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П Р О Т О К О Л 
 

№ 109 

 
София, 28.05.2020 година 

 

 

Днес, 28.05.2020 г. от 10:01 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, И. Александров – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на 

КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-411 от 22.05.2020 г. относно извънредна проверка на 

„Топлофикация София“ ЕАД. 

Работна група: Благовест Балабанов, Дора Томова,  

Стефан Мазнев, Мариана Настева 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-405 от 20.05.2020 г. относно заявления с вх. Е-ЗЛР-ПД-14 

от 19.02.2020 г. и вх. Е-ЗЛР-ПД-12 от 19.02.2020 г.за продължаване срока на лицензия за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и продължаване срока на 

лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация – 

Сливен” ЕАД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, 

Георги Петров, Ана Иванова, Йовка Велчева и Надежда Иванова  
 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-411 от 22.05.2020 г. относно 

извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД. 
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В изпълнение на Заповед № З-Е-58/22.04.2020 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 44, 

чл. 75, ал. 2, чл. 76, ал. 2, ал. 4, и ал. 5, чл. 77, ал. 2, т. 1, и ал. 4, чл. 78, и чл. 80 от Закона за 

енергетиката и чл. 10, ал. 1, т. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с информация в медиите за 

завишени сметки за потребена топлинна енергия през м. март 2020 г. на клиенти на 

„Топлофикация София“ ЕАД, беше извършена извънредна проверка по документи за 

изпълнение на задълженията на дружеството по Лицензия № Л-033-05/15.11.2000 г. за 

дейността „пренос на топлинна енергия на територията на град София“. 

I. ИЗИСКАНА И ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

С писмо изх. № Е-14-01-15 от 24.04.2020 г. дружеството е уведомено за обхвата, 

срока на проверката, документите и справките, които „Топлофикация София“ ЕАД следва 

да предостави на Комисията. 

С писмо изх. № М - 322 от 28.04.2020 г. и вх. № Е-14-01-15 от 28.04.2020 г. 

„Топлофикация София“ ЕАД е предоставило изисканата информация, включително: 

1. Справки за количествата произведена, отпусната, отчетена, и фактурирана 

топлинна енергия за м. декември 2019 г., м. януари 2020 г., м. февруари 2020 г., м. март 

2020 г. и м. март 2019 г.; 

2. Справка за броя на абонатните станции по групи, в зависимост от корекционния 

коефициент (Кп) за м. декември 2019 г., м. януари 2020 г., м. февруари 2020 г., м. март 

2020 г. и м. март 2019 г.; 

3. Справка за броя на битовите клиенти по групи, в зависимост от начислените 

суми за топлинна енергия за м. декември 2019 г., м. януари 2020 г., м. февруари 2020 г., м. 

март 2020 г. и м. март 2019 г.; 

4. Справка за броя и профила на клиентите през м. декември 2019 г., м. януари 

2020 г., м. февруари 2020 г., м. март 2020 г. и м. март 2019 г.; 

5. Данни за отпуснатата през м. март 2020 г. топлинна енергия към 

топлопреносната мрежа и съответната температура на външния въздух по данни на 

НИМХ по дни; 

6. Брой жалби за високи сметки за топлинна енергия за м. март 2020 г., постъпили в 

дружеството в периода 14.04 – 22.04.2020 г., общо и по групи; 

7.  Копия на жалбите по т. 6 с приложени фактури за м. март 2019 г. и м. март 2020 

г.; 

8. Анализ на причините за възникналото напрежение сред клиентите на 

дружеството и предприетите от дружеството действия за тяхното отстраняване. 

С писмо изх. № Е-14-01-17 от 05.05.2020 г. от дружеството е изискана 

допълнителна подробна информация за характера на потребление в следните 

топлоснабдени сгради:  

 Бул. „Цариградско шосе“ № 10, вх. 4; 

 Ул. „Цар Асен“ № 11, вх. 1; 

 Ж.К. „Толстой“ № 15, вх. 2; 

 Ул. „Латинка“ № 6, вх. 2; 

 Ул. „Костенски водопад“ № 12-А, вх. 4; 

 Ул. „Янко Забунов“ № 50, вх. 2; 

 Ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №1, вх.1; 

 Ул. „Неофит Рилски“ № 48, вх.1; 

 Ж.К. „Дружба-2“ бл. 523, вх.1; 

 Ж.К. „Люлин“ бл. 549, вх. 6; 

 Ж.К. „Илинден“  бл. 132, вх.1; 

 Ж.К. „Овча купел-1“ бл. 419, вх. 4. 

С писмо изх. № М-352 от 08.05.2020 г. и вх. № Е-14-01-17 от 11.05.2020 г. 

„Топлофикация София“ ЕАД е предоставило изисканата от КЕВР информация в 

посочения обем. 
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II. КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА  

2.1. Данните за произведената отпусната, отчетена, и фактурирана топлинна 

енергия за м. декември 2019 г., м. януари 2020 г., м. февруари 2020 г., м. март 2020 г. и м. 

март 2019 г. са представени в табл. № 1 по-долу. 

      
Табл. № 1 

№ Параметър Мярка м. 12.2019 г. м. 01.2020 г. м. 02.2020 г. м. 03.2020 г. м. 03.2019 г. 

1. 
Произведена топлинна 

енергия /ТЕ/ 
MWh 704 669 782 683 626 031 583 196 501 578 

.2. Отпусната ТЕ MWh 689 781 766 716 613 204 571 392 491 968 

3. 
Транспортни разходи по 

преноса на ТЕ 
MWh 89 786 91 668 83 675 87 663 86 106 

4. Отчетена ТЕ в АС MWh 599 219 673 876 527 532 482 339 403 549 

5. Цена на ТЕ лв./MWh 95,64 95,64 95,64 95,64 92,80 

6. Фактурирана ТЕ общо MWh 505 792 545 359 491 119 540 948 432 874 

7. 
Фактурирана ТЕ за битови 

нужди за БГВ 
MWh 98 971 99 712 99 195 99 821 95 197 

8. 
Фактурирана ТЕ за битови 

нужди за отопление 
MWh 256 105 274 383 252 981 319 922 231 301 

9. 
Фактурирана ТЕ от реален 
отчет на имоти за битови 

нужди 

MWh 27 359 30 945 24 111 21 430 18 396 

10. 
Ср. месечна стойност на T 
вн. в-х 

oC 2,3 0,6 4,0 6,4 8,7 

11. Отоплителни денградуси   517,7 570,4 435,0 390,6 319,3 

         

При сравняване на данните за м. март 2019 г. с тези за м. март 2020 г. се 

установяват следните основни различия, от които пряко зависят количествата начислена 

топлинна енергия и респективно сметките за м. март 2020 г.: 

- по-ниска с 2,3оС  средномесечната температура в сравнение м. март 2019 г.  (по 

данни на НИМХ); 

- ръст на отпусната топлинна енергия с    79 425 MWh; 

- ръст на отчетената в АС топлинна енергия с    78 791 MWh; 

- ръст на общо фактурираната топлинна енергия с             108 074 MWh; 

- ръст на фактурираната топлинна енергия за БГВ с      4 624 MWh; 

- ръст на фактурираната енергия за отопление с    88 621 MWh; 

- цена на топлинната енергия без ДДС,  повишена от 92,80 лв./MWh   

на 95,64 лв./MWh.  

Фактурираните количества топлинна енергия за м. 12.2019 г., м. 01.2020 г. и м. 

02.2020 г. са по-малки от отчетените в абонатните станции, съответно с 93 427 

MWh,128 517 MWh и 36 413 MWh, или за целия период на клиентите е начислена общо 

258 357 MWh по-малко топлинна енергия, от тази, реално отчетена от средствата за 

търговско измерване в абонатните станции.  През м. март 2020 г. и м. март 2019 г. 

фактурираните количества топлинна енергия  надвишават реално отчетената в абонатните 

станции съответно с 58 609 MWh, и 29 326 MWh. 

Данните от табл. № 1 са представени в графичен вид по-долу и показват разликите 

в отчетените и фактурирани количества топлинна енергия за разглеждания период. 
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              Графика № 1 

 
От данните в табл. № 1 и графичното им представяне ясно се очертава 

несъответствието между отчетената и  фактурирана топлинна енергия за различните 

периоди. 

За по-ясна оценка на влиянието на външната температура върху начислените 

количества топлинна енергия в табл. № 2 са представени отделно тези данни за 

различните отчетни периоди. 
                  Табл. № 2 

№ Параметър м.12.2019 г. м.01.2020 г. м.02.2020 г. м.03.2020 г. м.03.2019 г. 

1. 
Фактурирана ТЕ 

общо в MWh 
505 792 545 359 491 119 540 948 432 874 

2. 
Отчетена в АС ТЕ в 
MWh  

599 219 673 876 527 532 482 339 403 549 

3. t ср. на вн. в-х в oC 2,3 0,6 4,0 6,4 8,7 

4. 
Отоплителни 

денградуси 
517,7 570,4 435,0 390,6 319,3 

 

                        Графика № 2 
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Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради-етажна 

собственост, която е Приложение към чл. 61, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 

2020 г. за топлоснабдяването (НТ), издадена от министъра на енергетиката, дава 

възможност през зимните месеци, когато външната температура е с екстремно ниски 

стойности и консумацията на топлинна енергия е завишена,  разходите на домакинствата с 

прогнозно начисляване на топлинната енергия да се разсредоточат, с цел облекчаване 

бюджета на потребителите, за сметка на топлопреносните дружества, които в изпълнение 

на нормативната уредба са доставили по-големи количества, но са фактурирали по-малко 

енергия. Към изложеното следва да се добави, че съгласно чл. 71, ал. 2 от НТ месечните 

начисления на топлинна енергия за битови нужди на тези клиенти не зависят от 

атмосферните условия и представлява 1/12 част от общата енергия за подгряване на вода 

за съответния имот, начислена за последния изравнителен период. 

