 

По предварителен годишен финансов отчет към 31.12.2020 г. собствения капитал е 

в размер на 3 418 хил. лв. и бележи ръст в периода до 2023 г. в резултат на прогнозираната 

печалба от осъществяване на дейността. Привлеченият капитал е в размер на 2 212 хил. 

лв., с тенденция да намалява в разглеждания период в резултат на намаление на 

задълженията по ползван кредит и на задълженията за доставен природен газ.  

Финансовите показатели, определени на база обща балансова структура за периода 

на бизнес плана, са представени в таблица № 9. 

 

   Таблица № 9 

 

 

 

Други променливи разходи хил. лв. 127 124 129 131 

Вноски във ФСЕС хил. лв. 157 90 89 89 

Разходи за достъп хил. лв. 32 22 22 22 

Общо разходи за дейността хил. лв. 5 099 4 726 4 776 4 912 

Печалба/загуба преди облагане хил. лв. -134 98 103 90 

Данъци хил. лв. 19 10 10 10 

Печалба/загуба след облагане хил. лв. -153 88 93 81 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

СК/ДА 0,82 0,93 1,08 1,27 

КА/КП 0,67 0,80 1,60 2,51 

СК/(ДП+КП) 1,55 3,51 5,73 5,56 
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Съотношението собствен капитал към дълготрайни активи се прогнозира да се 

увеличава от 0,82 за 2020 г. на 1,27 за 2023 г., което е индикатор за положителна 

тенденция във възможностите на дружеството да инвестира в нови дълготрайни активи 

със собствен ресурс. 

Съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви също се 

предвижда да се увеличава от 0,67 за 2020 г. на 2,51 за 2023 г. Това е показател, че 

дружеството ще подобрява общата си ликвидност. 

Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви 

се увеличава от 1,55 за 2020 г. на 5,86 за 2023 г., което означава, че дружеството ще 

притежава достатъчно собствен капитал за покриване на финансовите си задължения.  

Изчислените на база обща балансова структура стойности на финансовите 

показатели, показват тенденция на подобряване на финансовото състояние на 

„Топлофикация-Разград“ АД. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2020 г. - 2023 г. е видно, 

че прогнозираните парични наличности в края на всяка година от бизнес плана са с 

положителни стойности.  

 

Въз основа на гореизложения анализ може да се направи извод, че 

„Топлофикация-Разград“ АД, при така предвид така заложените параметри в бизнес 

план 2020 г.-2023 г., ще притежава финансови възможности за осъществяване на 

лицензионната си дейност. 

 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 от 

Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на 

нейната администрация предлагаме на Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за 

енергетиката; 

 3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по 

търговска регистрация „Топлофикация-Разград“ АД или други упълномощени от тях 

представители на дружеството. Откритото заседание да бъде проведено по реда на 

решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно 

регулиране; 

 4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат 

публикувани на интернет страницата на Комисията. 


