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ТАБЛИЦА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

Съкращение Значение 
АУЕР Агенция за устойчиво енергийно развитие 
БВП Брутен вътрешен продукт 
БГВ Битово горещо водоснабдяване 
ВЕИ (ВИ) Възобновяеми (енергийни) източници 
ДКЕВР Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 
ЕИБ Европейска инвестиционна банка 
ЕК Европейска комисия 
ЕО Европейски общности 
ЕРП Електроразпределително предприятие 
ЕС Европейски съюз 
КПЕТ Комбинирано производство на електроенергия и топлина 
МБВР Международна банка за възстановяване и развитие 
МИЕТ Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
МТСП Министерство на труда и социалната политика 
НРЦТЕ Наредба за регулиране цените на топлинната енергия 
НСИ Национален статистически институт 
ПС Програма за стабилизиране 
СТЕ Система за търговия с емисии 
ТД Топлофикационно дружество 
ТЕЦ Топлоелектрически централи 
ТФ Топлофикация 
Хил.т.н.е. Хиляда тона нефтен еквивалент 
ЦТС Централно топлоснабдяване 
CO2 Въглероден диоксид 
MW Megawatt = Мегават 
GWh Gigawatthour = Гигаватчас = 109 Wh 
MWh Megawatthour = Мегаватчас = 106 Wh 
SWOT Анализ на плюсовете, минусите, възможностите и опасностите 
toe Тон нефтен еквивалент = 10 Gcal = 11,63 MWh 
Wh Ватчас 
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1  ВЪВЕДЕНИЕ 

Енергийната стратегия на Република България до 2020 г предвижда да се разработи 
Програма за стабилизация и развитие на топлофикационния сектор.  Целта е да се помогне 
за решаването на продължаващите повече от 20 години затруднения, както в отношенията 
с потребителите, така и във финансово и технологично отношение, налагащи периодично 
намеса на държавата. 

Правени са опити да се преодолеят затрудненията и да се изведе топлоснабдяването на 
равнището на устойчива, ефективна и конкурентноспособна система, но досега не са 
довели до успех, защото имат характер на частични решения на възникнала ситуация – 
обикновено финансова. 

Основните причини за това състояние са няколко: 

ο Ниска събираемост; 

ο Ниско технологично равнище; 

ο Ограничена маневреност на системата по отношение нуждите и желанието на 
потребителите; 

ο Непоследователно ценово регулиране, включително неразвит енергиен пазар. 
Предлаганият Проект за програма има за цел да предложи стратегическа линия и система 
от мерки, с които да се стабилизира, и в последствие развие в положителна посока, 
топлоснабдителния сектор. 

Енергийната стратегия предвижда „…запазване на централизираното топлоснабдяване, 
като дружествата трябва да бъдат технически модернизирани и финансово 
стабилизирани.”  Стратегията предвижда да се разработи и приеме Програма за 
стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор, чрез която активно да се 
подкрепят методите за високоефективно комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия.  

Целта на проекта е: 

Чрез разработването на Национална програма за стабилизиране и развитие на 
топлофикационния сектор на Република България до 2020 година  да се създадат условия 
за ефективно развитие на централизираното топлоснабдяване в страната при 
производството на екологична и на конкурентни цени топлинна енергия за 
потребителите. 

 Програмата обхваща предприятията за централизираното топлоснабдяване без локалните, 
промишлените и индивидуалните топлоснабдителни системи с подчертана  необходимост 
от активна подкрепа на „високоефективното комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия с акцент върху технологиите, използващи ВИ, включително 
отпадъчна биомаса, растителни и животински отпадъци.” 
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2  ЗНАЧЕНИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО 
ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ  

2.1  Място на централизираното топлоснабдяване в енергийната 
система и в енергийната политика 

Централизираното топлоснабдяване се осъществява от топлофикационни дружества и е 
основна форма за отопление и снабдяване с гореща вода в гъсто населените градски 
райони.  Домакинствата, администрацията и бизнесът в най-големите населени места в 
страната, включително най-големите - София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен – ползват 
техните услуги.  По данни на НСИ за 2010 г., топлинната енергия има дял от 10,5% в 
общото крайно енергийно потребление и 15,6% в крайното енергийно потребление на 
домакинствата. 

Централизираното топлоснабдяване е дефинирано като най-ефективния път за снабдяване 
с топлина, топла вода и пара в две поредни енергийни стратегии на страната, приети през  
2002 и 2011 г., заради неговия значителен потенциал за спестяване на първична енергия, 
екологичните му предимства и високия комфорт на предоставяните услуги.  

В Енергийната стратегия на България до 2020 г. „За надеждна, ефективна и по-чиста 
енергетика“, одобрена от Министерски съвет и приета от Народното събрание през юни 
2011 г. е отчетен многостранния положителен ефект на топлофикационния сектор върху 
енергийната сигурност, енергийната ефективност и намаляването на вредните емисии.  
Заради това се предвижда активна подкрепа на високоефективното комбинирано 
производство на топлинна и електрическа енергия, както и на развитието и въвеждането  
на технологии, използващи ВИ, включително отпадъчна биомаса, растителни и 
животински отпадъци. 

В наскоро приетия от Министерски съвет трети Национален план за действие по 
изменение на климата за периода 2012 – 2020 г. също е отчетена особената важност на 
централизираното топлоснабдяване за преодоляване на промените в климата.  То е 
дефинирано като една от петте приоритетни оси, отнасящи се до енергийния сектор.  

На европейско ниво също е призната важната роля на централизираното топлоснабдяване 
по пътя към нисковъглеродно развитие – като лост за постигането на целите за енергийна 
ефективност и за увеличаване дела на ВИ в общото крайно потребление на енергия до 2020 
г. предвид неговия висок потенциал за спестяване на първична енергия.  По тази причина, 
една от задачите, която предстои да изпълнят държавите – членки до края на 2015 г., 
произтичаща от предстоящото приемане на нова Директива за енергийна ефективност, е да 
направят анализ и да оценят енергийните спестявания, които могат да се осъществят чрез 
развитие на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия.  

2.2  Националните енергийни стратегии  
Енергийната стратегия от 2002 г. констатира незадоволително състояние на 
топлофикационния сектор, дължащо се на остарелите и, поради това, неефективни 
мощности и мрежова инфраструктура, липсата на финансови средства дори за 
поддържането им, неплатежоспособността на потребителите, отказите на клиенти от 
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топлофикационните услуги, невъзможността за индивидуално измерване и контрол на 
потреблението, затруднения мениджмънт на дружествата.  

По тази причина финансовото стабилизиране, подобряването на управлението и 
техническото модернизиране са дефинирани като цели, без изпълнението на които не би 
могло да се постигне оползотворяване на потенциала на централизираното 
топлоснабдяване. 

В изпълнение на стратегията от 2002 г. са предприети паралелни действия в следните 
насоки: 

ο Преустановяване на субсидирането на дружествата от бюджета и въвеждане от 
страна на ДКЕВР на механизми за регулиране на цените на топлинната енергия и за 
насърчаване на производството на комбинирана електрическа и топлинна енергия; 

ο Приватизация на топлофикационните дружества с оглед привличане на инвестиции 
и подобряване на управлението; 

ο Изпълнение на проекти за модернизиране на топлофикационните системи, основно в 
Топлофикация “София” с държавно гарантирани кредити и грантово финансиране; 

ο Въвеждане на уреди за регулиране и система за дялово разпределение за 
насърчаване на енергийни спестявания при потреблението. 

Направените усилия и предприети действия не довеждат до осезаеми положителни 
резултати. 

През 2011 г. се установява, че състоянието на дружествата е до такава степен влошено, че 
поставя под въпрос самото им съществуване.  Поради това Енергийната стратегия на 
България до 2020 г. отчита необходимостта от “запазване на централизираното 
топлоснабдяване”, с оглед на което се възлага и спешното (до 2013 г.) разработване и 
приемане на Програма за стабилизация и развитие на топлофикационния сектор. 

 

2.3  Количествени индикатори за състоянието на ЦТС 
2.3.1  Намаляване на продажбите на топлинна енергия 

До 2011 г. продажбите на топлинна енергия от топлофикационния сектор намаляват с 
близо 16%, а производството – с 11,5% спрямо 2005 г.  Това се дължи основно на 
свиващото се търсене на техните продукти най-вече от страна на населението (гореща вода 
и топлина) и на резкия спад на търсенето на пара от страна на индустрията.  Липсата на 
платежоспособно търсене доведе до преустановяване на дейността на няколко 
топлофикации (в Самоков, Искрец, Лозница, Ловеч, Ямбол) и прекратяване на техните 
лицензии от страна на ДКЕВР. 

2.3.2  Нарастване на загубите при преноса на енергията по топлопреносната 
мрежа 

За периода 2005 – 2011 г. загубите при преноса на топлинна енергия нарастват от 19 до 
23%.  По-големите загуби обясняват и по-резкия спад на продажбите спрямо 
производството за същия период. 
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Загубите на енергия при преноса за „Топлофикация - София“, чийто пазарен дял за същия 
период нараства от 70 до 75%, са значително по-ниски в сравнение със средните за сектора 
- съответно 15,6% през 2005 и 18,8% през 2011 г.  Това се дължи на изпълнените проекти 
за рехабилитация на мрежата чрез държавно гарантирано финансиране.  Нарастването им 
през разглеждания период, което се вижда от Фигура 1, ясно показва, че инвестициите в 
мрежовата инфраструктура не трябва да са еднократен акт, а постоянен процес. 

 

 

Фигура 1: Индекси на производство, продажби и загуби на Топлофикация София 

 

За останалите топлофикационни дружества (без „Топлофикация – София“) загубите при 
пренос нарастват от 27 до 32,5%.  При някои от дружествата (в Плевен, Габрово, В. 
Търново, Шумен, Казанлък) загубите надхвърлят 40 и дори 50% от произведената 
топлинна енергия.  Причините за това са следните: 

ο драстично свиване на потреблението, особено това на пара, съответно – рязко 
намаляване на топлините товари;  

ο амортизирана мрежа; 

ο неоптимална конфигурация на мрежата, предназначена за много по-високи 
топлинни товари;  

ο липса на инвестиции за модернизиране и адаптиране на мрежата към променените 
топлинни товари. 
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2.3.3  Намаляващ дял на топлинната енергия в енергийното потребление на 
домакинствата 

За последното десетилетие се наблюдава съществено намаляване на дела на топлинната 
енергия в енергийното потребление на домакинствата – от над 24% през 2001 г. до 15,6% 
през 2010 г. докато електрическата енергия запазва своя близо 40-процентов дял.  На фона 
на нарастващото за периода общо потребление на енергия от домакинствата, това на 
топлинна енергия спада с близо 28% (от 489 до 354 хил.т.н.е.), а на електрическа енергия 
нараства с 8% (от 838 до 908 хил.т.н.е.).  

Това развитие води до запазване на различията между структурата на енергийното 
потребление на домакинствата в страната и в европейските страни в следните аспекти: 

ο Висок относителен дял на електрическата енергия в крайното потребление на 
домакинствата, съответно 40% за България срещу 23% за страните от ЕС-27; 

ο Незначително присъствие на природния газ в крайното потребление на 
домакинствата – под 3% срещу повече от 40% за ЕС-27. 

Причините за тези различия се коренят в прекомерното използване на електрическа 
енергия от населението за отопление, което се дължи на нейните все още ниски цени, а 
също и на липсата на други алтернативи – основно поради забавеното развитие на 
битовата газификация.  

2.3.4  Нисък дял на високоефективното производство на електрическа енергия 
и топлина 

Комбинираното производство на електрическа енергия и топлина (КПЕТ) е съществена 
насока на всяка рационална енергийна стратегия, поради своите екологични и енергийни 
характеристики: 

ο Спестяване на първично гориво поради по-висока ефективност на производството; 

ο Намаляване на енергийните разходи на клиентите; 

ο Намаляване на емисиите на вредни вещества във въздуха; 

ο Ефективно използване на местни енергийни ресурси. 

Заради тези предимства комбинираното производство се ползва със засилваща се 
политическа и финансова подкрепа в ЕС.  За България следните индикатори показват, че е 
налице слабо оползотворяване на потенциала за КПЕТ: 

ο Отношението на произведената високоефективна комбинирана електрическа 
енергия към общо произведената топлинна енергия е 0,263, а за София – 0,185.  Това 
показва наличието на голям технически потенциал за увеличаване на 
производството на електрическа енергия при съпътстващо производство на 
топлинна енергия; 

ο 38% от топлинната енергия в град София се произвежда от водогрейни котли.  
Топлинната енергия, произведена в страната по комбиниран начин е 66% от общото 
производство от топлофикациите дружества.  Това показва, че има възможности за 
увеличаване на производството на електрическа енергия чрез инвестиране в нови и 
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заместващи мощности за комбинирано производство на електрическа и топлинна 
енергия; 

ο Икономията на първична енергия от комбинираното производство на топлинна и 
електрическа енергия в централите ТЕЦ София, ТЕЦ Шумен и ТЕЦ Габрово е по-
ниска от 10% и не се признава за високоефективно производство; В ТЕЦ Перник, 
ТЕЦ Сливен и ТЕЦ Русе, които работят с гориво въглища, само 35% от 
произведената електрическа енергия е получила от ДКЕВР сертификат за 
високоефективна комбинирана енергия, тъй като останалото производство не е 
произведена по комбиниран начин. 

2.3.5  Неблагоприятни промени на социалната и демографска структура  

Констатираното намаляване на общото потребление на топлинна енергия от домакинствата 
не се дължи на намаляване на общия брой на битовите абонати на топлофикациите.  То е 
предизвикано, на първо място, от създадените стимули за енергийно спестяване след 
монтирането на уреди за регулиране и разпределение на използваната енергия.  Втората 
причина, водеща до намаляване на битовото потребление, са скромните финансови 
възможности на голяма част от домакинствата, което ги кара да се ограничават при 
ползването на топлофикационни услуги. 