От данните в табл. № 1 се установява, че за м. декември 2019 г. „Топлофикация 

София“ ЕАД е начислило с 93 427 MWh по-малко топлинна енергия, в сравнение с 

отчетената в абонатните станции. Тази разлика за м. януари и м. февруари 2020 г. е 

съответно 128 517 MWh  и 36 413 MWh. Или за периода декември 2019 г. – февруари 2020 

г. дружеството е фактурирало общо 258 357 MWh по-малко от реално потребената 

топлина енергия. Едва за м. март 2020 г., фактурираната топлинна енергия надвишава с 58 

609 MWh (12%) реално отчетената в абонатните станции.  

За сравнение и през м. март 2018 г., и през м. март 2019 г. е констатирана 

аналогична картина, като фактурираната топлинна енергия за м. март 2019 г. надвишава с 

29 326 MWh реално отчетената в абонатните станции. 

Тези обобщени данни, както и представянето им в графичен вид онагледяват 

прилагането на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради- 

етажна собственост при прогнозни месечни начисления.  

2.2. Справка за броя на абонатните станции по групи, в зависимост от 

корекционния коефициент (Кп) за м. декември 2019 г., м. януари 2020 г., м. февруари 2020 

г., м. март 2020 г. и м. март 2019 г., и средномесечната температура на външния въздух е 

представена в табл. №  3. 

  
 

   
Табл. № 3 

№ Параметър Мярка м. 12.2019 г. м. 01.2020 г. м. 02.2020 г. м. 03.2020 г. м. 03.2019 г. 

1. 
АС с корекционен коефициент 

/Кп/ на топломера <1 
бр. 11 835 11 115 10 620 1 642 12 074 

2. АС с Кп от 1 до 1,5 бр. 415 1 142 1 638 10 623 141 

3. АС с Кп от 1,5 до 2 бр. 0 0 0 0 0 

4. АС с Кп >2 бр. 0 0 0 0 0 

5. t ср. на вн. в-х за актуален 
месец 

бр. 2,3 0,6 4,0 6,4 8,7 

6. t ср. на вн. в-х за същия месец 

предишна година 
бр. 0,2 -0,8 3 9 6,0 

         

От таблицата е видно, че корекцията с коефициента Кп за м. март 2020 г., за 10 623 

бр. сгради етажна-собственост е по-голяма от 1, т.е прогнозната консумация на топлинна 

енергия се повишава и обратно, за м. февруари 2020 г. корекцията е по-малка  от 1 за 

10 620 бр. сгради, т. е прогнозната консумация се намалява. 

Данните от табл. № 3 са представени в графичен вид по-долу, където се вижда как 

външната температура и корелационният коефициент влияят на месечните начисления на 

топлинна енергия и оттам на месечните сметки.  
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               Графика № 3 

 
 

От графиката е видно влиянието на климатичния фактор върху корекцията с 

коефициента Кп върху прогнозните месечни начисления на топлинна енергия за 

отопление. Когато температурата на външния въздух за актуалния месец (синята линия) е 

по-ниска спрямо температурата на аналогичния месец от предишната година (червената 

линия), стойността на Кп  се увеличава, и респективно се увеличава  прогнозното месечно 

начисление за отопление (оранжевия бар). И обратно, когато температурата на външния 

въздух за актуалния месец (синята линия) е по-висока спрямо температурата на 

аналогичния месец от предишната година (червената линия) се намалява стойността на 

Кп, респективно се намалява прогнозното месечно начисление за отопление. 

2.3.  Справка за броя на битовите клиенти по групи, в зависимост от начислените 

суми за топлинна енергия, за м. декември 2019 г., м. януари 2020 г., м. февруари 2020 г., м. 

март 2020 г. и м. март 2019 г. е представена в табл. № 4. 

  
 

   
Табл. № 4 

№ Параметър Мярка м. 12.2019 г. м. 01.2020 г. м. 02.2020 г. м. 03.2020 г. м. 03.2019 г. 

1. 
Битови клиенти с начислени 

суми до 50 лв. 
бр. 108 584  102 177  109 618 111 724  125 662 

2. 
Битови клиенти с начислени 

суми от 50,01 лв. до 100 лв. 
бр. 133 503  129 630  134 057 130 600  137 979 

3. 
Битови клиенти с начислени 
суми от 100,01 лв. до 150 лв. 

бр. 84 652  85 341  85 001 81 136  78 958 

4. 
Битови клиенти с начислени 

суми от 150,01 лв. до 200 лв. 
бр. 44 774  47 514  44 330 45 334  37 305 

5. 
Битови клиенти с начислени 

суми от 200,01 лв. до 300 лв. 
бр. 29 564 

 34 447  29 058 
31 800 21 453 

6. 
Битови клиенти с начислени 
суми над 300,01 лв. 

бр. 7 047  9 291  6 454 7 997 4 160 

     
  

  

От справката за броя на битовите клиенти по групи, в зависимост от начислените 

суми за топлинна енергия, за м. декември 2019 г., м. януари 2020 г., м. февруари 2020 г., м. 

март 2020 г. и м. март 2019 г. се установяват следните основни факти и тенденции: 



 7 

- Броят на битовите клиенти е нараснал с 3 074 през м. март 2020 г., в сравнение с 

м. март 2019 г.; 

- Основен дял имат битовите клиенти, които са получили фактури с начислени 

суми в диапазона от 50 лв. до 100 лв., като за м. март 2019 г. същите представляват 34%, а 

за м. март 2020 г. са  32% от общия брой клиенти за периода; 

- Броят на битовите клиенти, които са получили фактури до 50 лв., за м. март 2019 

г.  представляват 31%, а за м. март 2020 г. са 27,3% от общия брой клиенти за периода; 

- Броят на битовите клиенти, които са получили фактури на стойност от 100 лв. до 

150 лв. е леко завишен, като за м. март 2019 г. същите представляват 19,5%, а за м. март 

2020 г. са  19,9,3% от общия брой клиенти за периода; 

- Броят на битовите клиенти, които са получили фактури на стойност от 150 лв. до 

200 лв. е завишен, като за м. март 2019 г. същите представляват 9,2%, а за м. март 2020 г. 

са  11,1% от общия брой клиенти за периода; 

- Броят на битовите клиенти, които са получили фактури на стойност от 200 лв. до 

300 лв. е завишен, като за м. март 2019 г. същите представляват 5,3%, а за м. март 2020 г. 

са  7,8% от общия брой клиенти за периода; 

- Броят на битовите клиенти, които са получили фактури на стойност над 300 лв. за 

м. март 2019 г. са 1%, а за м. март 2020 г. са 2%. 

 

Графиката по-долу представя делът на клиентите, получили месечни сметки в 

различните диапазони – от до 50 лв. до над 300 лв.  
             Графика № 4 

 
 

2.4. Справка за броя и профила на клиентите през м. декември 2019 г., м. януари 

2020 г., м. февруари 2020 г., м. март 2020 г. и м. март 2019 г. е представена в табл. № 5. 

  
 

   
Табл. № 5 

№ Параметър Мярка м. 12.2019 г. м. 01.2020 г. м. 02.2020 г. м. 03.2020 г. м. 03.2019 г. 

1. Брой клиенти на ТЕ вкл.: бр. 439 434 439 697 439 856 442 727 436 100 

2. Клиенти за битови нужди бр. 408 124 408 400 408 518 408 591 405 517 

3. 
Клиенти за битови нужди на 

реален отчет, чл.73 от НТ 
бр. 26 574 26 698 26 839 24 696 25 507 

4. 
Клиенти за битови нужди на 

прогнозни данни, чл.71 от НТ 
бр. 381 550 381 702 381 679 383 895 380 010 

5. Клиенти за небитови нужди бр. 31 310 31 297 31 338 34 136 30 583 
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6. 
Присъединен отопляем обем по 
проект за битови нужди 

m3 68 795 687 68 830 389 68 844 346 68 871 068 68 356 391 

7. 
Присъединен топлинен товар 

по проект за битови нужди 
kW 3 876 735 3 878 518 3 879 287 3 880 886 3 859 008 

   
     

 

От справката за профила на клиентите се установява, че основният дял битови 

клиенти са избрали месечните им фактури да се изготвят на база прогнозни начисления на 

топлинна енергия, на основание чл. 71 от НТ, като през м. март 2019 г. същите 

представляват 93,71 %, а през м. март 2020 г. са 93,96 % от общия брой битови клиенти за 

периода. Съответно, броят на битовите клиенти, чиито месечни сметки се изготвят на база 

реален отчет на средствата за дялово разпределение на топлинната енергия, на основание 

чл. 73 от НТ, са 6%. 

Графичното изображение на данните от табл. № 5 очертава устойчивия профил на 

клиентите на дружеството и сочи, че определящо влияние за общата картина на 

разпределената топлинна енергия имат клиентите, избрали месечните им фактури да се 

изготвят на база прогнозно начислени количества топлинна енергия. 
        Графика № 5 

 

2.5.  Справка за отпуснатата през м. март 2020 г. топлинна енергия към 

топлопреносната мрежа и температурата на външния въздух по данни на НИМХ е 

представена в табл. № 6. 

 
 Табл.  № 6 

Дата: T вн. в-х, oC Отпусната ТЕ, MWh 

1 март 2020 г. 4,3 25 318 

2 март 2020 г. 13,6 17 375 

3 март 2020 г. 15,6 16 028 

4 март 2020 г. 8,4 15 895 

5 март 2020 г. 2 19 452 

6 март 2020 г. 5,2 18 587 

7 март 2020 г. 7,8 18 141 

8 март 2020 г. 4,6 19 509 

9 март 2020 г. 3 20 621 

10 март 2020 г. 3,3 21 140 

11 март 2020 г. 8,6 18 886 

12 март 2020 г. 11,3 15 722 

13 март 2020 г. 14,8 13 689 
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14 март 2020 г. 8,3 15 288 

15 март 2020 г. 2,5 19 656 

16 март 2020 г. 2,2 20 026 

17 март 2020 г. 7,7 17 379 

18 март 2020 г. 5,8 16 660 

19 март 2020 г. 7,2 16 316 

20 март 2020 г. 10,7 15 431 

21 март 2020 г. 13,5 14 319 

22 март 2020 г. 6,8 16 607 

23 март 2020 г. -2,1 22 811 

24 март 2020 г. -1,2 23 256 

25 март 2020 г. 0,3 23 512 

26 март 2020 г. 2,4 22 092 

27 март 2020 г. 5,8 19 847 

28 март 2020 г. 7,5 16 462 

29 март 2020 г. 8,2 16 609 

30 март 2020 г. 8,6 15 910 

31 март 2020 г. 2,6 18 850 

    

Най-високо потребление (25 318 MWh) е отчетено на 1 март 2020 г. и в периода 23 

- 25 март 2020 г., когато стойностите на температурата на външния въздух са били най-

ниски. 

За  периода 14 – 31 март, при средна денонощна температура на външния въздух от 

5,4 oС, топлинната енергия възлиза на 331 030 MWh. За периода до 13 март включително, 

отпуснатата топлинна енергия към мрежата е 240 362 MWh, при средна денонощна 

температура на външния въздух от 7,9 oС.  
                          Графика № 6 
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2.6. От предоставената информация за броя жалби за високи сметки за топлинна 

енергия за м. март 2020 г., постъпили в дружеството в периода 14.04 – 22.04.2020 г. се 

установява следното: 

Общо 8 броя жалби, разпределени в следните групи клиенти: 

- 2 бр. жалби от небитови клиенти; 

- 6 бр. жалби от битови клиенти; 

- 2 бр. жалби от клиенти с реален месечен отчет; 

- 6 бр. жалби с прогнозни месечни начисления. 

Графиката сочи, че възраженията са предимно от клиенти, чиито месечни фактури 

се изготвят на база прогнозни начисления на топлинна енергия. 
 Графика № 7 

 
 

2.7. От предоставения анализ на причините за възникналото напрежение сред 

клиентите на дружеството и предприетите  действия за тяхното отстраняване се 

установява, че „Топлофикация София“ ЕАД намира за субективно и некоректно 

отразяването на информацията за начислените месечни суми за потребена топлинна 

енергия за м. март 2020 г. както от медиите, така и от държавни институции. За периода 

06.04.2020 г. – 24.04.2020 г. са обработени 480 запитвания по повод формираните сметки. 

На 14 и 21 април 2020 г. са публикувани съобщения в медиите, включително на 

електронната страница на дружеството и във Facebook. 

Разяснения по темата са направени по радио и телевизионни канали, включително в 

новинарски емисии на БНТ, bTV, Bulgaria on air, Нова Телевизия, сутрешен блок на БНР, 

програма „Хоризонт“. 

 

2.8. От предоставените жалби с приложени фактури за м. март 2019 г. и м. март 

2020 г. се констатира следното: 

- Изготвените фактури и съобщенията към тях отговарят по обем и съдържание на 

Общите условия; 

- Изготвени са при коректно прилагане на определените от КЕВР цени за 

съответния период; 

- Предоставена е информация за сроковете за заплащане на топлинната енергия; 

- Съдържат информация за просрочени задължения; 

- Няма начислени служебно количества топлинна енергия; 

- Съдържат информация за заместването на „Абонатен номер“ с „Номер на 

инсталация“ и заместването на „Платец“ с „Договорна сметка“ в новата ERP SAP система. 

2.9. Предоставената с писмо вх. № Е-14-01-17 от 11.05.2020 г. допълнителна 

информация за основните параметри в абонатните станции на 12 бр. произволно избрани 

топлоснабдени сгради е представена в табличен и графичен вид по-долу. 

 

 



 11 

2.9.1. Бул. „Цариградско шосе“ № 10, 

вх. 4 

     
  Табл. № 8 

№ Параметър Мярка м. 01.2020 г. м. 02.2020 г. м. 03.2020 г. м. 03.2019 г. м. 12.2019 г. 

1 
Отчетена от топломера в АС топлинна 

енергия 
MWh 119.430 91.150 98.150 70.570 103.690 

2 
Топлинна енергия за разпределение на 
клиентите 

MWh 118.972 90.730 97.727 70.123 103.257 

3 Фактурирана топлинна енергия MWh 90.425 82.812 105.593 78.137 82.064 

4 
Фактурирана ТЕ за битови нужди за 

БГВ 
MWh 16.197 16.197 16.197 14.830 16.197 

5 
Фактурирана ТЕ за битови нужди за 

отопление 
MWh 74.228 66.615 89.395 63.306 65.866 

6 Работни дни за БГВ бр. 31 29 31 31 31 

7 Работни дни за отопление бр. 31 29 31 31 31 

8 Корекционен коефициент Kn   1.0130 0.9718 1.2200 0.8650 0.8989 

9 Брой присъединени към АС входове бр. 4 4 4 4 4 

10 Брой присъединени към АС клиенти бр. 81 81 81 81 81 

 
       

 
 

2.9.2. Ул. „Цар Асен“ № 11, вх. 1 

 
    

  Табл. № 9 

№ Параметър Мярка м. 01.2020 г. м. 02.2020 г. м. 03.2020 г. м. 03.2019 г. м. 12.2019 г. 

1 
Отчетена от топломера в АС топлинна 

енергия 
MWh 28.110 21.650 19.690 16.200 24.470 

2 
Топлинна енергия за разпределение на 

клиентите 
MWh 27.833 21.394 19.422 15.932 24.209 

3 Фактурирана топлинна енергия MWh 21.111 20.277 27.300 17.428 19.628 

4 
Фактурирана ТЕ за битови нужди за 

БГВ 
MWh 3.005 3.005 3.005 2.778 3.005 

5 
Фактурирана ТЕ за битови нужди за 
отопление 

MWh 18.106 17.271 24.295 14.650 16.623 

6 Работни дни за БГВ бр. 31 29 31 31 31 

7 Работни дни за отопление бр. 31 29 31 31 31 

8 Корекционен коефициент Kn   0.9085 0.9264 1.2190 0.7377 0.8341 

9 Брой присъединени към АС входове бр. 1 1 1 1 1 

10 Брой присъединени към АС клиенти бр. 24 24 24 24 24 
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2.9.3. Ж.К. „Толстой“ № 15, вх. 2 

 
    

  Табл. № 10 

№ Параметър Мярка м. 01.2020 г. м. 02.2020 г. м. 03.2020 г. м. 03.2019 г. м. 12.2019 г. 

1 
Отчетена от топломера в АС топлинна 

енергия 
MWh 41.470 35.140 35.470 32.180 37.930 

2 
Топлинна енергия за разпределение на 
клиентите 

MWh 41.170 34.863 35.180 31.891 37.648 

3 Фактурирана топлинна енергия MWh 28.675 28.065 33.376 34.131 27.714 

4 
Фактурирана ТЕ за битови нужди за 

БГВ 
MWh 8.828 8.828 8.828 9.843 8.583 

5 
Фактурирана ТЕ за битови нужди за 

отопление 
MWh 19.847 19.237 24.548 24.288 19.132 

6 Работни дни за БГВ бр. 31 29 31 31 31 

7 Работни дни за отопление бр. 31 29 31 31 31 

8 Корекционен коефициент Kn   0.8919 0.9241 1.1030 0.8651 0.8775 

9 Брой присъединени към АС входове бр. 4 4 4 4 4 

10 Брой присъединени към АС клиенти бр. 32 32 32 32 32 
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2.9.4. Ул. „Латинка“ № 6, вх. 2 

 
    

  Табл. № 11 

№ Параметър Мярка м. 01.2020 г. м. 02.2020 г. м. 03.2020 г. м. 03.2019 г. м. 12.2019 г. 

1 
Отчетена от топломера в АС 
топлинна енергия 

MWh 31.524 25.096 23.053 18.806 27.896 

2 
Топлинна енергия за разпределение 
на клиентите 

MWh 31.216 24.814 22.768 18.505 27.605 

3 Фактурирана топлинна енергия MWh 24.205 22.934 29.173 20.969 21.240 

4 
Фактурирана ТЕ за битови нужди за 

БГВ 
MWh 4.261 4.261 4.261 3.553 4.261 

5 
Фактурирана ТЕ за битови нужди за 

отопление 
MWh 19.944 18.673 24.912 17.416 16.979 

6 Работни дни за БГВ бр. 31 29 31 31 31 

7 Работни дни за отопление бр. 31 29 31 31 31 

8 Корекционен коефициент Kn   0.9767 0.9775 1.2200 0.7961 0.8315 

9 Брой присъединени към АС входове бр. 2 2 2 2 2 

10 Брой присъединени към АС клиенти бр. 16 16 16 16 16 

 
    

  
  

 

 
 

2.9.5. Ул. „Костенски водопад“ № 12-А, вх. 4 

 
    

  Табл. № 12 

№ Параметър Мярка м. 01.2020 г. м. 02.2020 г. м. 03.2020 г. м. 03.2019 г. м. 12.2019 г. 

1 
Отчетена от топломера в АС 

топлинна енергия 
MWh 20.660 33.370 32.290 30.221 39.846 

2 
Топлинна енергия за разпределение 

на клиентите 
MWh 42.977 33.112 32.030 29.968 39.577 

3 Фактурирана топлинна енергия MWh 31.430 29.158 37.632 32.658 31.047 

4 
Фактурирана ТЕ за битови нужди за 
БГВ 

MWh 7.334 7.734 7.734 7.966 7.734 

5 
Фактурирана ТЕ за битови нужди за 

отопление 
MWh 23.696 21.424 29.898 24.692 23.313 

6 Работни дни за БГВ бр. 31 29 31 31 31 

7 Работни дни за отопление бр. 31 29 31 31 31 

8 Корекционен коефициент Kn   0.8471 0.8187 1.0690 0.7997 0.8334 

9 Брой присъединени към АС входове бр. 1 1 1 1 1 

10 Брой присъединени към АС клиенти бр. 27 27 27 27 27 
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2.9.6. Ул. „Янко Забунов“ № 50, вх. 2 

 
     

Табл. № 13 

№ Параметър Мярка м. 01.2020 г. м. 02.2020 г. м. 03.2020 г. м. 03.2019 г. м. 12.2019 г. 