Съгласно данните от изследване на ЕВН Топлофикация Пловдив, по отношение на 
заетостта на битовите клиенти, 34% са пенсионери, 13% - безработни и 2% - работещи на 
непълен работен ден, а по отношение на доходите – 43% разполагат с доход до 250 
лв/човек, а 88% - с доход до 500 лв/човек (Фигура 2).  Доходите на домакинствата по 
естествен начин се отразяват и на тяхното поведение на потребление като ограниченията 
са толкова по-големи, колкото са по-малки доходите. 

 

Фигура 2: Среден доход на потребителите в гр. Пловдив 
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Ниските доходи водят до това, че само 50% от домакинствата ползват радиаторите за 
отопление, 17% ползват само сградна инсталация, 27% - само БГВ, а 6% - сградна 
инсталация и БГВ.  

2.3.6  Лошо финансово състояние  

Финансовите резултати на ТД през последните години са показани на Фигура 3. 

Общият финансов резултат за 2005 г. (първата година, в която топлофикационните 
дружества не получават субсидии от държавния бюджет) е положителен.  Първият 
регулаторен преглед, осъществен от ДКЕВР през 2006 г. завършва с преобладаващо 
положителни оценки за финансовото състояние на дружествата. 

Следващите четири години подкопават постигнатата крехка финансова стабилизация и 
поставят топлофикационните дружества пред финансов колапс.  Още през 2006 г. общият 
финансов резултат се трансформира в отрицателен като в последващите години загубите 
лавинообразно нарастват.  Тази тенденция е преодоляна едва през 2009 г., когато загубите 
започват да намаляват и е затвърдена през 2011 г., която завършва с общ положителен 
годишен финансов резултат за сектора.  Финансовото състояние на сектора продължава да 
е лошо, тъй като натрупаните през годините негативи не могат да бъдат лесно преодоляни.  

Като резултат от финансовия недостиг настъпват неблагоприятни промени в структурата 
на разходите на топлофикационните дружества за наблюдавания период:  

ο Разходите за горива нарастват с близо 75% поради нарастващите цени на природния 
газ; 

ο Обезценените вземания нарастват два пъти и стават съпоставими с разходите за 
заплати; 

ο Настъпва драматичен спад на разходите за ремонти, които намаляват над три пъти. 
 

 
Фигура 3: Финансови резултати на ТД през периода 2005 - 2011 
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Промените в структурата на разходите нагледно показват, че усилията на дружествата да 
заплащат все по-високите си задължения към доставчиците на горива са за сметка най-вече 
на разходите за ремонт и поддържане на активите. Като втори критичен фактор се очертава 
невъзможността на дружествата да събират своите вземания от клиенти.   

2.3.7  Критично високи просрочени задължения от клиенти и към доставчици 

В структурата на вземанията доминират тези от домакинства (Фигура 4), а в структурата 
на задълженията – тези към доставчиците на горива.  Тенденциите на влошаване на 
събираемостта от битовите абонати, които се наблюдават през последните години водят до 
нарастване на задълженията най-вече към доставчиците на горива, които за някои 
дружества надхвърлят размера на общите им годишни приходи.  Това поставя под въпрос 
не само финансовата стабилност на топлофикациите, но и на техния основен доставчик 
“Булгаргаз” ЕАД. 

 

 

 

Фигура 4: Събираемост на вземанията на ТД от домакинствата 

2.3.8  Практически нулев принос на топлофикационния сектор към 
изпълнението на националната цел за 16-процентов дял на ВЕИ в общото 
крайно потребление на енергия 

Съгласно първия Национален доклад за напредъка на България в насърчаването и 
използването на енергията от възобновяеми източници от 2010 г., 20,1% от ВИ се 
използват за отопление и охлаждане.  От същия документ става ясно, че пренебрежимо 
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нисък процент от този дял се дължи на използването на ВИ в топлофикационни системи.  
Общият действителен принос на ВИ в топлофикационните системи е 1 хил. т.н.е за 2009 г. 
и 2 хил. т.н.е. за 2010 г., което представлява съответно 0,14% и 0,21% от общия принос на 
възобновяеми източници в крайното енергийно потребление на всяка една технология за 
производство на енергия от ВИ в България за постигане на обвързващите цели за 2020 г. и 
на индикативната крива за дяловете на енергията от възобновяеми източници в енергията 
за топлинни и охладителни цели.  Съответно, производството на електроенергия от 
комбинирани мощности на база ВИ е 0%.  

2.4  Причини за състоянието и пречки пред развитието на 
централизираното топлоснабдяване при производството  и 
снабдяването 

2.4.1  Остарели и неефективни мощности и мрежи 

Генериращите мощности в централите са остарели. Все още масово се използват 
мощности, чиято експлоатация е започнала в средата на миналия век.  Това води до 
неефективни и недостатъчно гъвкави услуги за потребителите. 

Топлопреносните мрежи са износени и водят до все по-чести прекъсвания на снабдяването 
и все по-големи загуби на топлинна енергия по време на нейното транспортиране.  

Втората причина за големите загуби при пренос е неоптимално конфигурираната мрежа - 
за значително по-високи товари и за различно териториално разположение на 
потребителите. 

2.4.2  Законодателството, насърчаващо по-чисто и нисковъглеродно 
производство  

Въглищните топлофикации (в Сливен, Габрово, Перник и Русе) произвеждат около 7% от 
топлинната енергия в страната.  Останалите топлофикации използват природен газ, а ВИ 
присъства с 0,5% в общото производство. 

Европейското екологично законодателство поставя пред редица изпитания 
производителите, използващи твърди горива, а именно: 

ο Невъзможност да постигнат изискваните икономии на първична енергия, 
необходими за високоефективно КПЕТ и придружаващите го финансови 
преференции.  Тези централи отчитат по-висок разход на гориво при комбинираното 
производство в сравнение с този при разделното производство на електрическа 
енергия и топлина; 

ο Проблеми за постигане на все по-високите изисквания на законодателството за 
намаляване на емисиите на вредни вещества във въздуха.  Намаляващите прагове за 
разрешени емисии могат да бъдат постигнати с цената на много инвестиции; 

ο Оскъпяване на тяхната продукция при действието на новата схема за търговия с 
емисии, влизаща в сила от началото на 2013 г.  Операторите на тези инсталации ще 
трябва да закупуват квоти за СО2, чийто обем ще расте до 2020 г.  

Собствениците на тези централи в непосредствено бъдеще следва да решат въпроса с 
тяхната експлоатация, избирайки между три възможности – инвестиции за покриване на 
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нормите при запазване на горивната база, инвестиции за промяна на горивната база или 
затваряне на централите. 

2.4.3  Несвоевременно и непълно отразяване на повишените цени на природния 
газ в цените на енергията, произвеждана от топлофикациите 

Първопричина за драстично влошеното финансово състояние на топлофикационните 
дружества през периода 2006-2009 г. са значителните повишения на цените на природния 
газ през този период, съпроводени с липса на адекватни регулаторни механизми за 
съответни изменения и на цените на енергията, произвеждана от топлофикационните 
дружества.  

До 2008 г. правилата за регулиране на цените на топлинната енергия (съгласно НРЦТЕ) не 
позволяват изменение на цените на топлинната енергия (а също и на електрическата 
енергия) по време на едногодишния ценови период.  

За периода 2006-2008 г. цените на природния газ бележат значителни покачвания на всеки 
три месеца без да бъдат отразявани нито своевременно, нито в достатъчна степен в цените 
на енергията.  Показателен пример е 2007 година представен на Фигура 5.  Това 
ограничение се явява първопричината за рязкото влошаване на финансовото състояние на 
топлофикационните дружества. 
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Фигура 5: Реални и изчислителни цени на природен газ през 2005 - 2007 г.1 

 

                                                 
1 За да се избегне недоразумения: синята линия показва цените, по които Булгаргаз доставя 
природния газ на ТД, а червената - цените, които ДКЕВР признава на ТД за изчисление на 
разходите за топлината. 
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От 2008 г. Наредбата е изменена и ДКЕВР получава правото да изменя цените на 
енергията от топлофикациите преди изтичането на ценовия период в случай, че е налице 
изменение на цените на природния газ, водещо до такава необходимост.  Прилагането на 
гъвкави регулаторни правила за едновременни промени на цените на енергията при 
промени на цените на газа на входа на газопреносната система от 2009 г. насам вече оказва 
своето положително въздействие. Въпреки появилите се положителни тенденции, 
финансовото състояние на топлофикационните дружества остава лошо. 

2.4.4  Ценово регулиране, водещо до финансова нестабилност  

Основният принцип на ценово регулиране, залегнал в Закона за енергетиката, е 
осигуряването на баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите. 

Цените на енергията следва да са недискриминационни, основани на обективни критерии и 
определени по прозрачен начин, който да гарантира възстановяване на икономически 
обоснованите разходи на предприятията и да осигурява икономически обоснована норма 
на възвръщаемост на капитала им.  

Същевременно, натрупаните огромни загуби в сектора на централизираното 
топлоснабдяване през последните години поставят под съмнение адекватното прилагане на 
тези принципи.  

Осигуряването на финансова стабилност на дружествата, за да поддържат надеждното 
снабдяване е в интерес както на енергийните предприятия, така и на потребителите, затова  
регулаторът би трябвало чрез целенасочени действия да гарантира тяхната защита.  

2.4.5  Ценово регулиране, което не стимулира ефективност и привличане на 
инвестиции 

Регулаторната практика през периода от 2005 г. досега се отличава с определянето на 
ниска и често променяща се норма на възвръщаемост на дружествата от сектора без 
сериозни мотиви за това.  Така например, по време на двугодишния регулаторен период, 
започнал от 1 юли 2010 г., топлофикационните дружества са работили при одобрена от 
ДКЕВР норма на възвръщаемост от 6%, която е намалена през втората година на 4%.  През 
този период са въведени показатели за ефективност, с които би трябвало да бъдат 
насърчавани по-добре работещите и санкционирани по-лошо работещите дружества.  Този 
показател обаче се определя еднакъв за всички и също бива променян често. 

Регулаторната практика на чести и необясними промени на основни бизнес-параметри 
генерира нестабилност и отблъсква интереса към инвестиции в сектора.  На второ място, 
самият размер от 4% възвръщаемост е прекалено нисък за привличане на инвестиции.  И 
на трето, еднаквите за всички показатели за ефективност обезсърчават по-добрите 
дружества и обезсмислят стремежа им за по-ефективна работа.  

2.4.6  Все още нестабилни механизми за насърчаване на високоефективното 
производство на електрическа енергия 

Динамиката на цените на природния газ, на топлинната енергия и електрическата енергия 
от 2005 г. година насам показва, че цените на електрическата енергия нарастват 
изпреварващо, а цените на топлинната енергия изостават значително от темповете на 
нарастване на цените на природния газ (Фигура 6).  Причината за това са въведените 
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преференциални цени (равни на индивидуални цени плюс добавка) за високоефективната 
комбинирана енергия, които за разглеждания период нарастват около 4 пъти.  Като 
пример, преференциалната цена на Топлофикация София от 80 лв/MWh през 2006 г. 
достига до 320,37 лв/MWh през 2012 г.  Увеличението се дължи както на нарастването на 
индивидуалните разходи, така и на все по-високите добавки, които започвайки от 
диапазона 1-20 лв/ MWh през 2006 г. достигат до 90-110 лв/MWh през 2012 г. 

 

Фигура 6: Индекси на цените от 2005 до 2012 г. 

Въпреки въведените насърчаващи механизми, все още не са създадени предпоставки за 
привличане на широк интерес към инвестиции в КПЕТ.  Причината е в липсата на 
дългосрочни гаранции за ценовите равнища (преференциалните цени се определят с 
едногодишен хоризонт), в променливите критерии за определяне на добавките и в 
компонентата индивидуални разходи, която насърчава доказването на високи разходи, а не 
тяхното снижаване.  

Наред с това, дори и най-атрактивната система за насърчаване на комбинираното 
производство на електрическа енергия не би била достатъчно условие за инвеститорски 
интерес в декапитализирани, с високи задължения и отрицателен финансов резултат 
компании каквито са топлофикациите. 
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2.4.7  Отсъствие  на ефикасни механизми, стимулиращи използването на ВИ за 
производство на електрическа и топлинна енергия от топлофикационния 
сектор 

Енергийната стратегия до 2020 г. призовава към използване на гъвкави механизми за 
подкрепа на ВИ, така че задължителната национална цел за 16-процентов дял на ВИ в 
общото крайно потребление на енергия да бъде постигната най-евтино.  Въпреки това, 
засега са създадени насърчителни механизми и се инвестира най-вече в мощности за 
производство на електрическа енергия от ВИ, докато подобни механизми за пъти по-
евтината енергия за отопление и охлаждане от ВИ не действат.  

2.4.8  Централизираното топлоснабдяване – без достъп до европейски средства  

С изключение на финансови средства от Международен фонд “Козлодуй” в размер на 30 
млн. €, отпуснати като допълващо безвъзмездно финансиране на проекта за модернизация 
на столичната топлофикация, секторът на централизираното топлоснабдяване не е получил 
достъп до европейски средства през последното десетилетие. Това възпрепятства най-вече 
осъществяването на проекти в топлопреносната мрежа, които са изключително важни за 
ефективното и надеждно топлоснабдяване, но същевременно изискват значителни 
средства, имат дълъг период на възвръщаемост и биха оскъпили значително топлинната 
енергия, ако се изпълняват със собствени средства. Това, от своя страна, би довело до 
допълнителен пазарен отлив. Като се има предвид сериозния потенциал на 
централизираното топлоснабдяване за постигане на целите за нисковъглеродно развитие, 
от една страна, и за развитието на европейска мрежова инфраструктура, от друга, 
проектите за развитие на топлопреносната инфраструктура би трябвало да влязат в 
списъка на приоритетните проекти за финансиране. 

 

2.5  Причини за състоянието и пречки пред развитието на 
централизираното топлоснабдяване при потреблението 

2.5.1  Моделът “физическо лице-абонат”  

Основната причина за ниската събираемост на вземанията на топлофикационните 
дружества от домакинствата е моделът „физическо лице – абонат”, за разлика от другите 
европейски държави, където асоциация на собствениците, т.е. юридическо лице, се явява 
клиент на доставчика.  При общите инсталации и невъзможността за спиране на 
топлоснабдяването на отделните апартаменти, които не плащат сметките си, всички 
топлопреносни предприятия имат огромни несъбрани суми от потребителите.  

Същевременно, този начин на продажба създава у потребителите очаквания, че 
отговорността на топлоснабдителните предприятия за качеството на услугата се простира 
до всеки имот в етажната собственост.  Това обаче е непостижимо, тъй като качеството в 
значителна степен зависи и от състоянието и функционирането на сградните инсталации, 
намиращи се след границата на собственост на топлофикационните съоръжения. 
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2.5.2  Липса на интерес за доброволно сдружаване и за доставки на топлинна 
енергия 

Предложенията за законово въвеждане на задължително сдружаване на живущите в сгради 
– етажна собственост, не срещат подкрепа.  Същевременно, опитите потребителите по 
доброволен начин да бъдат насърчени да учредяват асоциации чрез законово създадените 
стимули, а именно – по-ниски цени на топлинната енергия, също не постигна успех.  
Неуспех претърпя и законово въведената възможност юридически лица (търговци) да 
поемат функциите на доставчици на топлинна енергия срещу определена отстъпка от 
утвърдената от регулатора цена на топлопреносното дружество 

2.5.3  Срив на доверието на клиентите към дяловото разпределение и към 
топлофикациите  

Централизираните отоплителни системи в преобладаващата част от жилищните блокове 
(вертикална концепция) не позволяват търговско измерване във всеки отделен апартамент, 
а само в абонатните станции.  С цел насърчаване на спестяванията в топлофицираните 
апартаменти бяха въведени уреди за регулиране на потреблението и уреди за разпределяне 
на отчетените количества топлинна енергия на абонатната станция между нейните 
ползуватели.  Тази система, която работи успешно в редица европейски страни, се оказа 
непригодна за България не по технически, а по междусъседски причини – безплатно 
ползване на топлина в част от апартаментите за сметка на останалите.  Заслуженото 
недоверие към съседите се пренасочи към системата за дялово разпределение и оттам към 
топлофикациите.  Последваха откази от услугата. По настояване на потребителите  някои 
абонатни станции  се върнаха към стария метод за разпределение на база отопляем обем, 
който обаче не насърчава спестяване на топлинна енергия.  

2.5.4  Остарели и неподдържани отоплителни системи в жилищните блокове 

Централизираните отоплителни системи в старите жилищни блокове се нуждаят от 
поддържане и от модернизация, което би трябвало да бъде задължителен елемент на 
програмите за саниране.  В противен случай, загубите след абонатната станция и сметките 
на живущите в подобни блокове ще продължават да растат.  Освен това, загубата на 
клиенти също води до нарастващи загуби поради технологичната непригодност на 
вътрешната отоплителна система към намаляващите товари. 

2.5.5  Ниски цени на електрическата енергия за домакинствата, насърчаващи 
използването й за отопление  

Това е проблем, отбелязан още в Енергийната стратегия от 2002 г., който създава 
предпоставки за откази от услугите на централизираното топлоснабдяване. След 
последните промени на цените на електрическата енергия от 01.07.2012 г., както и предвид 
прогнозите за последващи повишения, този риск пред топлофикационния сектор би 
трябвало да отпадне. 

2.6  Заключение 
България разполага с добре развита система за централизирано топлоснабдяване, която би 
могла да послужи като лост за изпълнение на националните цели за енергийна 
ефективност и увеличаване на дела на ВИ в енергийното потребление.  
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Състоянието му обаче понастоящем (Таблица 1) показва, че за да може да се използва този 
значим потенциал, се налагат спешни мерки за съхраняването на сектора поради 
критичното му състояние и рисковете пред неговото бъдеще. 

Таблица 1: SWOT анализ на системата за централизирано топлоснабдяване 

Плюсове Минуси 
Значим пазар на топлинна енергия 

Развита топлоснабдителна система 

Квалифициран персонал  

Енергийно ефективни абонатни 
станции 

Икономия на горива при КПЕТ 

Намалени разходи на клиентите 

Намалени емисии на СО2  

Преференциални цени на 
комбинираната електрическа енергия 

Възможности за използване на местни 
възобновяеми ресурси 

Остарели и неефективни мощности и мрежа  

Големи загуби при преноса и разпределението на 
топлинна енергия 

Големи загуби във вътрешните инсталации 

Недостатъчно средства за поддържане и развитие 

Големи задължения към доставчици на горива 

Недоверие към топлофикациите 

Ниска събираемост на дължимите суми от 
клиентите  

Непряко мерене на потреблението 

Недоверие към системата за дялово 
разпределение на топлинната енергия 

Възможности Опасности 
Значителен потенциал за инвестиране 
във високотехнологични и енергийно 
ефективни инсталации за КПТЕ 

Увеличаване на топлинната мощност 
чрез присъединяване на нови 
консуматори 

Интензивно увеличаване на 
производството на електрическа 
енергия чрез преминаване към газо-
парови цикли 

Постигане на по-висока ефективност 
чрез модернизиране на мрежата 

Възможности за предоставяне на 
комфортни отоплителни услуги и 
гореща вода на конкурентни цени. 

Нерешени проблеми в областта търговията с 
топлинна енергия, генериращи загуби 

Изкривени ценови съотношения, водещи до 
предпочитания на други форми за отопление, 
отказване от услугите за топлоснабдяване, 
потенциално водещи до критичен минимум и 
фалити 

Нестабилна регулаторна политика, водеща до 
финансови загуби и невъзможност за 
предоставяне на услугата 

Преходът към ВИ и разпределено производство 
определя дългосрочна тенденция към оттегляне 
от големите ЦТС 

 

Трябва да бъде използвана цялата гама от възможности – политически, регулаторни, 
управленски, технически, организационни е др., с които секторът да заработи в условия 
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съответстващи на изискванията на икономическите закони, пазарното общество и 
съвременните технологии. 

От технологичните мерки специално заслужава да се обърне внимание на комбинираното 
производство на електрическа енергия и топлина, което се ползва с нарастваща 
политическа и финансова подкрепа в ЕС, поради своите екологични и енергийни 
характеристики: 

ο Спестяване на първично гориво поради по-висока ефективност от разделното 
производството; 

ο Намаляване на енергийните разходи на клиентите; 

ο Намаляване на емисиите на вредни вещества във въздуха; 

ο Ефективно използване на местни енергийни ресурси. 
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3  СЦЕНАРИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦТС ДО 2020 Г. 

Този раздел представя три възможни сценария за развитие на сектора на централизираното 
топлоснабдяване до 2020 г., а именно:  

ο Референтен сценарий, при който не се предвиждат съществени промени нито в 
политиката и регулирането, нито в технологията; 

ο Активен сценарий, при който се осъществяват активни мерки в сферата на 
производството и снабдяването - за финансово стабилизиране на съществуващите 
топлофикационни дружества и за развитие на комбинирано производство на 
топлинна и електрическа енергия, включително от възобновяеми енергийни 
източници, битови и промишлени отпадъци и оползотворяване на отпадна топлина 
от промишлени паркове и други, както и рехабилитация на съществуващите и 
изграждане на нови топлопреносни мрежи; 

ο Интегриран сценарий, при който, освен мерките от активния сценарий се 
предвижда активна политика в сферата  на топлинното потребление, насочена  към 
енергийна ефективност.  

3.1  Референтен сценарий  
Продължаването на досегашната политика ще предпостави задълбочаване на негативните 
промени в състоянието на сектора през последните години, идентифицирани в Раздел 1, а 
именно: 

1. Влошаването на ефективността на преноса на топлинна енергия по мрежата 
продължава, поради нейната амортизираност и липсата на инвестиции за обновяване.  
В допълнение, тя се оказва преоразмерена за намалените вече товари.  Очаква се това 
да доведе до нарастване на средните за сектора загуби при пренос от  23,3% през 
2011 г. до над 30% през 2020 г.  

2. Инвестирането във високоефективно КПЕТ е в застой поради ограничени финансови 
възможности, предизвикани от лошото финансово състояние на дружествата.  
Годишното производство на високоефективна комбинирана електрическа енергия 
също ще намалее поради въвеждането на по-високи критерии за признаването му и 
поради намаляващите топлинни товари с около 35% спрямо сегашните нива - от  2040 
GWh през 2011 г. до 1300 GWh през 2020 г. 

3.  По-високите  загуби и по-ниските приходи от електрическа енергия ще доведат до по-
неефективни, ненадеждни, прекомерно оскъпени и неконкурентни топлофикационни 
услуги. Това, от своя страна, ще генерира продължаващ отлив на клиенти и 
намаляване на пазарния дял на отделните топлофикационни дружества.  Някои от тях, с 
мрежови загуби и към момента в диапазона 30-50% и с пазарен дял на критичния 
технологичен минимум, вероятно ще преустановяват дейността си в близките години. 

4. Перспективата на топлофикационните дружества, работещи с въглища, е 
утежнена поради строгите екологични изисквания, което ги прави най-вероятните 
кандидати за най-скорошно прекратяване на дейността. 
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5. По тези причини към 2020 г. може да се очакват поне с 20% по-ниски продажби на 
топлина и гореща вода спрямо отчетените през 2011 г., а именно – спад от 5 660 GWh 
до 4 500 GWh. 

6. Отливът на клиенти води до вторичен негативен ефект върху ефективността на 
топлофикационните услуги, респективно – вторична необходимост от оскъпяване на 
топлинната енергия и така се получава затворен кръг, който ще доведе в крайна сметка 
до затихване и изчезване на централизираното топлоснабдяване от картата на 
България в недалечна перспектива.  

7. Временното или постоянно прекратяване на топлоснабдяването може да стане и по 
чисто финансови причини, произтичащи от високата задлъжнялост към доставчика на 
природен газ, който може да бъде принуден да прекрати доставките на гориво към 
топлофикациите поради собствената си финансова невъзможност да го заплати. 

8. В по-широк аспект, преустановяването на дейността на сектора ще създаде 
затруднения с надеждността на енергийните доставки за отопление, тъй като не 
съществува енергиен буфер, който да замести безпроблемно топлинната енергия.  
Електрическите мрежи не са оразмерени за електрическите товари, които ще са 
необходими за отопление на жилищата, отказали се от топлинна енергия.  
Използването на твърди горива, ако въобще е възможно, ще доведе до замърсяване на 
въздуха над допустимите за здравето стойности.  Наред с това, емисиите на въглероден 
диоксид ще се увеличат с не по-малко от 2 млн.т. СО2 годишно поради по-високата 
въглеродна интензивност на алтернативите - електрическа енергия или въглища. 

Количествените показатели на референтния сценарий са показани в Таблица 2. 

 

Таблица 2: Референтен сценарий – количествени индикатори 

 Топлинна 
енергия-

производство 

Топлинна 
енергия-
продажби 

Загуби 
при 

пренос, 
% 

Загуби 
при 

пренос, 
GWh 

Високоефективна 
електрическа 
енергия, GWh 

Ел/топлинна 

2011 7382 5660 23,3 1722 2039 0.28 

2020 6500 4560 29,8 1940 1300 0.2 

 

3.2  Активен сценарий  
Активният сценарий включва мерки, целящи постигане на по-високоефективни и по-
нисковъглеродни производство и пренос на енергия от сектора на централизираното 
топлоснабдяване, а именно:  

ο Намаляване на технологичните загуби при преноса на топлинната енергия; 
ο Подкрепа на енергоефективно комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия, с което се реализира спестяване на първична енергия (горива) 
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не по-ниско от 10% спрямо разделното производство на топлинна и електрическа 
енергия; 

ο Използване на ВИ, индустриални, битови и селскостопански отпадъци като ресурс 
за производство на енергия. 

3.2.1  Намаляване на загубите 

Намаляването на топлинните загуби може да бъде постигнато с ежегодни значителни 
инвестиции, насочени към предварително идентифицирани части от мрежата и завършване 
на вече напредналия процес на подмяна на всички абонатни станции с нови.  При 
осигуряването на финансов ресурс за подмяна на 80 км средногодишно може да се очаква, 
че към 2020 г. мрежата ще бъде съществено подновена и загубите на сектора ще паднат от 
сегашните 23,3% до не повече от 15%.  Модернизирането ще намали производствените 
разходи и емисиите на СО2 с 17,5% на доставена единица енергия в сравнение с 
референтния сценарий.  Поради това, тази мярка е включена и в третия Национален план 
за действие срещу измененията на климата до 2020 г. 

Въпреки значимите ефекти по отношение на спестяването на топлинна енергия и 
опазването на природната среда, топлофикационните дружества не биха могли да 
финансират самостоятелно мрежовите проекти.  Причината е силната амортизираност на 
инфраструктурата, налагаща голям обем инвестиции за кратко време и дългите около 20 
години срокове за откупуването им.  Финансирането само със собствени средства, дори да 
могат да бъдат осигурени, ще доведе до необходимост от значително повишаване на 
цените на топлинната енергия, което, от своя страна, носи неоправдано високи рискове от 
допълнителна загуба на пазари. 