1 
Отчетена от топломера в АС 

топлинна енергия 
MWh 68.990 37.540 52.120 41.240 63.980 

2 
Топлинна енергия за разпределение 

на клиентите 
MWh 68.413 53.845 51.611 40.745 63.454 

3 Фактурирана топлинна енергия MWh 51.173 50.051 66.059 45.086 51.691 

4 
Фактурирана ТЕ за битови нужди за 

БГВ 
MWh 12.106 12.106 12.106 12.338 12.106 

5 
Фактурирана ТЕ за битови нужди за 
отопление 

MWh 39.067 37.945 53.953 32.748 39.585 

6 Работни дни за БГВ бр. 31 29 31 31 31 

7 Работни дни за отопление бр. 31 29 31 31 31 

8 Корекционен коефициент Kn   0.8834 0.9172 1.2200 0.7017 0.8951 

9 Брой присъединени към АС входове бр. 1 1 1 1 1 

10 Брой присъединени към АС клиенти бр. 48 48 48 48 48 
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2.9.7. Ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №1, вх. 1 

 
    

  Табл. № 14 

№ Параметър Мярка м. 01.2020 г. м. 02.2020 г. м. 03.2020 г. м. 03.2019 г. м. 12.2019 г. 

1 
Отчетена от топломера в АС 
топлинна енергия 

MWh 109.680 82.010 75.730 58.760 101.220 

2 
Топлинна енергия за разпределение 
на клиентите 

MWh 108.855 81.254 74.968 57.376 100.440 

3 Фактурирана топлинна енергия MWh 76.337 71.894 94.372 54.312 73.443 

4 
Фактурирана ТЕ за битови нужди 

за БГВ 
MWh 8.799 8.592 8.592 7.565 9.552 

5 
Фактурирана ТЕ за битови нужди 

за отопление 
MWh 67.538 63.302 85.780 46.478 63.891 

6 Работни дни за БГВ бр. 31 29 31 31 31 

7 Работни дни за отопление бр. 31 29 31 31 31 

8 Корекционен коефициент Kn   0.9280 0.9624 1.2200 0.6837 0.8677 

9 
Брой присъединени към АС 
входове 

бр. 1 1 1 1 1 

10 
Брой присъединени към АС 

клиенти 
бр. 38 38 38 38 38 

 
       

 

 
 

2.9.8. Ул. „Неофит Рилски“ № 48, вх.1 

 
     

Табл. № 15 

№ Параметър Мярка м. 01.2020 г. м. 02.2020 г. м. 03.2020 г. м. 03.2019 г. м. 12.2019 г. 

1 
Отчетена от топломера в АС 

топлинна енергия 
MWh 3.932 3.596 4.287 2.390 3.562 

2 
Топлинна енергия за разпределение 

на клиентите 
MWh 3.673 3.357 4.036 2.140 3.318 

3 Фактурирана топлинна енергия MWh 3.673 3.357 4.036 2.140 3.318 

4 
Фактурирана ТЕ за битови нужди 
за БГВ 

MWh 3.673 3.357 4.036 2.140 3.318 

5 
Фактурирана ТЕ за битови нужди 
за отопление 

MWh 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

6 Работни дни за БГВ бр. 31 29 31 31 31 

7 Работни дни за отопление бр. 0 0 0 0 0 

8 Корекционен коефициент Kn   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

9 
Брой присъединени към АС 

входове 
бр. 1 1 1 1 1 

10 
Брой присъединени към АС 
клиенти 

бр. 14 14 14 14 14 
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2.9.9. Ж.К. „Дружба-2“ бл. 523, вх.1 

 
     

Табл. № 16 

№ Параметър Мярка м. 01.2020 г. м. 02.2020 г. м. 03.2020 г. м. 03.2019 г. м. 12.2019 г. 

1 
Отчетена от топломера в АС 
топлинна енергия 

MWh 19.620 14.450 14.910 12.910 16.600 

2 
Топлинна енергия за 

разпределение на клиентите 
MWh 19.322 14.177 14.635 12.619 16.319 

3 Фактурирана топлинна енергия MWh 14.586 13.588 17.001 14.147 13.694 

4 
Фактурирана ТЕ за битови нужди 

за БГВ 
MWh 6.617 6.617 6.616 5.450 6.617 

5 
Фактурирана ТЕ за битови нужди 
за отопление 

MWh 7.969 6.971 10.385 8.697 7.077 

6 Работни дни за БГВ бр. 31 29 31 31 31 

7 Работни дни за отопление бр. 31 29 31 31 31 

8 Корекционен коефициент Kn   0.8900 0.8322 1.1590 0.5933 0.7903 

9 
Брой присъединени към АС 

входове 
бр. 1 1 1 1 1 

10 
Брой присъединени към АС 

клиенти 
бр. 20 20 20 20 20 

 

 



 17 

2.9.10.  Ж.К. „Люлин“,  бл. 549, вх. 6 

 
     

Табл. № 17 

№ Параметър Мярка м. 01.2020 г. м. 02.2020 г. м. 03.2020 г. м. 03.2019 г. м. 12.2019 г. 

1 
Отчетена от топломера в АС 
топлинна енергия 

MWh 35.470 25.610 24.390 19.200 31.820 

2 
Топлинна енергия за 
разпределение на клиентите 

MWh 35.173 25.347 24.121 18.940 31.544 

3 Фактурирана топлинна енергия MWh 23.857 21.456 31.138 23.195 22.698 

4 
Фактурирана ТЕ за битови нужди 

за БГВ 
MWh 6.689 6.371 6.371 6.727 6.689 

5 
Фактурирана ТЕ за битови нужди 

за отопление 
MWh 17.168 15.085 24.767 16.468 16.009 

6 Работни дни за БГВ бр. 31 29 31 31 31 

7 Работни дни за отопление бр. 31 29 31 31 31 

8 Корекционен коефициент Kn   0.8457 0.7943 1.2200 0.6324 0.7886 

9 
Брой присъединени към АС 
входове 

бр. 1 1 1 1 1 

10 
Брой присъединени към АС 

клиенти 
бр. 26 26 26 26 26 

 
       

 

 
 

2.9.11. Ж.К. „Илинден“, бл. 132, вх. 1 

 
     

Табл. № 18 

№ Параметър Мярка м. 01.2020 г. м. 02.2020 г. м. 03.2020 г. м. 03.2019 г. м. 12.2019 г. 

1 
Отчетена от топломера в АС 

топлинна енергия 
MWh 21.210 19.160 17.340 14.790 22.080 

2 
Топлинна енергия за разпределение 
на клиентите 

MWh 20.938 18.922 17.100 14.556 21.832 

3 Фактурирана топлинна енергия MWh 16.124 16.499 20.913 15.588 18.368 

4 
Фактурирана ТЕ за битови нужди 

за БГВ 
MWh 6.098 6.098 6.098 5.652 6.098 

5 
Фактурирана ТЕ за битови нужди 

за отопление 
MWh 10.026 10.401 14.815 9.936 12.270 

6 Работни дни за БГВ бр. 31 29 31 31 31 

7 Работни дни за отопление бр. 31 29 31 31 31 

8 Корекционен коефициент Kn   0.7950 0.8817 1.1747 0.6250 0.9730 

9 
Брой присъединени към АС 
входове 

бр. 1 1 1 1 1 

10 
Брой присъединени към АС 

клиенти 
бр. 24 24 24 24 24 
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2.9.12. Ж.К. „Овча купел -1“ бл. 419, вх. 4. 

 
     

Табл. № 19 

№ Параметър Мярка м. 01.2020 г. м. 02.2020 г. м. 03.2020 г. м. 03.2019 г. м. 12.2019 г. 

1 
Отчетена от топломера в АС 

топлинна енергия 
MWh 28.260 6.290 22.210 16.860 25.660 

2 
Топлинна енергия за разпределение 
на клиентите 

MWh 27.990 21.822 21.970 16.629 25.416 

3 Фактурирана топлинна енергия MWh 20.631 19.708 24.875 19.202 19.924 

4 
Фактурирана ТЕ за битови нужди 

за БГВ 
MWh 6.475 6.475 6.475 7.252 6.475 

5 
Фактурирана ТЕ за битови нужди 

за отопление 
MWh 14.156 13.233 18.400 11.950 13.449 

6 Работни дни за БГВ бр. 31 29 31 31 31 

7 Работни дни за отопление бр. 31 29 31 31 31 

8 Корекционен коефициент Kn   0.9386 0.9379 1.2200 0.7559 0.8917 

9 
Брой присъединени към АС 
входове 

бр. 1 1 1 1 1 

10 
Брой присъединени към АС 

клиенти 
бр. 27 27 27 27 27 
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От предоставената допълнителна информация за конкретните сгради, изложена в т. 

2.9. по-горе се потвърждава изводът от обобщената информация за потреблението и 

начислените количества топлинна енергия, въз основа на които са изготвени сметките на 

клиентите за м. март 2020 г. а именно: 

 коефициентът Кп, отразяващ промяната в потреблението и климатичните 

условия е значително по-висок за м. март 2020 г., в сравнение с останалите разглеждани 

месеци от проверката; 

 за месеците декември, януари и февруари за всички проверявани сгради е 

фактурирана по-малко топлинна енергия в сравнение с действително изразходваната от 

клиентите; 

 установените разлики между измерената в абонатните станции и фактурирана 

топлинна енергия са вследствие прилагането на Методиката за дялово разпределение на 

топлинната енергия в сгради-етажна собственост, която е приложение към чл. 61, ал. 1 на 

Наредбата за топлоснабдяване; 

 след изготвяне на годишната изравнителна сметка, клиентите ще получат 

преизчислени сметки за всеки месец от изминалия отчетен период. 