Ако успешно бъдат изпълнени целите за модернизиране на сектора чрез инвестиции в 
производство и мрежа, то може да се очаква, че клиентите на топлофикационните 
дружества, респективно техните продажби ще се увеличат с около 20% спрямо 2011 г. и 
ще достигнат до 6800 GWh, а производството – до 8000 GWh (при загуби от 15% към 
2020г.). 

3.2.2  Увеличаване на дела на комбинираното производство 

Налице е потенциал за увеличаване на дела на КПЕТ чрез интензифициране на 
използването на наличните мощности  и изграждането на нови когенерационни  мощности.  

Увеличаване дела на комбинираното производство до 15% в общото производство на 
електрическа енергия в страната към 2020 г. е цел, залегнала в Енергийната стратегия на 
страната и в третия Национален план за действие срещу измененията в климата.  Това се 
обяснява с постигането на значителни спестявания на първично гориво и емисии на СО2 
при комбинираното в сравнение с разделното производство на топлина и електрическа 
енергия. 

Съотношението между високоефективна комбинирана електрическа енергия  и топлинната 
енергия, произведени през 2011 г. е 27,6%.  Това съотношение показва, че е налице висок 
потенциал за увеличаване на ко-генерацията.  

Към 2020 г. производството на високоефективно комбинирано производство на 
електрическа енергия, изчислено на основа на възможностите за въвеждане на газо-парови 
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инсталации може да се увеличи почти два пъти, а съотношението, посочено по-горе да се 
подобри до 50%.  Това ще доведе до спестяване на повече от 10% първична енергия и на 
въглеродни емисии с размер 0,6 млн. СО2 годишно към 2020 г.2 

Този резултат може да бъде постигнат от общо 600 MW базови и върхови мощности, с 
трайност на максималния товар 6000 ч/годишно, част от които ще заместят сега работещи 
когенерационни мощности (с обща мощност 770 MW), а други – мощности, предназначени 
за разделно производство на топлинна енергия.  Нетните инвестиции за 600 MW могат 
възлизат приблизително на  480 млн.евро общо до 2020 г. и техен източник би трябвало да 
бъдат собствените приходи на топлофикациите от продажба на електрическа енергия. 

3.2.3  Използване на възобновяеми източници 

Използването на ВИ за производство на енергия от сектора на централизираното 
топлоснабдяване фигурира в мерките, предвидени в третия Национален план за действие, 
където е дефинирано към 2020 г. 10% от топлинната енергия да се произвежда от ВИ и 
отпадъци.  Анализът на наличните ресурси показва, че те са достатъчни и че тази цел е 
постижима при наличие на ефикасни насърчителни механизми.  Като се има предвид 
прогнозата за 8000 GWh производство на топлинна енергия към 2020 г., то за 
изпълнението на целта е необходимо 800 GWh да бъдат произведени от ВИ. 

Количествените показатели на активния сценарий, които са в сила и за интегрирания са 
показани в Таблица 3. 

Таблица 3. Активен сценарий – количествени индикатори 

 Топлинна 
енергия-

производство 

GWh 

Топлинна 
енергия-
продажби 

GWh 

Загуби 
при 

пренос 
% 

Загуби 
при 

пренос 
GWh 

Високоефективна 
електрическа 

енергия 

GWh 

Електрическа 
към 

топлинна 
енергия 

Енергия 
от ВИ 

% 

2011 7382 5660 23,3 1722 2039 0.28 0,5 

2020 8000 6800 15 1940 4000 0.5 10 

 

3.3  Интегриран сценарий 
Този сценарий предвижда както мерки в сферата па производството и преноса на енергия 
(активен сценарий), така и мерки в сферата на потреблението, насочени към енергийна 
ефективност. 

1.  Мерките в сферата на потреблението са основно свързани с предстоящото саниране на  
топлофицираните сгради.  В резултат на активни действия, свързани със санирането и 
сертифицирането на сградите, се очаква до 2020 г. топлинните загуби на сградите да 
бъдат намалени с около 20%.  Тъй като сградите, присъединени към 
топлофикационните системи, са основно многоетажни панелни жилища, то те попадат  
в групата сгради, които приоритетно ще бъдат обновени. 

                                                 
2 Изчисленията са представени в Приложение, към този доклад. 
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2. Санирането на сградите ще доведе до намаляване на топлинния товар за отопление, по 
експертна оценка, с около 20% до 2020 г.  Летният топлинен товар за гореща вода няма 
да се повлияе от санирането и ще остане сравнително постоянен. 

3. Разпределителната мрежа в топлофицираните жилища е износена и неефективна.  Ако 
цялостното саниране включи мерки и за обновяване на вътрешните мрежи, то това ще 
доведе до намаляване на разходите за отопление, а съответно и на сметките с повече от 
20%.  

4. Инсталирането на нови уреди с дистанционно отчитане ще допринесе за намаляване на 
недоверието към измерванията и към топлофикационните услуги като цяло. 

5. При изпълнение на мерки 3 и 4 може да се разчита на приток на нови абонати към 
топлофикациите, с което да се компенсират намалените в резултат на санирането 
потребление/продажби на топлинна енергия. 

Индикаторите на интегрирания сценарий не се различават от индикаторите на активния 
(Таблица 3). 

 

3.4  Заключение 
Продължаването на досегашната политика (референтен сценарий) ще доведе до замиране 
на производството и продажбите на топлинна енергия и прекратяване на дейността на 
топлофикационните дружества първоначално в по-малките градове, а впоследствие – и в 
останалите.  Това ще доведе до верижни проблеми със сигурността на снабдяването, 
дължащи се на липсата на алтернативи за отопление, както и до екологични проблеми при 
преминаването към по-замърсяващи околната среда енергии.  Поради това, референтният 
сценарий е очевидно неприемлив и би трябвало да бъде избегнат чрез промяна на 
политиката спрямо сектора. 

Активният сценарий, предвиждащ пакет от мерки за подобряване на ефективността на 
снабдяването (производство и пренос) ще доведе до положителни резултати, изразяващи 
се в технологични подобрения, спестяване на първична енергия и емисии и, най-важното – 
до намаляване на разходите, съответно атрактивни цени на топлинната енергия в 
средносрочна перспектива.  Мерките в сферата на снабдяването ще дадат възможност за 
използване на потенциала на централизираното топлоснабдяване за изпълнение на 
националните цели за увеличаване на дела на ВИ в общото крайно потребление на енергия 
и за намаляване на енергийния интензитет на БВП. 

Същевременно, постигането на енергийна ефективност в сферата на снабдяването без 
прилагането на подобни мерки и в сферата на потреблението не би било нито ефикасно, 
нито възможно.  Паралелни мерки за цялостен ефект трябва да се предприемат по цялата 
верига - от добива  и производството на енергийни ресурси и енергия до тяхното крайно 
потребление.  Още повече, че това е изискване както на действащото, така и на бъдещото 
законодателство (Проект на директива за енергийна ефективност) и действен лост за 
намаляване на индивидуалните разходи и сметки на потребителите на топлинна енергия.  
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С тези мотиви, интегрираният сценарий на активни и паралелни мерки в производството, 
преноса, разпределението и потреблението на топлинна енергия е и целевият сценарий, 
послужил за разработването на програмата. 
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4  ПРОГРАМА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ 

4.1  Стратегическа рамка 
Състоянието на топлофикационния сектор е влошено до такава степен, че създава 
нарастващи рискове и реална опасност от прекъсвания на снабдяването с топлина, гореща 
вода и пара на населението, администрацията и  бизнеса в 15 големи български града. 

Това може да бъде предотвратено, ако бъдат предприети спешни комплексни действия, за 
да се отстранят основните идентифицирани пречки пред нормалната работа на тези 
дружества. 

Програмата за стабилизиране включва списък от неотложни мерки, групирани в 5 
програмни пакета, чието изпълнение в периода до 2014 г. се очаква да доведе до редица 
положителни резултати: 

ο преход от лошо финансово състояние към жизнеспособност чрез регулаторна 
политика за възстановяване на икономически обоснованите разходи на 
предприятията и осигуряване на икономически обоснована норма на възвръщаемост 
на капитала им; 

ο намаляване на натрупаните от предишни години загуби; 

ο уреждане на задълженията с доставчиците на енергийни ресурси (най-вече на 
природен газ) и по този начин предотвратяване на риска от прекъсване на 
снабдяването; 

ο осигуряване на финансови възможности за изпълнение на най-неотложни проекти в  
производствената и мрежова част и по този начин запазване на качеството и 
надеждността на услугите поне на досегашното равнище; 

ο подобряване на събираемостта на задълженията от домакинствата от сегашното ниво 
(50-53%) поне до 70% като основен източник на спешно необходимите финансови 
средства и гаранция за по-дългосрочна финансова стабилност на топлофикационния 
сектор; 

ο преустановяване на спада и стабилизиране на пазарния дял на топлофикациите и 
задържането му поне на досегашното ниво от 15,6% в потреблението на енергия от 
домакинствата;  

ο изясняване на мястото на топлофикациите в енергийните баланси на градовете; 

ο стабилизиране на производството на високоефективна комбинирана електрическа 
енергия на ниво 5% от общото потребление на електрическа енергия и започване на 
инвестиции в нови мощности; 

ο нарастващо производство на топлинна енергия от топлофикациите чрез използване 
на ВИ и по този начин – принос за по-евтино постигане на националната цел за 16-
процентов дял на ВИ до 2020 г. 

Изпълнението на мерките изисква широк набор от организационни, регулаторни, 
административни, нормативни дейности и участие на редица институции на централно и 
местно ниво.  Повечето от мерките са свързани и с осигуряването на определен финансов 
ресурс, чийто източници може да бъдат: 
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ο регулираните приходи на топлофикационните дружества; 

ο просрочените задължения на клиентите; 

ο европейски фондове и програми, когато собствените средства са недостатъчни; 

ο частни инвестиции, привлечени чрез подходящи финансови инструменти.  
Поради краткия времеви период на програмата за стабилизиране усилията за привличането 
на частни инвестиции вероятно ще дадат резултат в годините след 2014 г.  
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4.2  Мерки за стабилизиране 
Мерките са разделени в няколко групи: политическа подкрепа, сътрудничество с местната власт, ценово регулиране, събиране на 
вземанията, организиране на потреблението (сдружаване).  Предвид многостранното въздействие на всяка мярка разделението е 
условно и може да се направи по различни начини.  Таблицата определя и отговорностите, които могат бъдат предмет на уточняване.  
Периодът на приложение е обикновено 2012 - 2014 г. тъй като те не са еднократни, но част от целенасочена политика и е прието, че 
стабилизирането на ТД трябва да се осъществи до голяма степен не по-късно от 2014.  Има, разбира се, и мерки, които трябва да бъдат 
предприети и завършени веднага, но времето за подготовка и изпълнение „разтегля” периода до 2013 г. или 2014 г. 

След изтичане на този период действието на много от мерките продължава и в периода на развитието 2015 – 2020 г. 

Таблица 4: Мерки за стабилизиране на топлофикацията до 2014 г. 

Наименование и означение на мярката Вид на мярката Очакван резултат Отговорности 
Начална и 

крайна дата на 
мярката 

ГРУПА 1: ПОЛИТИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ 

1. Централното топлоснабдяване да се включи в 
националните политически документи  

Политическа 
По-добър достъп до финансиране в 
резултат на по-висок приоритет 

МИЕТ 2012 - 2014 

ЦТС заема високо място в документите на ЕС, включително в Пътната карта 2050 [17], като технология, с която се спестяват първични енергоресурси и се 
намаляват общите емисии на енергийната система. В България  за сектор като топлоснабдяването, част от което е ЦТС, са необходими спешни мерки за   
устойчивото му развитие и като съществена част от Стратегията за устойчиво развитие на България до 2020 г.  

Топлофикацията като цяло и по обекти има нужда да присъства в програми с международни институции и да има достъп до различни финансови механизми.  
Националната програма за партньорство – документ за партньорство с МБВР до 2013, включва разпределеното производство на енергия, ВИ и енергийната 
ефективност, включително на жилищата, сред приоритетите си.  При разработване на бъдещи такива програми в тях трябва да се включва и ЦТС в областта на 
партньорството. 

Включването на ТФ в политически документи от високо ниво подобрява „видимостта му” и възможностите да се намира на по-високо равнище в списъка на 
енергийните приоритети, а с това – и достъпа до финансиране и в крайна сметка - на енергийната сигурност и постигане на целите за нисковъглеродно развитие. 

2. Подкрепа на ЦТС при разработването на 
европейското законодателство 

Политическа 
По-добър достъп до финансиране в 
резултат на по-висок приоритет 

МИЕТ 2012 - 2014 

ЦТС е разпространена по цяла Европа технология и преди всичко в северните, централните и източноевропейските страни.  Нейната висока ефективност се 
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Наименование и означение на мярката Вид на мярката Очакван резултат Отговорности 
Начална и 

крайна дата на 
мярката 

определя от това, че чрез нея може да се използва „отпадъчната” от производството на електроенергия топлина.  Повече от 80% от енергията за отопление в 
Европа е продукт на КПЕТ и друга отпадна топлина3. 

ЦТС често се пренебрегва в полза на други технологии.  ЦТС обаче има неоспоримо предимство пред всички останали технологии в дългосрочна перспектива.  
ЦТС ще има важна роля в процеса на намаляване на въглеродните емисии.  Като силно заинтересована страна, при разработване на европейското законодателство 
България трябва да проявява активност в подкрепа на тази технология и нейното бъдещо развитие. 