2.10. Дружеството е уведомило клиентите си със съобщения на електронната си 

страница, публикувани на 14 и на 21 април 2020 г. за изготвените сметки за м. март 2020 г. 

и за въведената интегрирана информационна система ERP SAP, с която се цели 

оптимизиране на процесите и ще осигури по-бързо и ефективно обслужване на клиентите 

на дружеството. 

Установи се, че при посещение в клиентски център на дружеството за заплащане на 

топлинната енергия, служителите на касите предоставят талон, в който е отразен новия 

номер на инсталацията, който замества абонатния номер на клиента. 

 

III. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

От анализа на предоставената информация могат да се направят следните изводи:    

1. Само 6 % от битовите клиенти в София са заявили реален месечен отчет на 

потребената топлинна енергия и са получили сметки за реално потребена и отчетена в 

абонатните станции топлинна енергия, включително за м. март 2020 г.; 

2. Основната част от битовите клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД  - 94 % от 

тях,  получават месечни фактури, изготвени на база прогнозно потребление за всеки имот, 

което се изчислява съгласно  разпоредбите на Методика за дялово разпределение на 

топлинната енергия в сгради - етажна собственост, Приложение към Наредба № Е-РД-04-1 
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от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването, издадена от министъра на енергетиката, обн. 

ДВ.бр. 25 от 20 март 2020 г., на основание  чл. 125, ал. 3 от ЗЕ. 

3. Прогнозното потребление на топлинна енергия през отоплителен период се 

формира от два компонента – енергия за отопление и енергия за битово горещо 

водоснабдяване, както следва:  

3.1. Енергията за отопление е функция на няколко параметъра, включително: брой 

дни с отопление, корекционен коефициент, отразяващ промяната в потреблението и 

климатичните условия, общото потребление на топлинна енергия за отопление на имота 

през предшестващия отоплителен период (определено след окончателната изравнителна 

сметка),  количеството топлинна енергия, отдадено от сградна инсталация на имота за 

предшестващия отоплителен период,  количеството топлинна енергия, отдадено от 

отоплителните тела в общите части на сградата за съответния имот за предшестващия 

отоплителен период.  

3.2. Енергията за битово горещо водоснабдяване не отчита климатичните фактори 

и реално отчетената в абонатната станция топлинна енергия за периода и съгласно чл. 71, 

ал. 2 от НТ се определя от лицето по чл. 139а от ЗЕ (фирмата за дялово разпределение),  

като  1/12 част от общата енергия за подгряване на вода за съответния имот, начислена за 

последния изравнителен период. 

4. За периода м. декември 2019 г. – м. март 2020 г., общото количество 

фактурирана топлинна енергия е със 199 748 MWh по-малко от отчетеното от средствата 

за търговско измерване в абонатните станции – т. е. с прилагането на Методиката за 

дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост не са 

нарушени правата на клиентите. В случая може да се направи извода, че през 

разглеждания период „Топлофикация София” EАД е предоставило авансово на клиентите 

си 199 748 MWh нефактурирана топлинна енергия; 

5. Фактурите, изготвени във основа на прогнозни количества топлинна 

енергия са прогнозни и зависят от действащата за периода цена на топлинна енергия, 

определена от КЕВР. В случая, цената на топлинната енергия за м. март 2020 г., 

определена с Решение №  Ц-18 от 01.07.2019 г. е по-висока - 95,64 лв./MWh, без ДДС. За 

същия период на 2019 г. определената с Решение №  Ц-15 от 01.10.2018 г. цена на 

топлинната енергия е 92,8 лв./MWh без ДДС. 

6. Както през м. март 2019 г., така и през м. март 2020 г., най-голям е броят битови 

клиенти, които са получили фактури с начислени суми в диапазона от 50 лв. до 100 лв.,  

като за м. март 2019 г. същите представляват 34%, а за м. март 2020 г. са  32% от общия 

брой клиенти за периода. Запазва се и тенденцията с най нисък дял да са  битовите 

клиенти, които са получили фактури на стойност над 300 лв., като за м. март 2019 г. те са 

1%, а за м. март 2020 г. са 2%. 

7. Проверката не установи неспазване на Общите условия за продажба на топлинна 

енергия за битови нужди от “Топлофикация София” EАД на клиенти в град София, 

(Общите условия), одобрени с Решение № ОУ-1 от 27.06.2016 г. на КЕВР. 

8. Проверката не установи нарушения при прилагане на определените от 

Комисията цени за периода. 

9. Съгласно чл. 33, ал. 2 от Общите условия, Клиентите са длъжни да заплащат 

стойността на фактурата по чл. 32, ал. 2 и ал. 3 за потребеното количество топлинна 

енергия за отчетния период, в 45-дневен срок след изтичане на периода, за който се 

отнасят – т.е. срокът за заплащане на фактурираната топлинна енергия за м. март 2020 г. 

е 15.05.2020 г., което е отразено в приложените фактури и на клиентите, подали 

възражения. Общите условия на дружеството предвиждат достатъчно дълъг период за 

заплащане на начислената енергия, какъвто не е предвиден в нито един друг сектор.  

10. В защита правата на клиентите, лихва за просрочие се дължи единствено в 

случаите, когато е извършен реален отчет – т. е. при забава на заплащане на задължения, 

формирани на база прогнозно начислени количества  топлинна енергия, такава не се 

начислява. 
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11. След отчет на средствата за дялово разпределение клиентите следва да  получат 

изравнителни сметки, в които ще бъдат отразени реално потребената и разпределена 

топлинна енергия.  

12. При проверката не се констатираха нарушения на условията на Лицензия  

№ Л-033-05/15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ на територията на 

град София.  

От гореизложеното се налага заключението, че в обществото беше създадено 

напрежение, предизвикано от некоректно и непълно изнасяне и тълкуване на факти 

и обстоятелства, включително и от държавни институции, към които има 

определени очаквания и доверие. В медийното пространство беше обсъждана 

информация по начин, който до голяма степен подведе потребителите, като бяха 

смесени три отделни случая, а именно: 

- правомощията на институциите по прилагане на действащата нормативна 

уредба в сектор „Топлоенергетика“; 

- понижение на цената на природния газ със задна дата, наложените промени 

в ЗЕ и предстоящото преизчисляване на начислените вече суми за топлинна енергия;  

- действащата за м. март 2020 г. цена на топлинната енергия и последвалите 

Решение № Ц-11 от 01.04.2020 г. и Решение № Ц-14 от 01.05.2020 г.  на КЕВР за 

понижаване на същата. 

В резултат на създалата се ситуация у клиентите бяха предизвикани неясни 

тревоги и очаквания, а институциите, особено Комисията, беше атакувана с огромен 

брой жалби и възражения, които в основната си част са извън нейните правомощия. 

В резултат на проверката работната група изготви  Констативен протокол № Т– 02 

от 14.05.2020 г., с който на основание чл. 80, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Закона за енергетиката, на 

„Топлофикация София“ ЕАД бяха дадени следните задължителни предписания: 

1.  В срок до 30.07.2020 г. да организира и проведе информационна кампания 

относно въведената интегрирана информационна система ERP SAP; 

2. В срока по т. 1 да предприеме действия за информиране на клиентите 

относно изпълнението на чл. 9, ал. 1 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 год. относно енергийната ефективност, с 

който се регламентира въвеждането на уреди за дялово разпределение на топлинната 

енергия с дистанционен отчет; 

3. След изготвяне на годишните изравнителни сметки за посочените в писмо с 

изх. № Е-14-01-17 от 05.05.2020 г. топлоснабдени обекти да предостави информация 

относно действително изразходваната и фактурирана за периода топлинна енергия и 

сумите за корекция на всички клиенти в тези сгради. 

4. В едноседмичен срок след изтичане на сроковете по предходните точки да 

представи  на Комисията доказателства за тяхното изпълнение. 

Констативният протокол се връчи на Изп. директор на „Топлофикация София“ 

ЕАД  на 15.05.2020 г.  

Проверяваното лице не е упражнило правото си да даде обяснения по 

Констативния протокол в срока, съгласно чл. 9, ал. 3 от Методиката за осъществяване на 

контролните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката и ЗРВКУ.  

 

 Изказвания по т.1.: 

 Д. Томова: 

 Представеният на Вашето внимание доклад е в изпълнение на Заповед на 

председателя № 58 за извършване на извънредна проверка в „Топлофикация София“ ЕАД, 

предизвикана от множество информации в публичното пространство за завишени сметки 

за топлинна енергия на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД. Проверката беше 

извършена в съответствие с правомощията, които са дадени на Комисията със Закона за 

енергетиката и съгласно разпоредбите на Правилника за дейността на Комисията и 

нейната администрация. От дружеството бяха изискани и предоставени информация и 
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данни, в обем, който позволи да се направи един детайлен анализ на всички фактори, 

които определят количествата на фактурираната топлинна енергия за периода, 

прилагането на цените, определени от Комисията, изпълнение на лицензионната дейност 

на дружеството, включително разпореденото в Общите условия за продажба на топлинна 

енергия за битови клиенти на „Топлофикация София“. Проверката не установи нарушения 

на условията на лицензията и прилагането на цените, нито на разпоредбите, заложени в 

Общите условия за продажба на топлинна енергия за клиенти на „Топлофикация София“. 

Всички констатации и заключения са подробно изложени в края на доклада, но като 

основен фактор, който определя месечните сметки на клиентите на „Топлофикация 

София“, е профилът на клиентите, който устойчиво показва, че 94% от клиентите на 

дружеството са избрали изготвянето на месечните им фактури да бъде на база прогнозно 

начислени количества топлинна енергия за периода. Различията, които се получават и 

които са видни от предоставената информация и графични данни сочат несъответствие 

между измерената в абонатната станция топлинна енергия и количествата начислена. 