3. Подкрепа за нарастване производството на 
топлинна енергия от ВИ 

Политическа Намаляване на емисиите МИЕТ, ТД 2012 - 2014 

Стратегията на ЕС и задълженията на България по опазване на климата налагат компонентата на ВИ в брутното енергийно потребление до 2020 г. да достигне 
16%.  Мощната подкрепа на електроенергията от ВИ (с неоправдано високи преференциални цени) предизвика висока активност на инвеститорите, а това от своя 
страна доведе до твърде ранно изграждане на големи мощности  от скъпи слънчеви инсталации с ниска ефективност и висока цена, с което се натовариха 
потребителите. 

В същото време производството на топлоенергия от ВИ почти не отбеляза напредък, въпреки че е значително по-евтина алтернатива, с много по-малко разходи и 
приемливи цени.  Причините са както регулаторни – недостатъчна подкрепа, така и технологични.  ЦТС значително по-трудно интегрира „външни” 
производители в сравнение с електрическата система.  С присъединяването им се създават затруднения с регулирането на температурите и потоците, които 
изискват нови технологични решения. 

Законовата и регулаторна система трябва да предложи механизми за поощряване на използването на ВИ за производство на топлоенергия, както на 
индивидуалното, така и на централизираното производство.  ТД трябва да бъдат по-активни в търсенето на подходящи източници и технологични решения.  С 
разгръщане на този процес ще намалят разходите за постигане на целта 16% ВИ в брутното енергийно потребление. 

ГРУПА 2: СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕСТНАТА ВЛАСТ 

1. Да се предотвратява ненужната конкуренция Политическа 
По-висока ефективност на 
инвестициите 

МИЕТ, общини 01/2013 – 12/2013 

Ефективността на отоплителните системи зависи до най-голяма степен от интензивността на товара (J/m2 площ на селището).  Изграждането на повече от една 
топлоснабдителна мрежа, например ЦТС и природен газ - не може да се оправдае икономически и въпреки изискванията за равноправен достъп до пазара на всеки 
доставчик, тези случаи изискват специално разглеждане. 

                                                 
3 Euroгeat & Power: http://www.euroheat.org/default.aspx?id=1 
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Наименование и означение на мярката Вид на мярката Очакван резултат Отговорности 
Начална и 

крайна дата на 
мярката 

При наличие на повече от една конкурентни енергийни мрежи в населено място, резултатът ще е непременно снижаване на ефективността и на двете, 
преоразмеряване, висока постоянна компонента и по-големи експлоатационни и общи разходи. 

За да се предотврати такова неразумно пилеене на средства за сметка на потребителя, по примера на редица европейски градове (например Цюрих [18]), 
общинските власти, заедно с енергийните компании, да разработят общински карти за отопление, които да са част от Плановете за устойчиво развитие, с които да 
се определят кои райони на общината ще се включат в ЦТС. 

2. Интегриране на топлофикационния сектор към 
местните стратегии и програми и проекти за 
търсене на финансиране 

Политическа Улеснен достъп до финансиране 
МИЕТ, области, 
общини, ТД 

2012 – 12/2013 

Общините могат да бъдат двигател на политиката за ефективност на потреблението и спестяване на енергийни ресурси. 

Европейският съюз предлага разнообразие от програми и инициативи за подпомагане на общините в тази насока.  Много български общини проявяват активност и 
успешно участват в такива програми, получават финансиране и изпълняват проекти.  

Независимо от това кой е собственикът на ТД, общините и дружествата трябва да търсят възможности за кандидатстване и изпълнение на проекти от общ интерес 
и интереса на потребителите.  Сътрудничеството ще позволи да се съчетават интересите на потреблението и доставките, да се подредят приоритетите по-добре, да 
се създаде по-спокойна атмосфера за работа и да се идентифицират проекти от общ интерес.  Присъствието на ЦТС в местните планове, стратегии и програми ще 
им позволи да имат по-добър достъп до финансови източници за да реализират възможности си за енергоспестяване – най- високият приоритет на енергийната 
политика. 

Трябва да се търсят специфични за условията механизми.  Една възможност, която би могло да бъде изпитана, е, по примера на сега намиращият се процес на 
тестване европейски механизъм „Project Bonds (енергийни облигации)”, да се емитират облигации от ТД.  Това би могло да стане обаче когато ТД има подкрепа на 
общината, добие доверие, получи перспектива за да привлече инвеститори.  

3. Облекчаване на административните режими при ремонти 
и изграждане на топлопреносна мрежа 

Законодателна Надеждност, ефективност 
Областни и 
общински власти, 
ТД 

2012 - 2014 

Топлопреносната система е в постоянно състояние на ремонтни дейности и обновяване с цел по-надеждна работа, по-малки загуби и по-добри услуги за 
клиентите.  Административните режими често представляват значителни пречки и забавят изпълнението на важни за ефективността и качеството на услугите 
мерки.  Областните и общинските власти по инициатива на ТД трябва да направят анализ на съществуващите режими за наличие на излишни бюрократични 
пречки с цел да се изготвят предложения за облекчаване на административните режими.  Предложенията е добре да бъдат  съгласувани с всички общини, в които 
действат ТД, след което да се предложат изменения в законите и наредбите. 
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ГРУПА 3: ЦЕНОВО РЕГУЛИРАНЕ, ГАРАНТИРАЩО СТАБИЛНОСТ 

1. Своевременно и пълно отразяване на измененията 
на цените на природния газ в тези на енергията  

Регулаторна Разходно ориентирани цени ДКЕВР 2012 - 2014 

Необходимо е да продължи въведената през 2008 г. процедура за ценообразуването така, че цената на топлинната енергия да се изменя синхронно с тази на 
природния газ. 

2. Определяне на достатъчни регулирани 
приходи/възвръщаемост за изпълнение на спешни 
и неотложни проекти в производството и мрежата 

Регулаторна 
Подобряване възможностите за 
инвестиране 

ДКЕВР 2012 - продължава 

Разходно ориентираните цени са основно изискване на регулирания пазар.  В България пазарните отношения в енергетиката се въвеждата бавно и трудно и срещат 
решителна съпротива от страна на потребителите.  В тези условия българската система за регулиране се стреми да разпределя тежестта на разходите между 
потребителите и енергийните компании.  При това балансиране трябва да действува много внимателно, защото подценяването на разходите на ТД води до липса 
на средства за поддръжка, декапитализиране и отлагане на необходими проекти.  Като се добавят и неплатените вземания от потребителите резултатът е 
влошаване на услугата, отблъскване на потребители и по-високи относителни разходи. 

Мярката предлага установяване на разходно ориентирани тарифи с норма на възвръщаемост не по-ниска от 8%. 

3. Подкрепа за комбинираното производство на 
електрическа и топлинна енергия (КПЕТ) 

Политическа и 
Регулаторна 

По-ефективно използване на 
енергийните ресурси на 
национално ниво 

МИЕТ, ДКЕВР 2012 - продължава 

Комбинираното производство е най-добрата технология за спестяване на първична енергия при преобразуването в топлина и електроенергия.  Затова тя има най-
висок приоритет в европейската политика и страните-членки се насърчават да използват предимно отпадна от електропроизводството топлинна енергия за 
захранване топлинните товари.  Директива 2004/8/ЕО задължава страните-членки да направят оценка на потенциала си за КПЕТ и да предприемат програми за 
оползотворяването му.  Въпреки че през последните години се изградиха няколко инсталации за КПЕТ на основа на бутални двигатели, все още има значителен 
потенциал и то главно в София, но и на други места, за изграждане на нови инсталации.  Всяко ТД, като вземе предвид възможните технологии (турбина, 
двигател, газо-паров цикъл), режимът на потребление на топлинна енергия, ефективността на разделното производство, разходите и други условия трябва да 
направи предварителна оценка на очакваната мощност. 

Едновременно е потребно да се направи анализ на регулаторната система, съществуващите пречки и необходими изменения за да се повиши интересът на ТД и 
инвеститорите към въвеждане на нови инсталации и обновяване на старите инсталации за КПЕТ. 
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Като се има предвид нуждата от проучване, проектиране и подготовка, изграждане на нови комбинирани инсталации може да започне през 2014. 

4. Гарантиране изкупуването на електрическата 
енергия от високоефективни централи за КПЕТ Регулаторна Увееличаване енергоспостяването МИЕТ, ДКЕВР 2012 - безсрочно 

Тази мярка принадлежи на системата от мерки за подкрепа на КПЕТ, но е отделена от останалите за да се подчертае особеното й значение.  Законово задължение 
за изкупуване на електроенергията, произведена от високоефективни инсталации съществува, но то не е достатъчно действено, за да накара мрежовите 
предприятия да сътрудничат на производителите за премахване на пречките по присъединяването. Причината са не само високите цени, но и това, че централите 
за КПЕТ имат твърд график и налагат допълнителни разходи на електроенергийната система за регулиране на баланса и управление.  Затова трябва да се въведат 
подходящи регулаторни стимули за мрежовите предприятия. 

5. Насърчаване на производството на топлинна 
енергия от ВИ чрез определяне на тарифи за 
подкрепа, финансирани чрез приходите от 
търговия с емисии 

Регулаторна  Защита на околната среда 
МФ, МОСВ, 
МИЕТ и ДКЕВР 

2012 – постоянно 

Системата за търговия с емисии (СТЕ) е създадена за да помогне при оценка на щетите върху околната среда, причинявани от парниковите газове изхвърляни при 
горенето на изкопаеми горива.  Цената на квотите всъщност отразява размера на очакваната щета – замърсяване, изменение на климата. С прилагането на  СТЕ от 
2013 г. се очаква генериране на приходи, които да бъдат  насочени към усъвършенстване на технологиите на ВИ с повишена ефективност и по-ниски 
инвестиционни разходи. 

Държавните институции – МФ, МОСВ, МИЕТ и ДКЕВР – трябва да възложат разработването на необходимия механизъм за разпределение на приходите в 
зависимост резултатите и технологиите. 

6. Редовно информиране на потребителите за цените 
на топлинна и електрическа енергия за крайните 
клиенти  

Информационна Повишаване на доверието ДКЕВР и  ТД  2012 - постоянно 

Прогнозите  за изменението на пазара на природен газ и отражението му върху цената на енергията е от особено значение за предварителната информираност  на 
потребителите на топлоенергия.  Въз основа на информация от надеждни източници и собствени анализи ДКЕВР трябва да публикува прогнози за очакваните 
движения на цените на газ, топло и електроенергия за всеки регулаторен период. 

ГРУПА 4: УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

1. Прозрачност на условията, действията и Организационна, Многопосочна ТД 2012 - постоянно 
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резултатите на ТД информационна 

Отношенията с потребителите са основа за успешна работа на топлофикацията.  Те зависят, както от характеристиките и поведението на ТД, така и от външни 
условия, върху които дружествата нямат пряко влияние.  

Нефункционалните вътрешни инсталации и непрякото мерене, съчетани със затрудненията на потребителите да се ориентират в технологията, икономическите 
взаимоотношения и изисквания, са почва за подозрителност, която преминава в убеденост, че те са предмет на изнудване и ограбване от страна на ТД. 

За това състояние на нещата допринасят и чести декларации на потребителски организации и, понякога, на недобросъвестни или пресилени публикации в 
информационното пространство.  ТД не се ползват с доверието на потребителите и това е една от основните причини за неразплатените сметки. 

Прозрачността е условие, при което потребителите трябва да видят усилията на ТД към по-добри технически и икономически характеристики на инсталациите, 
повишаване ефективността на производството, намаляване на загубите, повишаване качеството на обслужването, точността на меренето.  Тя трябва да се постигне 
с по-чести и по-близки контакти с потребителите, проучване на мнението им по различни поводи и по различни въпроси, сътрудничество с потребителски 
организации, предоставяне на информация – пряко и през масови информационни средства и др. 

Цялата система от възможности трябва да се включи в търговската политика на ТД, и тази политика да се следва и се популяризира. 

2. Информационни кампании за популяризиране на 
топлофикационните услуги като комфортен, чист и 
перспективен начин на отопление  

Информационна 
Подобряване отношението на 
потребителя 

  ТД и  Местни 
власти 

2012 - 2014 

За сегашното състояние на ТФ до голяма степен причина е рязко отрицателното мнение на потребителите и, до голяма степен, на обществото.  Причините са 
много, но особено важна е недостатъчната информация.  Непряката система за измерване на индивидуалното потребление също допринася за трудното разбиране 
на сметките и непрозрачността.  Информационните кампании, като част от комуникационната стратегия на ТД, са необходимо условие за да се подпомогне 
промяната на поведението на потребителя. 

Информация относно цените на първичните ресурси, ценообразуването, преноса и разпределенията, измерването, фактурите и поясненията в тях трябва 
систематично да бъде предавана на потребителите в разбираем вид. 

Важно е също, потребителят да бъде информиран относно икономическите характеристики на конкурентните технологии и сравнението им с ЦТС в дългосрочен 
план. 

3. Разработване и въвеждане на системи за 
управление на отношенията с потребителите  

Комуникационна - 
информационна 

Подобряване отношението с 
потребителя 

ТД 2012 - 2014 

Системите за управление на отношенията с потребителите (Customer Relationship Management – CRM) са съвременни средства за управление, особено полезни  за 
дружествата за обществени услуги.  Системите за CRМ може да се използват във всяко предприятие за обществени услуги, независимо от големината му.  Ползата 
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от тях значително нараства в условия на кризисно състояние, в основата си дължащо се на неприязнено отношение от страна на потребителите, но и на общата 
икономическа ситуация. 

Пазарът на такива системи през последните години расте с високи темпове независимо от икономическата криза и, може би, благодарение на нея. 

Системата за CRМ не само дава богати възможности за подобряване обслужването, а с това и взаимоотношенията с потребителите, но и повишава ефективността 
на работа на предприятието: 

− Улеснява, обогатява и ускорява контактите с потребителите; 

− Организира и съхранява информация за потребителите - възможности, затруднения и желания им; 

− Предоставя им непосредствена  информация за състоянието на сметките, срокове и възможности, технически неизправности, аварийни и планови ремонти;  

− Осведомява ги за планове, намерения и нововъведения за подобряване на обслужването; 

− Предоставя полезна за тях информация относно очаквания, тенденции, възможни решения при развитие на пазара; 

− Рационализира работата на самото предприятие, предотвратява загуба на информация, припокриване на дейности и т.н. 
Системи за CRМ се предлагат от различни фирми и закупуването на специализиран софтуер и въвеждането му в действие може да бъде финансирано от 
програмата Конкурентноспособност. 

4. Ограничения за финансиране от европейски 
проекти за нередовна етажна собственост 
/физически лица 

Административна Повишена събираемост Министерства 2012 - 2020 

Неплащането на сметките вече добива такива размери, че заплашва съществуването на ТД.  Толерантността към потребителите, които системно и целенасочено не 
плащат сметките си, подкопава и без това невисокия ентусиазъм на останалите за плащане.  Затова, ограничени принудителни мерки към недобросъвестни 
потребители трябва да се разглеждат като елемент на нормалните отношения потребител – ТД. 

Събирането на вземанията на ТД от клиентите е задача от най-висок приоритет. 

Мярката предполага ограничаване на възможностите за съ-финансиране на проекти  на недобросъвестните абонати. 

Такива мерки са популярни в европейските страни, например Швейцария.   

5. Предоставяне на определени общински услуги 
само на лица без просрочени задължения към ТД 

Административна Повишена събираемост МИЕТ, Общини 2012 - постоянно 

Тази мярка е също насочена към спазване на отговорностите и подобряване на вземанията.  Тя трябва, както и горната, да се оформи законово.  Претенцията за 
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ограничаване на личните права на гражданите е отпаднала с неизпълнение от тяхна страна на законово задължение. 

6. Създаване на законови възможности на ТД да 
преустановяват/ прекъсват снабдяването на 
абонатни станции на нередовни клиенти 

Административна Повишена събираемост МИЕТ, ДКЕВР 2012 - постоянно 

Прекъсването на снабдяването е действена мярка, която се практикува системно от електроснабдителните дружества и в енергийните компании по света.  При 
топлоснабдяването, поради съществуващия масово тип сградни инсталации, това не е възможно без да се засегнат и останалите потребители.  Много клиенти 
използват това техническо затруднение да забавят и дори избягват плащанията.  Резултатът е липса на оборотни средства, задлъжнялост, влошаване на 
икономическите резултати, невъзможност за инвестиране в ТФС, лошо качество на услугата. 

Разрешаването на затруднението по съдебен път е неефикасно и с ограничени резултати.  Единствената възможност  е да се изключват абонатни станции, при 
които неплащането надвишава определен процент (примерно 50%-75% от енергията или от абонатите) с просрочени задължения. 

7. Стимулиране на ТД от страна на  ДКЕВР за  
изнълнение на показателя за събираемостта на 
вземанията   

Административна Повишена събираемост ДКЕВР, ТД 2012 - без срок 

Събираемостта е основен показател за състоянието на дружеството.  Тя пряко зависи от отношението на потребителите към своите задължения, но до голяма 
степен, и от усилията на дружествата за пряко въздействие върху потребителя, както и от качеството на работата на ТД и възможностите да работи открито, 
прозрачно, да показва по-добри икономически резултати и с това да предразполага потребителя към изпълняване на задълженията си. 

Контролирането на този показател от ДКЕВР ще стимулира ТД да бъдат по-активни не само в информационните кампании и прозрачността, но и в търсене на 
ефективни решения, по-добро управление и механизми на финансиране.   

8. Законодателни промени във връзка с улесняване 
събирането на вземания от ТД  

Законодателна Повишена събираемост НС 2013 

Извлечението от сметки на ТД да бъдат вписани в чл.417 от ГПК, като документ, въз основа на който да се издава заповед за изпълнение и да се постановява 
незабавно изпълнение от съда. 

ГРУПА 5: НАСЪРЧЕНИЕ КЪМ СДРУЖАВАНЕ 
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1. Насърчаване към сдружаване  Информационна и 
административна 

Намаляване разходите и 
повишаване събираемостта 

Инвеститори, 
крайни потребители 

2013 - 2020 

Не само частната собственост на жилищата в кооперативните сгради, но и законовата среда е причина за отсъствие на интерес към сдружаване на потребителите 
за управление на топлоснабдяването им.  Очевидно, нужно е изменение в Закона за управление на етажната собственоост, като да се въведат освен възможности и 
задължения, но и стимули за потребителите. 

Сдружаването за управлението на потреблението ще означава по-ниски разходи за ТД, а с това и възможности за инвестиции и задържане нарастването на цените. 

2. Разширяване кръга на лицата, получаващи 
енергийни помощи 

Финансова 
Повишена събираемост, повишено 
доверие 

МТСП, МИЕТ, ТД и 
общини 

2012 - постоянно 

По традиция енергията във вид на електроенергия и топлоенергия се разглежда от потребителите като стока, чиято цена трябва да се определя не от разходите, а 
от равнището на доходите.  Същото обществено разбиране не е в сила за природния газ, за течните горива и за почти всички други стоки и услуги (като например 
клетъчните телефони), където действа пазарният принцип.    

Системата за енергийно подпомагане на социално слабите потребители е допълнителен лост за адекватно определяне на цената на енергията, съобразно нивото на 
разходите, формиращи цената .  Съществуващата система трябва да се анализира, да се прецени нейната ефективност, форма на контрол и резултати и да се 
направят необходимите корекции.  Параметрите трябва да се определят от  МТСП с участието на МИЕТ и ТД. 

3. Подмяна на съществуващите разпределителни 
уреди с дистанционни ,финансирани от европейски 
средства и да се осигури ежемесечно отчитане на 
техните показания 

Техническа 
Повишено доверие и повишена 
събираемост 

ТД, Инвеститори, 
крайни потребители 

2012 - 2014 

Системата за мерене на индивидуалното топлинно потребление е косвена, т.е. потреблението се изчислява въз основа на показанията на прости апарати – 
разпределители, чиито показания са резултат от размера и формата на отоплителното тяло и интеграла на температурата по времето на работа на инсталацията.  
Тази система не се ползва с доверието на потребителите поради различни причини, една от които е годишното отчитане.  Предлаганата мярка цели да подобри 
отношението на потребителите към системата чрез замяна на съществуващите апарати с такива, които позволяват дистанционно отчитане.  Така потребителят ще 
има възможност да получава информация за потреблението си по-често, за да може да се съобразява с нея.  Ще се подобри и контролът върху показанията във 
връзка с опитите за недобросъвестно манипулиране. 

4. Прехвърляне собствеността на разпределителите 
върху ТД 

Регулаторна 
Повишено доверие и повишена 
събираемост 

МИЕТ, ДКЕВР 2012 - 2014 
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Системата за отчитане на потреблението разделя отговорностите между ТД и топлинните счетоводители, което, при нуждата от съгласуване на тяхната работа, е 
още една причина за объркване на потребителите и засилване на подозренията.  Наблюденията показват, че потребителите изпитват по-големи подозрения към 
топлинните счетоводители и вярват, че ако преминат към обслужване от ТД сметките ще им се намалят чувствително.  Независимо от причината за това 
разбиране, полезно ще е да се опрости схемата и ТД да поемат и тази функция, също и собствеността на разпределителните апарати.  Би трябвало да се очаква, че 
тези промени, заедно с подмяната на разпределителните апарати с такива за дистанционно ежемесечно отчитане, ще има известно подобрение на отношението на 
потребителите. 

5. Прилагане на гъвкави механизми за отчитане – 
топлинно счетоводство, обеми, други в зависимост 
от решенията на етажната собственост 

Регулаторна 
Повишено доверие и повишена 
събираемост 

ДКЕВР, ТД 2012 - постоянно 

Тази мярка е предназначена също за подобряване отношението на потребителите.  Топлинното счетоводство бе посрещнато недоверчиво, а и до сега, вече няколко 
години след въвеждането му, е предмет на недоверие.  В допълнение към непрякото отчитане, възможностите за манипулиране на разпределителните апарати от 
недобросъвестни съседи, допринасят за увеличаване на недоверието.  Ако се даде възможност на ползувателите от една абонатна станция да изберат система по 
тяхно предпочитание, това ще лиши подозрителността от още един аргумент. 

6. Осигуряване на 30-50% грантово финансиране на 
етажна собственост, желаещи да подменят 
вертикалната с хоризонтална концепция 

Финансова 
Повишено доверие и повишена 
събираемост и 

МИЕТ, ТД, ДКЕВР 2012 - постоянно 

Вътрешните отоплителни инсталации, с вертикално подаване на топлата вода през апартаментите, определят невъзможността да се измерва енергията по 
апартаменти.  Преминаването към инсталация с хоризонтално подаване на топлата вода към всеки апартамент, струва няколко хиляди лева на апартамент в 
съществуващите сгради.  Не е реалистично да се очаква, че потребителите ще направят този разход и ще преминат масово на децентрализирана система.  Тъй като 
обаче такава система има сериозни предимства – пряко и точно мерене енергията на всеки потребител с един топломер, възможност за индивидуално регулиране и 
икономично използване на ресурса, по-малки загуби - преминаването към нея би трябвало да бъде поощрявано с определен процент от необходимите разходи. 

Грантовото финансиране е възможност да се поощрява този процес в старите сгради.  За целта е МИЕТ и ДКЕВР, с участие на ТД, трябва да възложат да се 
разработи механизъм за подкрепа.  

7. Разработване на предложения към международни 
финансови институции и други източници за 
финансиране на програми за подобряване 
енергийните характеристики на жилищните сгради 

Административна и 
Финансова 

По-ефективно потребление 
МИЕТ, ТД, общини, 
АУЕР 

2012 - постоянно 

Известно е, че сградният сектор у нас се отличава с некачествена изолация и голям преразход на енергия за отопление.  Благодарение на усилията на институциите 
на Европейския съюз са разработени разнообразни схеми за подобряване възможностите за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност.  



Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
 

Проект на Национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор в Република България до 2020 г. 39 

Наименование и означение на мярката Вид на мярката Очакван резултат Отговорности 
Начална и 

крайна дата на 
мярката 

Съществуват и различни национални фондове включително Фондът за енергийната ефективност на България, който трябва да бъде капитализиран с нови средства 
и разширена неговата дейност. 

Има и голямо разнообразие от финансови механизми, съчетаващи грантови схеми и заеми, които се предлагат от международни и национални финансови 
институции.  Разработени са и комбинирани механизми, в които участвува ЕИБ и различни европейски фондове.  В условията на недостиг на финансиране и 
затруднено икономическо състояние на сектора, трябва да се използва всяка възможност за получаване на облекчени кредитни линии и помощи от международни 
източници и най-вече от тези на ЕС. 

Подобряването на енергийните характеристики на сградите е многопланова програма: ще позволи на потребителите, да поддържат нивото на комфорт с по-малко 
разходи, ще привлече повече клиенти, ще повиши ефективността на цялата енергийна система, ще намали вноса на енергоресурси и емисиите на парникови 
газове. 

ТД, в качеството си на доставчик, имат задължения по директива 2006/32/ЕО да подпомагат потребителите при търсене на енергоефективни проекти.  Те са 
длъжни активно да търсят тези възможности, подпомагани от МИЕТ, АУЕР, областните и общинските власти.  Същата активност трябва да проявяват и 
потребителите чрез сдружаване в организации, които имат достъп до такива финансови източници. 
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5  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТОПЛОФИКАЦИОННИЯ 
СЕКТОР 2012-2020 Г. 

Развитието на топлофикационния сектор не може да се разглежда самостоятелно – само 
при производството, при транспортирането или при потреблението.  Необходимо е 
цялата верига да се развива интегрирано, за да бъдат постигнати устойчиви резултати. 

С одобряването и изпълнението на средносрочна програма за стабилизация интересът 
към топлоснабдяването ще се появи и ще се повиши, а това ще даде възможност и за 
постепенно навлизане на повече частни инвестиции.  Развитието на сектора на 
топлоснабдяването в посока трансформиране на производството и потреблението към 
по-нисковъглеродни и ефективни форми ще развие нови пазарни възможности и ще 
създаде устойчива заетост и развитие на местно ниво. 

Този процес трябва да бъде подпомогнат чрез прилагане на подходящи механизми за 
подкрепа и интервенциите, насочени към преодоляване на специфични пазарни 
дефекти и несъответствия, наблюдавани в съответната част от веригата от производство 
до потребление на топлинна енергия. 

Комплексът от предложените в този документ 17 мерки, групирани в три програмни 
пакета ще допринесат за успешното развитие на топлофикационния сектор, изразяващо 
се в технологичното му обновяване и повишено търсене на предлаганите услуги. 

5.1  Цели  
Набелязаните мерки за периода 2012 - 2020 г. ще допринесат за постигането на 
следните цели: 

ο да се задържи 10-процентовият дял на топлинната енергия в общото крайно 
енергийно потребление и да се достигне до 20-процентов неин дял в енергийното 
потребление на домакинствата, който през 2010 е бил 15,6%; 

ο да се достигне до 10-процентов дял на високоефективната електрическа енергия, 
произведена по комбиниран начин от топлофикационните дружества в брутното 
потребление на електроенергия, при 5% за 2010; 

ο да се достигне до 10-процентов дял на ВИ в горивата, използвани от 
топлофикационните дружества при клонящ към нула дял през 2010 г.;  

ο да се намалят загубите на топлинна енергия при пренос и разпределение, за да 
достигнат до 15% към 2020 г. и до 10-12% към 2025 г. при сегашен среден 
процент 23%. 