Само за пример: за месеците декември, януари и февруари фактурираната топлинна 

енергия е с над 258 000 МВтч по-малко. Съответно през месец март начислената топлинна 

енергия е само с 58 000 МВтч повече, което е създало усещане у клиентите за 

неправомерно начислени количества енергия и оттам и възраженията срещу сметките. Ще 

отговоря на всички въпроси, които имате, но изводът от проверката е, че след отчет на 

средствата за дялово разпределение клиентите ще получат изравнителни сметки, в които 

ще бъдат отразени реално потребената и разпределената топлинна енергия. При 

проверката, както вече казах, не са установени нарушения на Лицензия № Л-033-

05/15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, прилагането на цените, 

определени от Комисията за енергийно и водно регулиране и условията за начисляване на 

лихва от Общите условия за продажба на топлинна енергия. От изложеното в доклада се 

налага заключение, че в обществото беше създадено напрежение от некоректно и непълно 

изнасяне на факти и тяхното интерпретиране. В резултат на създалата се ситуация, видно 

и от доклада, основният обем жалби беше насочен не към дружеството, а към Комисията 

за енергийно и водно регулиране. В дружеството за периода на проверката са постъпили 

само осем жалби за високи сметки за м. март 2020 г, а в Комисията се получиха над десет 

пъти повече. Работната група изготви констативен протокол, с който на основание чл. 80, 

ал. 4, т. 1, ал. 5 от  Закона за енергетиката, на „Топлофикация София“ бяха дадени 

следните задължителни предписания: 

1.  В срок до 30.07.2020 г. да организира и проведе информационна кампания 

относно въведената интегрирана информационна система; 

2. В срока по т. 1 да предприеме действия за информиране на клиентите относно 

изпълнението на чл. 9, ал. 1 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета от 25 октомври 2012 год. относно енергийната ефективност, с който се 

регламентира въвеждането на уреди за дялово разпределение на топлинната енергия с 

дистанционен отчет; 

3. След изготвяне на годишните изравнителни сметки за посочените в писмо с изх. 

№ Е-14-01-17 от 05.05.2020 г. топлоснабдени обекти да предостави информация относно 

действително изразходваната и фактурирана за периода топлинна енергия и сумите за 

корекция на всички клиенти в тези сгради. 

4. В едноседмичен срок след изтичане на сроковете по предходните точки да 

представи  на Комисията доказателства за тяхното изпълнение. 

Констативният протокол беше връчен на изпълнителния директор на  

„Топлофикация София“ ЕАД  на 15.05.2020 г. Проверяваното лице не е упражнило 

правото си да даде обяснения по Констативния протокол в срока, съгласно чл. 9, ал. 3 от 

Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Комисията по Закона за 

енергетиката и ЗРВКУ. Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от 

Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Комисията по Закона за 

енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, 
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предлагаме Комисията да вземе  решение, с което да приеме доклада на работната група 

относно проверка, извършена съгласно Заповед № З-Е-58/22.04.2020 г. на председателя на 

КЕВР. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, имате думата за изказване. 

 

Е. Харитонова: 

Срокът, който сте дали и в констативния протокол, и в доклада е 30.07.2020 г. 

Гражданите ще започнат да получават изравнителните си сметки, а „Топлофикация 

София“ тепърва ще провежда разяснителна кампания. Просто този срок е много дълъг. 

Два месеца за „Топлофикация София“ ми се струва прекалено дълъг срок, тъй като всички 

ние ще започнем да си получаваме изравнителните сметки. Следващ момент. Моите 

топломери са с дистанционно отчитане. На практика това, което казвате, че по-рано те са 

получавали по-малко, пък март месец, когато не отчитаха и затова сметката е по-голяма… 

Мога да Ви кажа, че сметката ми през март месец е с 25% по-висока отколкото декември 

месец – условно казано студения месец. Значи има нещо с дистанционното отчитане. 

Затова подчертавам, че там нямаш прогнози. Там имаш реалното отчитане всеки месец. 

Има нещо, което не знам какво е, но нещо не е много коректно.  

 

Р. Осман: 

Започвам с това, с което завърши колежката. Да твърдим, че има нещо и да 

съпоставяме месец март и месец декември… Тази година студените дни през месец март 

бяха повече отколкото през декември, г-жо Харитонова.  

 

Е. Харитонова: 

Не, не са.  

 

Р. Осман: 

Повече от декември бяха. Следя всяка вечер новините. Когато членове на 

Комисията поставят по този начин въпроса, наистина тогава ще създаваме впечатление… 

Ако Вие сте права – има начини как да се провери, но само затова, че месец декември е по 

традиция студен месец ние не можем да твърдим, че тогава сметките трябва да са по-

високи, а март трябва да са по-ниски. През март имаше точно зимни дни. Това е само 

преди месец и половина. Това е едното. Другото. Преди да отговорят от работната група 

за сроковете, моята молба като юрист, искам тук и моите колеги юристи в работната група 

да се включат… Нека да бъдем внимателни със сроковете. Дали са дълги, или къси, да не 

се налага утре да се променят. Не ми се струва, че два месеца е дълъг срок. Ако съкратим 

този срок ще бъде по-опасното, отколкото да имат възможност… Не съм против да се 

намали този срок. Може би юристите в работната група са преценили, че това е разумният 

срок. Нека да се включат, но не бива много бързо и механично да определяме сроковете да 

бъдат по-къси. Не съм привърженик. Това е моето становище. Разбира се, че е възможно 

да греша.  

 

Е. Харитонова: 

Аз като казах 30.07.2020 г., че е дълъг срок е защото ще започнат да се получават 

изравнителните сметки, а още няма да е приключила информационната кампания и пак ще 

възникнат такива въпроси и отговори. Затова казах, че според мен този срок не е удачен. 

 

Д. Томова: 

Г-жо Харитонова, това, което работната група е дала като предписания в първите 

две точки не касае начисляването на топлинна енергия. Предписанията касаят 

информираността на клиентите относно въведената интегрирана информационна система 
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и дистанционния отчет на уредите за дялово разпределение. В публичното пространство 

се появиха възражения и съмнения, че заместването на „абонатен номер“ с „номер на 

инсталация“ , ощетява по някакъв начин клиентите, включително те не могат да си платят 

в срок сметките. Затова в т. 1 срокът е такъв. Втора точка касае точно профила на 

клиентите, който ние подробно сме описали в доклада. Аз също имам уреди с 

дистанционен отчет, но месечната ми фактура е прогнозна. Уредите с дистанционен отчет 

улесняват реалното засичане на показанията, но преминаването на реален месечен отчет 

става с решение на етажната собственост. Това е профилът на клиента, който избира да не 

плаща всеки месец за дялово разпределение, а да плаща само за изравнителна сметка, 

което е по-изгодно за клиентите. Поради тази причина 94% от клиентите на дружеството, 

устойчиво, поне  през последните четири години, през които Комисията е изисквала 

такива данни, са избрали отчет на уредите за дялово разпределение веднъж в годината. Т. 

2 на предписанията е във връзка с информиране на клиентите за изискването на 

директивата за предстоящото въвеждане на средства за дялово разпределение с 

дистанционен отчет, което е свързано с инвестиции, но ще позволи по-коректни месечни 

сметки. В случая с топлинната енергия ние трябва да отчитаме факта, че в имотите на 

клиентите няма средства за търговско измерване. Имаме показания на средства за дялово 

разпределение. Там нещата винаги са условни. Аналогично напрежение, ако си спомняте, 

имахме и преди няколко години, когато Вие направихте изявление. През 2017 г. по същия 

начин имаше сигнали за по-високи сметки за месец март. Комисията тогава не навлезе в 

разясняване на основните причините, които са в полето на министерството на 

енергетиката, приело методиката. Именно прилагането на методиката позволява разлики в 

измерената и фактурирана топлинна енергия, при прогнозни разчети. Важно е да се 

подчертае, че топлинната енергия, която се начислява за подгряване на водата за битови 

на тези клиенти е константа за съответния отчетен период. Тя даже не зависи от външните 

условия и от потреблението през съответния месец, а само от потребеното през изминалия 

отчетен период. Постарахме се да сме полезни с графиките, които приложихме, за да се 

види, че клиентите не са ощетени, не им е начислено повече, дружеството не е приложило 

цена, различна от тази, която Комисията е определила и е действаща за м. март. 

Очакванията у клиентите бяха изкуствено създадени от много разговори в публичното 

пространство, включително и от Омбудсмана на Република България, който даже си 

позволи да ни даде предписание какво да направим. Той всъщност посъветва хората да не 

плащат топлинната си енергия преди да бъде преизчислена тази енергия по наше 

нареждане без да обърне внимание, че всъщност Общите условия предвиждат един много 

дълъг период за плащане – 45-дневен след изтичане на срока на издаване на фактурата. Да 

не говорим и за това, че съгласно Общите условия лихва не се начислява за прогнозни 

сметки, а едва след реален отчет на уредите за дялово разпределение, след приключване 

на отоплителния сезон. Но даже след отчета на тези уреди, разпределението на 

топлинната енергия в сгради етажна собственост се извършва по начин, определен в 

Методиката. Нещата са извън полето на Комисията, но тъй като Комисията беше много 

сериозно атакувана през целия този период, дадохме такива предписания, в такива 

срокове. Те не касаят разпределението на топлинната . Това, което може би Ви интересува 

е в т. 3, съгласно която ние ще получим от дружеството допълнителна информация след 

приключване на отоплителния сезон, за разгледаните в доклада конкретни 12 сгради. По 

този начин Комисията ще получи окончателна информация за реално отчетената и 

фактурирана топлинна енергия на клиентите с прогнозен отчет и това ще е нашият 

последващ контрол.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Томова. Други изказвания има ли? Г-жо Харитонова, 

поддържате ли мнението си по т. 1? Оказа се, че тя е в друг аспект. Добре. Да приемем, че 

всъщност не държите да се гласува по-кратък срок. Колеги, подлагам на гласуване за 

протоколно решение текста на решението, както беше прочетено от Д. Томова от името на 
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работната група.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за 

осъществяване на контролните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката и 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

  

 1. Приема  доклад с вх. № Е-Дк-411 от 22.05.2020 г. относно извънредна проверка 

на „Топлофикация София“ ЕАД. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които 

четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
 

 

 

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-405 от 20.05.2020 г. относно 

заявления с вх. Е-ЗЛР-ПД-14 от 19.02.2020 г. и вх. Е-ЗЛР-ПД-12 от 19.02.2020 г.за 

продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“ и продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на 

топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация – Сливен” ЕАД. 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-14 от 19.02.2020 г. от „Топлофикация - Сливен” ЕАД за 

продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-12 от 19.02.2020 г. за продължаване срока на 

лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка с 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).  