Така дефинираните цели са взаимносвързани и взаимнозависими и не могат да бъдат 
разглеждани поединично.  Целта за 10-процентов дял на високоефективното 
комбинирано производство на електрическа енергия до 2020 г. има не само 
политически смисъл, свързан с постигане на националните цели за енергийна 
ефективност и устойчиво развитие, но е и икономически необходима, за да се съхрани 
топлофикационния сектор чрез допълнителен паричен поток от продажбите на този 
продукт.  Така дружествата ще бъдат улеснени да задържат и привлекат нови клиенти 
на топлинна енергия.  Аналогично, изпълнението на целта за модернизиране на 
мрежата ще допринесе за по-качествени и гъвкави услуги и по-ниски цени на 
топлинната енергия, което ще се отрази благоприятно на пазара на топлинна енергия.  
Диверсифицирането на ресурсите чрез използване на ВИ има също многостранни 
благоприятни въздействия върху сигурността на снабдяването, емисиите и цените за 
крайните потребители. 
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5.2  Технически и финансови измерения на целите 
За да бъде изпълнена целта за 15-процентов дял на високоефективното 
комбинирано производство, производството от топлофикационните дружества трябва 
да достигне до 3700 GWh, осигурено от съществуващите и от новоизградени мощности.  
Това означава ежегодно въвеждане на 60 MW нови високоефективни мощности за 
периода 2013 - 2020 г., съответно инвестиране на 48 млн. евро4 средногодишно.  

Целта за модернизиране на мрежата е от критично значение поради това, че силно 
амортизираната и остаряла мрежа води до нарастващи загуби при транспорта на 
произведената топлинна енергия и оттам - до натиск върху цените и ненадеждно 
снабдяване.  Инвестирането само в ефективност на производството и/или на 
потреблението на топлинна енергия, няма да доведе до задоволителен ефект, ако 
продължи загубата на над 20% от енергията при нейния пренос.  Като се има предвид, 
че топлопреносната мрежа се нуждае от мащабно обновяване, то може да се направи 
предварителна оценка, че при средногодишно обновяване на около 80 км от мрежата с 
оглед завършването на този процес към 2020 г., финансовите нужди за тази цел ще 
възлязат приблизително на 80 млн.лв. средногодишно. 

Достигането на 10-процентов дял на ВИ при производството на топлинна енергия  
означава производство на 800 GWh топлинна енергия  към 2020 г. от ВИ и ще изисква 
ежегодно нарастващо финансиране, достигащо до не повече от 80 млн.лв. през 2020 г. 

5.3  Финансова осигуреност и регулаторна подкрепа на 
изпълнението на целите 

Централизираното топлоснабдяване и комбинираното производство като правило се 
нуждаят освен от финансова подкрепа, но и от целенасочена политика за систематично 
преодоляване на пречките пред тях и за създаване на възможности за пълна реализация 
на потенциала им, каквато е и целта на тази програма. 

Както сега, така и за в бъдеще топлофикационните дружества ще разчитат предимно на 
собствените си приходи за поддържане и развитие на мощностите и мрежата.  С оглед 
ефикасна регулаторна подкрепа за постигането на политическите цели относно 
централизираното топлоснабдяване, ДКЕВР трябва да възложи на топлофикационните 
дружества да разработят реалистични бизнес-планове, почиващи на предварително 
зададени индикатори, финансово осигурени и съобразени с времевата рамка на 
разработваната понастоящем програма.  Въвеждането на подходящи регулаторни 
практики ще създаде възможности топлофикационните дружества да модернизират 
своите производствени мощности със собствени и привлечени приходи. 

Тъй като инвестициите в мрежа са значителни и с дълъг период на възвръщаемост се 
стига до затворен кръг - инвестициите за модернизирането на мрежата са необходими, 
но оскъпяването на топлинната енергия, до което те ще доведат, създава риск да се 
загуби и без това намаляващия пазарен сегмент на клиентите на централизираното 
топлоснабдяване.  Ето защо, за модернизирането на мрежата, дружествата трябва да 
бъдат финансово подпомогнати.  

Предстоящото прилагане на третата фаза от европейската схема за търговия с емисии и 
задължителното използване на поне 50% от събраните по този начин приходи за 
финансиране на зелени проекти позволява проектите за модернизирането на 
централизираното топлоснабдяване и най-вече на топлопреносната мрежа, които 

                                                 
4 За груби сметки е приета, че разходите за изграждане на КПЕТ са 800 евро/kW. 
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допринасят за спестяване на емисии на СО2 да бъдат предвидени за приоритетно 
финансиране от тези приходи. 

Също, приходите от търговия с емисии се явяват и най-подходящият инструмент  за 
насърчаване на производството на топлинна енергия от ВИ чрез прилагане на тарифи за 
подкрепа.  

Топлофикационните дружества може да получат известни финансови средства за 
модернизиране на производствените мощности и топлопреносната мрежа, ако страната 
получи дерогация от новата схема за търговия с емисии, влизаща в сила от началото на 
2013 г. 

Към тези базисни източници за финансиране задължително трябва да бъдат добавени и 
широк набор от финансови инструменти и средства от европейски програми и фондове, 
което ще зависи от инициативата и сътрудничеството на топлофикациите с 
институциите на национално и най-вече на местно ниво.  
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5.4  Мерки за развитие 
Мерките за успешно развитие на ЦТС са продължение на мерките с дългосрочно действие от програмата за стабилизиране при условие, 
че същите са изпълнени и продължават през периода 2015 – 2020 г. при подобрена за ТД обстановка, предоставят по-висококачествени 
услуги и работят по-ефективно. 

Таблица 5: Мерки за развитие на топлофикацията до 2020 г. 

Наименование и означение на мярката 
Вид на 
мярката Очакван резултат 

Целева група 
и/или дейност 

Начална и 
крайна дата на 

мярката 

ГРУПА 1: ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ – ЛОСТ ЗА НИСКОВЪГЛЕРОДНО РАЗВИТИЕ 

1. Централното топлоснадяване да запази присъствието си в 
националните политически документи 

Политическа 
По-добър достъп до 
финансиране в резултат на 
по-висок приоритет 

МИЕТ 
Продължение на 
Мярка 1.15 - 2020 

И през периода, следващ стабилизирането на сектора, той  трябва да присъства в националните политически документи, адекватно на значението му за 
енергийната система. 

ЦТС не противоречи на основните стратегически направления на европейската и националната енергийна политика, напротив може успешно да се впише в тези 
стратегии, още повече, че е в основата за изграждане на КПЕТ, с което подобрява ефективността на целия енергиен сектор. 

Дългосрочната европейска политика към разпределени енергийни инсталации, включително за отопление, не отхвърля поддържането на централизираната 
топлофикация като ефективна и екологична технология, при условие на постоянното й усъвършенстване.  Стратегическото направление към ВИ може успешно да 
се комбинира с ЦТС като поема  частта от товар-графика в съответствие с техническите си характеристики.  

2. Участие в разработването на европейското 
законодателство за подкрепа на ЦТС 

Политическа 
По-добър достъп до 
финансиране в резултат на 
по-висок приоритет 

МИЕТ, АУЕР 
Продължение на 
Мярка 1.2 - 2020 

ЦТС и в бъдеще ще представлява основна линия в стратегията на европейските страни и защита на околната среда.  Националната институция трябва да 
продължава да участва активно в разработване на законодателството на ЕС в предложения за подкрепа на ЦТС и повишаване на ефективността му. 

3. Продължаващо популяризиране на топлофикационните 
услуги чрез информационни кампании 

Информационна 
Подобряване отношението 
на потребителя 

АУЕР, ТД, Местни 
власти 

Продължение на 
Мярка 1.3 - 2020 

                                                 
5 Номерата указват мерките от съответната група от Таблица 4 по-горе, например 1.1 означава мярка 1 от група 1 
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Наименование и означение на мярката 
Вид на 
мярката Очакван резултат 

Целева група 
и/или дейност 

Начална и 
крайна дата на 

мярката 
Няма да отпадне необходимостта от постоянно разпространение на информация относно условия, цени, особености на технологията, очаквани изменения, нови 
възможности и др., затова тази мярка е постоянна и след периода на стабилизиране.  Предполага се обаче, че в резултат на усилията в периода на стабилизиране, 
отношението на общественото мнение срещу ТФС ще е значително смекчено, представата за сектора – значително по-ясна и затова информационният процес ще 
се развива в значително по-благоприятна среда. 

4. Подкрепа и нарастващ задължителен дял на 
производството на топлинна енергия от ВИ 

Политическа Намаляване на емисиите МИЕТ, АУЕР, ТД 
Продължение на 
Мярка 1.4 - 2020 

Усилията в тази насока, направени в периода на стабилизация, трябва да продължат и през следващото развитие на сектора.  Подкрепата за ВИ е необходима в 
дългосрочна перспектива защото използването им е все още по-скъпо от изкопаемите ресурси, а някои технологии – например оползотворяването на общинските 
отпадъци – не се очаква да станат конкурентоспособни, ако не се отчита екологичния ефект от използването им.  Трябва да се отчита също, че изгарянето на 
селскостопанската биомаса трябва да става в най-близката инсталация, за да се избегне далечния превоз. 

5. Диверсификация на доставките на природен газ за сигурно 
топлоснабдяване на приемливи и предсказуеми цени  

Пазарна 
Повишаване 
ефективността, 
сигурността 

МИЕТ, ТД 2012 – 2020 

Природният газ е основен енергиен източник за ЦТС.  Диверсификацията на доставките е национална политика и планираните понастоящем големи 
международни проекти са условие за това.  Същото се отнася и за проучванията, които се водят на сушата и в шелфа на Черно море.  Разнообразието на 
енергийните източници се отнася не само за природния газ, но и за всеки друг възможен източник на енергия за ТФС: биомаса, слънчева енергия, геотермална 
енергия и др., чието използване засега е само в начален период. 

6. Подкрепа и нарастващ задължителен дял на 
комбинираното производство на електрическа и топлинна 
енергия като мярка за постигане на стратегическата 
национална цел за намаляване на енергийната 
интензивност на БВП с 50% (спрямо 2005) до 2020 г. 

Политическа 
Енергоспестяване, 
намаляване на емисиите 

МИЕТ, АУЕР, ТД 
Продължение на 
Мярка 3.3 - 2020 

Тази мярка е постоянна и с особено значение при производството на енергия.  За всяка инсталация, която произвежда топлина задължително трябва да се търси 
възможност за използване на КПЕТ.  Инсталацията трябва да се структурира според характера на топлинния товар – базова и под-върхова, като само върховата се 
оставя за водогрейни котли или акумулиращи съоръжения.  

ГРУПА 2: СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 

1. Систематично обновяване на плановете за устойчиво 
развитие /генералните планове за развитие на общините в 

Регулаторна 
По-висока ефективност на 
инвестициите 

МИЕТ, общини, 
АУЕР, ТД 

Продължение на 
Мярка 2.1 – 12/2013 
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Наименование и означение на мярката 
Вид на 
мярката Очакван резултат 

Целева група 
и/или дейност 

Начална и 
крайна дата на 

мярката 
частта му за отоплението 

С тази мярка се продължава действието на мярка 5 от ПС.  Целта на мярката е да се направи сравнение на ефективността на различни технологии, за да се дадат 
препоръки на потенциалните инвеститори относно бъдещите технологии в населеното място или отделни негови райони.  Естествено е да се предполага, че ако 
изграждането на една отоплителна система е развито достатъчно, не би могло да се очаква коренна промяна на посоката, но въпреки това известни изменения са 
възможни. 

2. Интегриране на топлофикационния сектор към местните 
стратегии, програми и планове за устойчиво развитие  

Политическа Достъп до финансиране 
МИЕТ, общини, 
АУЕР, ТД 

Продължение на 
Мярка 2.2 - 2020 

Мярката е продължаване на работата дефинирана в мярка 2 от ІІ група на ПС за тясно сътрудничество между топлофикационните дружества и местните власти 
при разработване на местните политически документи.  Сътрудничеството включва още програми и проекти за привличане на финансови средства, необходими за 
развитие на топлопреносните мрежи чрез подходящи финансови механизми, от различни комбинирани източници с цел облекчаване на условията за кредит с 
компонента от програми на ЕС. 

3. Облекчаване на административните режими при ремонти 
и изграждане на топлопреносна мрежа 

Законодателна Надеждност, ефективност 
Крайни 
потребители 

Продължение Мярка 
2.3 - 2020 

Топлопреносната система е в постоянно състояние на ремонтни дейности и обновяване с цел по-надеждна работа, по-малки загуби и по-добри услуги за 
клиентите.  Административните режими често представляват значителни пречки и забавят изпълнението на важни за ефективността и качеството на услугите 
мерки.  Мярката е насочена към анализ на съществуващите пречки и облекчаване на административните режими. 

4. Мониторинг на местни планове за развитие на 
енергийната инфраструктура  

Административна 
Намалени загуби, 
надеждност 

МИЕТ, МРРБ, 
АУЕР, области, 
общини 

2015 – 2020 

Изпълнението на местните планове, които се предполага са разработени и утвърдени през периода на стабилизацията, да се контролират за да се изясняват 
навреме условията, пречките и затрудненията и да се вземат мерки за успешното им изпълнение. 