За проучване на обстоятелствата в подадените заявления е сформирана работна 

група със Заповед № З-E-30 от 09.03.2020 г. на председателя на КЕВР.  

Доколкото подадените заявления от „Топлофикация - Сливен“ ЕАД са свързани, на 

основание чл. 32 от Административнопроцесуалния кодекс, същите се разглеждат в едно 

административно производство. 

 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

„Топлофикация - Сливен” ЕАД притежава лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-085-05 от 

21.02.2001 г.  за дейността „пренос на топлинна енергия“ на територия в град Сливен, 

всяка за срок от 20 години. Съгласно условията на лицензиите същите са в сила от датата, 

на която изтича определеният от закона срок за обжалване на решението за издаването им, 

а именно от 24.03.2001 г., поради което срокът им изтича на 24.03.2021 г. 

От извършената служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по 
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вписванията към Министерството на правосъдието, е видно, че „Топлофикация - Сливен“ 

ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „Топлофикация - 

Сливен“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 119004654, със седалище и адрес 

на управление: област Сливен, община Сливен, гр. Сливен 8800, ул. „Стефан Караджа“ № 

23. Предметът на дейност на дружеството е: производство на електрическа и топлинна 

енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните 

дейности; както и всяка друга незабранена от закона дейност. Дружеството с 

едностепенна система на управление - съвет на директорите и се представлява пред трети 

лица от изпълнителния директор. Размерът на капитала на дружеството е 4 966 419 лв. 

(четири милиона деветстотин шестдесет и шест хиляди четиристотин и деветнадесет лева) 

и е разпределен в 4 966 419 (четири милиона деветстотин шестдесет и шест хиляди 

четиристотин и деветнадесет) поименни акции, всяка с номинал 1 (един) лв. Едноличен 

собственик на капитала е Нерпана ЛТД., чуждестранно юридическо лице, държава: 

Кипър. 

Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ декларации от 

всички членове на съвета на директорите на „Топлофикация - Сливен” ЕАД, същите не са 

лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила 

присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

Съгласно представената декларация от изпълнителния директор на „Топлофикация 

- Сливен“ ЕАД, представляваното от него дружество не е в производство по 

несъстоятелност.  След извършена служебна справка в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията се установи, че дружеството не е в производство по 

ликвидация.  

 

КЕВР не е отнемала лицензии и не е отказвала издаването на лицензии на 

дружеството за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и 

дейността „пренос на топлинна енергия“. 

I. Със заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-14 от 19.02.2020 г. „Топлофикация - 

Сливен” ЕАД е поискало продължаване срока на лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 

г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. 

Заявлението е подадено в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 

от ЗЕ, като дружеството е поискало продължаване срока на издадената лицензия с 20 

(двадесет) години. 

Дружеството е обосновало искането си със следните мотиви:  

Производствени мощности 

„Топлофикация - Сливен” ЕАД разполага с необходимите основни и спомагателни 

съоръжения, обезпечаващи производството на електрическа и топлинна енергия в 

съответствие с нуждите на пазара и потребностите на клиентите на дружеството. 

Техническото състояние на енергийните съоръжения, използвани в производствената 

дейност, отговаря на нормативните изисквания. 

Нуждите на пазара на електроенергия и топлоенергия 

В рамките на югоизточната географска част на страната, 

топлоелектрическата централа на „Топлофикация - Сливен” ЕАД е една от значимите 

работещи енергийни мощности. С работата на „Топлофикация - Сливен” ЕАД се 

обезпечава сигурността на електроснабдяването и се осигуряват по-ниски технологични 

разходи по преноса на електрическа енергия за „Електроенергиен системен оператор” 

ЕАД.  

Съвместно с производството на електрическа енергия, „Топлофикация- Сливен“ 

ЕАД произвежда и топлинна енергия, като чрез основното и спомагателно оборудване се 

обезпечава и захранване на топлопреносната мрежа, която има над 14 000 клиенти.  

Екологично съответствие 

За експлоатацията на съоръженията в „Топлофикация - Сливен” ЕАД има 

издадено Комплексно разрешително № 510-H1/2018 г.,  актуализирано с Решение № 510-
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Н1-И0-А1/2019 г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по 

околна среда.  

Квалифициран персонал 

„Топлофикация - Сливен” ЕАД разполага с квалифициран персонал за 

експлоатация на производствените мощности, поддръжка на оборудването, както и с 

опитен управленски екип, осъществяващ планирането и организацията на дейността на 

дружеството. Общият брой на работниците и служителите в „Топлофикация - Сливен” 

ЕАД е 300 човека, които са добри професионалисти, повечето от тях със стаж над 

десет години, познаващи спецификата на извършваната работа и стремящи се към 

качествено и точно изпълнение на възложената работа. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 
Към момента общата инсталирана електрическа мощност е 30 MW, а общата 

инсталирана топлинна мощност е 484,8 MW. 

В централата са инсталирани следните основни съоръжения: 

- два броя Енергийни парогенератори /ЕПГ/ – 1В160/100, пуснати в експлоатация 

през 1969 г. и 1971 г.; 

- един брой Турбогенератор /ТГ/: ТГ 1 (ПТ 30), година на пуск 1969 г. 

- два броя Водогрейни котли /ВК/ – ВК 1 (ВК 100), пуснат в експлоатация през 1993 

г. и ВК 2 (КВГМ), пуснат в експлоатация през 1984 г.;  

- един брой Промишлен парeн котeл /ППК/ – КМ12-4 пуснат в експлоатация през 

1978 г. 

Относно поискания от дружеството 20-годишен срок на лицензията за 

производство на електрическа и топлинна енергия следва да се отчете следното: 

- Основното оборудване на централата се поддържа в добро техническо състояние, 

извършват се своевременно прегледи, ремонт и поддръжка на съоръженията. 

- Дружеството разполага с квалифициран и обучен експлоатационен персонал. 

Дружеството е представило работните часове на основните съоръжения, които са в 

добро техническо състояние и имат остатъчен ресурс за нормална работа на централата.  

С оглед на горното дружеството ще притежава технически възможности през 

новия 20-годишен срок, поради което срокът на лицензия Л-084-03 от 21.02.2001 г. за 

производство на електрическа и топлинна енергия може да бъде удължен с нови 20 

(двадесет) години, считано от 24.03.2021 г., при спазване на нормативните 

изисквания за експлоатация и ремонт на основните съоръжения в централата и 

екологичните норми. 

II. Със заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-12 от 19.02.2020 г. „Топлофикация - 

Сливен” ЕАД е поискало продължаване срока на лицензия № Л-085-05 от 21.02.2001 

г. за дейността „пренос на топлинна енергия“. 

Заявлението е подадено в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 

от ЗЕ, като дружеството е поискало продължаване срока на издадената лицензия с 20 

(двадесет) години. 

Дружеството е обосновало искането си със следните мотиви:  

„Топлофикация-Сливен” ЕАД доставя топлинна енергия с топлоносители пара и 

гореща вода на територията на град Сливен. Дружеството има изградена 

топлопреносна мрежа за гореща вода в следните квартали и зони: част от Център; кв. 

„Младост”; кв. „Дружба”; кв. „Сини камъни”; кв. „Българка”; кв. „Стоян Заимов”; кв. 

„Даме Груев”.  

През последните 20 – 25 години, след настъпилите икономически процеси, довели 

до преструктуриране на промишленото производство в страната и града, ползващите, 

чрез източна промишлена парна и водна магистрала, и южна промишлена парна и водна 

магистрала, са прекратили потреблението, поради тяхното закриване или драстично 

намаление на производствената си дейност. 

С цел компенсиране продажбите на отпадналите икономически субекти, от 2009 
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г. дружеството е извършило нови присъединявания и повторно присъединяване на сгради 

етажна собственост, които дълги години не са ползвали услугите му. 

Към 31.12.2019 г. дружеството доставя топлинна енергия на: 

- 20 броя стопански клиенти, 

- 64 броя бюджетни организации - детски градини, ясли, социални домове, 

училища, здравни заведения, и  

- 14 000 броя битови клиенти, присъединени чрез 410 абонатни станции. 

Дял от общото потребление на топлинна енергия с гореща вода по видове 

клиенти: 

- Стопански-  5 %; 

- Бюджетни- 13 %; 

- Битови-  82 %. 

Обща дължина на топлопреносната мрежа е 39 103 метра, в т.ч. 8 851 метра 

магистрални топлопроводи и 30 262 метра топлофикационни отклонения. 

Дължина на тръбопровода за пара до „Е. Миролио” ЕАД - 850 метра. 

Техническото състояние на топлопреносната мрежа и абонатните станции е 

добро. 

Техническото обслужване и експлоатация на съоръженията се извършва от цех 

„Ремонт 2” с общ брой заети в него 31. Обслужването на клиентите във връзка с 

индивидуалните имоти, отчети на средства за дялово разпределение и други се извършва 

от отдел с общ брой 17. Заетият персонал на дружеството е с нужната квалификация 

за извършване на дейностите при изпълнение на лицензионните си задължения.  

 

ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 
Преносът на топлинна енергия с топлоносител гореща вода от централата до 

консуматорите на гр. Сливен се осъществява от топлопреносна мрежа с обща дължина 39 

103 м. Техническото състояние на водната топлопреносна мрежа е добро. 

Общият брой на абонатните станции е 494 бр., чрез които са присъединени 14 000 

броя битови клиенти, 64 броя бюджетни организации и 20 броя стопански клиенти. 

Отчитането на топлинната енергия се извършва по системата „дялово разпределение“. 

Дружеството разполага с квалифициран и обучен експлоатационен персонал. 

Относно поискания от дружеството 20-годишен срок на лицензията за пренос 

на топлинна енергия: 

„Топлофикация - Сливен“ ЕАД извършва лицензионната си дейност на територия в 

гр. Сливен и снабдява с топлинна енергия 14 084 клиенти. Предвидени са за следващия 5-

годишен период да се извършат инвестиции в топлопреносната мрежа в размер на 1 440 

хил. лв. Дружеството поддържа мрежата в добро техническо състояние. Разполага с 

необходимия персонал, работещ по поддръжката и експлоатацията на топлопреносната 

мрежа и за работа с клиенти.  

С оглед на горното дружеството ще притежава технически възможности през 

новия 20-годишен срок за извършване на дейността по лицензията, поради което 

срокът на лицензия № Л-085-05 от 21.02.2001 г. за пренос на топлинна енергия може 

да бъде удължен с нови 20 (двадесет) години, считано от 24.03.2021 г. 

Дружеството е представило към заявлението за продължаване на срока на 

лицензиите бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който се разглежда в отделно 

административно производство от състав „Енергетика“ на КЕВР. За целите на настоящото 

производство представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване 

възможностите на дружеството за изпълнение на лицензионните дейности за новия срок. 

 

ПРАВНИ АСПЕКТИ: 

При продължаване на срока на лицензията, съгласно чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, 

Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по 

действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за 
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упражняване на лицензията за новия ѝ срок, а именно да е лице, регистрирано по 

Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и 

човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания 

за осъществяване на дейността по лицензията, да има вещни права върху енергийните 

обекти, чрез които ще се осъществява дейността и да е представило доказателства, че 

енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на 

нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда. На 

основание чл. 69, ал. 4 от НЛДЕ в производството за продължаване на лицензия се 

прилагат съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на искане за 

издаване на лицензия. Съгласно чл. 69, ал. 3 от НЛДЕ с решението за продължаване на 

срока на лицензията Комисията определя условията за осъществяване на лицензионната 

дейност за новия срок. 

Предвид изложеното по-горе, „Топлофикация - Сливен” ЕАД е търговец по 

смисъла на Търговския закон, не е в производство по несъстоятелност или ликвидация и 

КЕВР не му е отнемала или отказвала издаването на лицензии за същите дейности, поради 

което продължаването на срока на издадените лицензии няма да е в противоречие с 

разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Заявителят е посочил, че лицензионните дейности ще се осъществяват чрез 

подробно описани в заявлението основни съоръжения на площадката на „Топлофикация - 

Сливен“ ЕАД и на територията на гр. Сливен, чрез които до настоящия момент е 

осъществявал дейностите по производство на електрическа и топлинна енергия и пренос 

на топлинна енергия. За удостоверяване на вещните си права върху енергийните обекти, 

чрез които ще се осъществяват дейностите по лицензиите дружеството е представило 

заверено копие от акт за частна държавна собственост, както и извлечение от инвентарна 

книга. 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 

„Топлофикация - Сливен” ЕАД е представило предварителен годишен финансов 

отчет за 2019 г. и прогноза за периода 2020 г. - 2024 г. Дружеството очаква от 

осъществяване на дейността през 2019 г. да реализира печалба в размер на 1 270 хил. лв., 

спрямо 2018 г., когато е отчетена загуба от 762 хил. лв. Дружеството прогнозира 

положителен финансов резултат във всички години на бизнес плана.  

Очакваният финансов резултат от дейността на дружеството през 2019 г., спрямо 

2018 г. е подобрен, вследствие на увеличените приходи от продажби на електрическа и 

топлинна енергия с 14,71% при ръст в стойността на общите разходи от оперативна 

дейност с 10,68%. 

За периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г. дружеството е представило прогнозни 

годишни финансови отчети, от които е видно, че от 2020 г. във всяка година от 

осъществяване на дейността прогнозира да реализира положителен финансов резултат 

печалба, както следва: 2020 г. – 1 564 хил. лв.; 2021 г. – 2 028 хил. лв.; 2022 г. – 2 901 

хил.лв.; 2023 г. – 2 272 хил. лв. и 2024 г. – 1 975 хил. лв.  

Прогнозните приходи за периода на бизнес плана са определени на база на 

предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени на 

електрическа и топлинна енергия посочени в справки Приложение № 4 „ТИП в 

производството“ и Приложение № 5 „ТИП в преноса“. 

Дружеството посочва, че през предстоящия период ще използва като основно гориво 

за изгаряне в енергийните котли въглища, смесвани с биомаса от различен вид и 

модифицирано енергийно гориво с перспектива през годините да се увеличава делът на 

биомасата и модифицираното енергийно гориво за сметка на въглищата. Целта е 

намаляване на емисиите парникови газове, което да доведе до намаляване на разходите за 

тяхното закупуване, респективно да намали общите разходи за дейността.  

За периода на бизнес плана, прогнозираната от дружеството събираемост на 

вземанията от продажби на електрическа енергия е 100%, а на топлинната енергия е: 60% 



 30 

от стопански, 97% от бюджетни клиенти и 94% от население. 

 

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

„Топлофикация -Сливен” ЕАД, при така заложените прогнозни финансови 

резултати от дейността, ще притежава финансови възможности за осъществяване и 

развитие на лицензионна дейност. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва Г. Петров. На 19.02.2020 г. Топлофикация - Сливен“ ЕАД е подало 

заявление за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа 

и топлинна енергия“ с 20 години и на лицензията за дейността „пренос на топлинна 

енергия“ с 20 години. Дружеството е представило необходимите мотиви. В централата са 

инсталирани следните основни съоръжения: 

- два броя Енергийни парогенератора; 

- един брой Турбогенератор; 

- два броя Водогрейни котли;  

- един брой Промишлен парeн котeл. 

Основното оборудване на централата се поддържа в добро техническо състояние, 

извършват се своевременно прегледи, ремонти и поддръжка на основните съоръжения. 

Дружеството разполага с квалифициран и обучен експлоатационен персонал. Работната 

група счита, че лицензията за „производство на електрическа и топлинна енергия“ може 

да бъде удължена с 20 години. По изменението на лицензията за дейността „пренос на 

топлинна енергия“. Дружеството разполага с топлопреносна мрежа с обща дължина 39 км. 

Техническото състояние на водната топлопреносна мрежа е добро. Общият брой на 

абонатните станции е 494 бр., а броят на присъединените абонати в над 14 000. 

Дружеството разполага с квалифициран и обучен експлоатационен персонал. За 

следващия петгодишен период са предвидени инвестиции в мрежата  в размер на 1 440 

000 лв. Работната група счита, че лицензията за „пренос на топлинна енергия“ може да 

бъде удължена с 20 години.  

А. Иванова докладва икономическите аспекти на доклада. В заявлението за 

продължаване срока на лицензията за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“ и за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на 

топлинна енергия“ дружеството е представило прогнозни годишни финансови отчети. В 

тази връзка  „Топлофикация - Сливен” предвижда от осъществяване на дейността през 

всяка година от прогнозния период да реализира положителен финансов резултат печалба. 

Въз основа на извършения анализ в настоящия доклад, може да се направи извод, че 

„Топлофикация-Сливен” ЕАД, при така заложените прогнозни финансови резултати от 

дейността, ще притежава финансови възможности за осъществяване и развитие на 

лицензионна дейност. Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона 

за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация, предлагаме Комисията да обсъди следните 

решения:  

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на подадените заявления; 

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

търговска регистрация „Топлофикация - Сливен“ ЕАД или други упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

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

публикувани на страницата на Комисията в Интернет. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание за разглеждане на доклада на 

10.06.2020 г. от 10:00 часа.  
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката 

и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране 

и на нейната администрация, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-405 от 20.05.2020 г. относно заявления с вх. Е-ЗЛР-

ПД-14 от 19.02.2020 г. и вх. Е-ЗЛР-ПД-12 от 19.02.2020 г.за продължаване срока на 

лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и 

продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от 

„Топлофикация – Сливен” ЕАД; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1 на 10.06.2020 г. от 

10:00 часа в зала ІV на КЕВР; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи 

„Топлофикация – Сливен” ЕАД или други, упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които 

четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема  доклад с вх. № Е-Дк-411 от 22.05.2020 г. относно извънредна проверка 

на „Топлофикация София“ ЕАД. 

 

 

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-405 от 20.05.2020 г. относно заявления с вх. Е-ЗЛР-

ПД-14 от 19.02.2020 г. и вх. Е-ЗЛР-ПД-12 от 19.02.2020 г.за продължаване срока на 

лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и 

продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от 

„Топлофикация – Сливен” ЕАД; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1 на 10.06.2020 г. от 

10:00 часа в зала ІV на КЕВР; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи 

„Топлофикация – Сливен” ЕАД или други, упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 
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Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-411 от 22.05.2020 г. относно извънредна проверка на 

„Топлофикация София“ ЕАД. 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-405 от 20.05.2020 г. относно заявления с вх. Е-ЗЛР-ПД-14 

от 19.02.2020 г. и вх. Е-ЗЛР-ПД-12 от 19.02.2020 г.за продължаване срока на лицензия за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и продължаване срока на 

лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация – 

Сливен” ЕАД. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

................................................. 

 (Р. Осман) 

 

................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Г. Златев) 

 

................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

................................................. 

 (Д. Кочков) 

 

................................................. 

 (П. Трендафилова) 

 

 

 

Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 