ГРУПА 3: ЦЕНОВО РЕГУЛИРАНЕ, ГАРАНТИРАЩО ИНВЕСТИЦИИ И ЕФЕКТИВНОСТ 

1. Финансови гаранции за изпълнение на политическите цели 
пред топлофикационния сектор 

Финансова, 
регулаторна 

Регулаторна, финансова МИЕТ, ДКЕВР 2012 - 2020 

Да се установи стабилна регулаторна рамка, която да гарантира за приемлив период (5 г.) непроменящи се условия, която да гарантира на инвеститорите 
достатъчна възвръщаемост на инвестицията.  ДКЕВР да обвързва регулаторната рамка с бизнес-плановете на ТД и приходите им. 
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Наименование и означение на мярката 
Вид на 
мярката Очакван резултат 

Целева група 
и/или дейност 

Начална и 
крайна дата на 

мярката 
2. Привличане на инвестиции за ефективно производство на 

топлинна енергия и модернизиране на топлопреносната 
инфраструктура  

Регулаторна Ефективност МИЕТ, ДКЕВР 2012 - 2020 

За инвеститорите надеждността е един от най-важните аргументи.  Чрез преглед и обновяване на нормативните документи трябва да бъде определена стабилна и 
предсказуема ценова регулаторна рамка, включително съответстваща на стандартите норма на възвръщаемост.   

3. Да продължи дейността по увеличаване дела на КПЕТ като 
с преференциални тарифи се привличат инвестиции 

Законова, 
регулаторна 

Ефективност на 
национално ниво, околна 
среда 

МИЕТ, ДКЕВР, ТД 
Продължение на 
Мярка 3.3 - 2020 

През периода 2015 – 2020 г. да продължи изграждането на нови високоефективни инсталации в съответствие с наличните топлинни товари и възможностите за 
структуриране на когенерационните инсталации в съответствие с графика на потреблението.  

4. Гарантиране на изкупуването на високоефективната 
комбинирана електрическа енергия 

Регулаторна Ефективност, околно среда МИЕТ, ДКЕВР 
Продължение на 
Мярка 3.4 - 2020 

Да продължи режимът на задължителното изкупуване на електроенергията от КПЕТ като се съчетае  с подходящи регулаторни стимули за задължените лица 
(обществен доставчик и крайни снабдители) с цел да имат интерес за преодоляване пречките за присъединяване и управление. 

5. Продължение на работата по разработване на механизми 
за подкрепа на производството на топлинна енергия от 
ВИ, финансирани чрез приходите от търговия с емисии  

Политическа, 
Регулаторна 

Независимост, Защита на 
околната среда 

Инвеститори 
Продължение на 
Мярка 3.5 – 2020 

Част от приходите получавани от търговията с емисии да бъдат насочени към финансиране на проекти за обновяване на генериращите мощности, мрежата и 
системите за управление на ЦТС. 

6. Информиране на потребителите за цените на топлинна и 
електрическа енергия за крайните клиенти чрез 
публикуване на прогнози за 5 годишен период от страна на 
ДКЕВР 

Регулаторна 
Прозрачност, довериe на 
потребителите 

ДКЕВР, ТД 
Продължение на 
Мярка 3.6 – 2020 

Продължава въведената практика да се предоставя прогнозна информация за цените на енергията и природния газ с цел да се вдигне доверието им към системата 
и да имат възможност предварително да се подготвят да посрещнат измененията по-спокойно. 

7. Използване показателите за подобряване на събираемостта 
на ТД в бизнес-плановете и ценовите механизми за 
упражняване на мониторинг на постиженията от страна на 

Финансова, 
Регулаторна 

Подобрено финансово 
състояние 

ДКЕВР 
Продължение на 
мярка 4.4 – 2020  
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Наименование и означение на мярката 
Вид на 
мярката Очакван резултат 

Целева група 
и/или дейност 

Начална и 
крайна дата на 

мярката 
ДКЕВР 

Продължава използването на този механизъм за насърчаване на ТД да търсят ефективни възможности и работят енергично за повишаване на събираемостта. 

ГРУПА 4: УПРАВЛЕНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
1. Продължава поддържането на прозрачност в 

работата на ТД 
Организационна, 
информационна 

Многопосочна ТД 
Продължава мярка 
4.1 и 4.2 постоянно 

Необходимостта от постоянно управление на отношенията с потребителите, част от което е обмяната на информация с потребителите е мярка с продължаващо 
действие.  Затова тази мярка е постоянна и след периода на стабилизиране.  Предполага се обаче, че в резултат на усилията в периода на стабилизиране, 
отношението на общественото мнение срещу ТФС ще е значително смекчено, представата за сектора – значително по-ясна и затова информационният процес ще 
се развива в значително по-благоприятна среда. 

2. Разработване и въвеждане на системи за 
управление на отношенията с потребителите  

Комуникационна - 
информационна 

Подобряване отношението с 
потребителя 

ТД 
Продължава мярка 
4.3 ако не е 
завършена до 2014 

Дружествата, които не са въвели CRM за управление отношенията с потребителите до 2014, продължават въвеждането й. 
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6  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Централизираното топлоснабдяване в България е техническа система, чиято работа, при 
добро състояние, може да осигури в бъдеще ефективно, комфортно, екологично и 
конкурентно отопление на населението.  

Непоследователната енергийна политика по отношение на ЦТС през последните 20 години 
го довежда до днешното положение на непосилна задлъжнялост, несъбрани вземания, 
загуба на клиенти, декапитализиране и влошаване на техническото състояние.  Без 
решителни мерки за стабилизиране и по-нататъшно развитие тя е обречена на постепенно 
замиране.  Тази перспектива е твърде непривлекателна, защото безконфликтна замяна на 
система от такъв мащаб е практически невъзможна. 

Целта на документа е да предложи програма, която да помогне на ЦТС да се възстанови 
икономически и технически, за да предлага качествени услуги и даде приноса си за 
повишаване ефективността на цялата енергетика и постигане на ангажиментите на 
страната. 

Предлаганата програма е разделена на две части: за стабилизиране и за развитие, от които 
първата се влива във втората.  Те са тясно свързани и дори за много мерки е трудно да се 
определи към коя от тях принадлежат. 

Наборът от мерки нито е единствен, нито мерките, поради своя многостранен ефект, са 
строго дефинирани така, че да не могат да подлежат по-нататък на изменения, 
прегрупиране, допълване.  Те предлагат действия с различен характер: политически, 
административни, технически, регулаторни, финансови и др.  Поради характера на 
програмата основните отговорни лица и институции са държавните органи – министерства, 
регулаторна комисия, агенцията за устойчиво развитие и самите ТД. 

Документът е подложен  на  обсъждане от заинтересованите страни,  и  ще подпомогне 
оформянето на програмен документ, който да определи бъдещето на ТФЦ в следващите 
няколко години. 
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7  ИЗТОЧНИЦИ 

1. Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.; 

2. Втори национален план за действие по ЕЕ от юни 2011; 

3. Закон за енергийната ефективност; 

4. Закон за енергията от възобновяеми източници; 

5. Закон за опазване на околната среда и наредбите към него; 

6. Закон за устройство на територията; 

7. Закон за насърчаване на инвестициите; 

8. Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката, приета с ПМС № 124 от 
11.06.2004 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., посл., изм. и доп., бр. 58 от 30.07.2010 
г.); 

9. Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия, приета с ПМС № 35 от 
20.02.2004 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г., изм. и доп., бр. 62 от 31.07.2007 г.); 

10. Наредба № РД-16-267 от 19.03.2008 г. за определяне на количеството електрическа 
енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа 
енергия, издадена от министъра на икономиката и енергетиката (обн., ДВ, бр. 37 от 
8.04.2008 г., изм. и доп., бр. 77 от 1.10.2010 г.); 

11. Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ); 

12. Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008-2010 г 

13. Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. за 
насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето 
на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 
92/42/ЕИО; 

14. Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2004/8/ЕО и Директива 2006/32/ЕО; 

15. Проект на решение на Комисията за прилагане на по-рестриктивни референтни 
стойности на ефективност за разделното производство на електрическа и топлинна 
енергия при прилагането на Директива 2004/8/ЕО; 

16. Европейски съюз – предложение на Комисията за нова финансова рамка 2014-2020 г. 
Brussels, XXX 

17. Com(2011) 885/2 Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 
Energy Roadmap 2050 

18. Zurich City’s Master Energy Plan, City Council Resolution No. 1438, 2 October 2002, in 
force since 1.1.2003 
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8  ПРИЛОЖЕНИЕ - ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ВИСОКОЕФЕКТИВНИ МОЩНОСТИ ЗА КПЕТ ДО 2020 Г. 

Потенциалът за изграждане на високоефективни мощности за комбинирано производство 
на топлинна и електрическа енергия до 2020 г. е оценен на базата на актуализирани данни 
от следните източници: 

− Анализ на националния потенциал за прилагане на високо ефективно комбинирано 
производство на топлинна и електрическа енергия в Р.България,МИЕ, 2008 г 

− Програма с оздравителни мерки за подобряване на финансово-икономическото и 
техническо състояние на „Топлофикация-София” ЕАД, 2011 г 

− Информация от топлофикационните дружества, съгласно писмо МИЕТ с изх. №Е- 
26-00-17 / 29.03.2011 г.  

Оползотворяването на потенциала на ТД за КПЕТ може да се изпълни с различни 
технологични структури в зависимост от размера и състоянието на мощностите: 

− Промяна на технологичната структура на топлоизточниците за интензифициране на 
съществуващото комбинирано производство, чрез преминаване от паров цикъл на 
Ренкин към комбиниран газо-паров цикъл 

− Промяна на технологичната структура на топлоизточника за преминаване от 
топлопроизводство към високоефективно комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия 

− Промяна на технологичната структура на топлоизточниците за интензифициране на 
съществуващото комбинирано производство, включително и чрез промяна на 
горивната база 

− Разширение на съществуващи мощности за комбинирано производство на топлинна 
и електрическа енергия. 

8.1  Преминаване от паров цикъл на Ренкин към комбиниран газо-
паров цикъл 

Такава възможност за разширяване на потенциала за комбинирано производство 
съществува в „Топлофикация –София”, както следва: 

8.1.1  ТЕЦ „София”  

Газо-парова инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия 
с електрическа мощност 90÷100 MWe и топлинна мощност 75 ÷ 90 MWt. 

Реализирането на такава инсталация е свързано с изграждането на: 

− Две газови турбини с парни котли утилизатори с обща електрическа мощност 66 
MWe 

− Нова парна турбина с електрическа мощност 35 MWe  и топлинна мощност 90 MWt  
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(процедурата за изграждане на нов турбогенератор ТГ 9 в ТЕЦ –София е започнала и той 
се явява заместваща мощност ТГ 6, който е с изчерпан ресурс ). 

Инсталацията ще работи 8400 h / г., необходимите инвестиции са 164 000 хил. лв., от 
които: 

− 132 000 хил. лв., за газовите турбини и котлите утилизатори 

− 32 000 хил. лв. за парната противоналегателна турбина. 

Общата енергийна ефективност на инсталацията се очаква да бъде 87%, а икономията на 
природен газ 29,8%, спрямо разделното производство на топлинна и електрическа енергия.  

8.1.2  ТЕЦ „София - Изток”  

Газо-парова инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия 
с електрическа мощност 95÷105 MWe и топлинна мощност 80 ÷ 95 MWt. 

Реализирането на такава инсталация е свързано с изграждането на: 

− Газова турбина с парен котел утилизатор с електрическа мощност 65÷75 MWe 

− Противоналегателна парна турбина с бойлер- кондензатор с електрическа мощност 
30 MWe и топлинна мощност 80 ÷95 MWt (в Програмата за технологично обновяване 
на Топлофикация – София ЕАД е предвидена реконструкция на турбогенератор ТГ 3 
за преминаване от кондензационна в противоналегателна турбина с бойлер- 
кондензатор). 

Инсталацията ще работи 8400 h / год., необходимите инвестиции са 107 000 хил. лв., от 
които: 

− 98 000 хил. лв., за газовата турбина и котела утилизатор 

− 9 000 хил. лв. за реконструкцията на ТГ 3. 

Общата енергийна ефективност на инсталацията се очаква да бъде 85%, а икономията на 
природен газ 29,27 %, спрямо разделното производство на топлинна и електрическа 
енергия. 

8.2  Преминаване от топлопроизводство към високоефективно КПЕТ 
8.2.1  Отоплителна централа „Земляне” 

Газо-парова инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия 
с електрическа мощност 51 ÷ 54 MWe и топлинна мощност 51 ÷ 53 MWt. 

Реализирането на такава инсталация е свързано с изграждането: 

− Газова турбина с парен котел утилизатор с електрическа мощност 37÷40 MWe 

− Противоналегателна парна турбина с бойлер- кондензатор с електрическа мощност 
14 MWe и топлинна мощност 51 ÷53 MWt. 

Инсталацията ще работи 8400 h / год., необходимите инвестиции са 73 500 хил. лв. 
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Общата енергийна ефективност на инсталацията се очаква да бъде 85%, а икономията на 
природен газ 19,4 %, спрямо разделното производство на топлинна и електрическа 
енергия. 

8.2.2  Отоплителна централа „Люлин”  

Газо-парова инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия 
с електрическа мощност 45 ÷ 54 MWe и топлинна мощност 45 ÷ 53 MWt. 

Реализирането на такава инсталация е свързано с изграждането: 

− Газова турбина с парен котел утилизатор с електрическа мощност 31÷40 MWe 

− Противоналегателна парна турбина с бойлер- кондензатор с електрическа мощност 
14 MWe и топлинна мощност 45 ÷53 MWt. 

Инсталацията ще работи 8400 h / год, необходимите инвестиции са 73 500 хил. лв. 

Общата енергийна ефективност на инсталацията се очаква да бъде 85%, а икономията на 
природен газ 20,45 %, спрямо разделното производство на топлинна и електрическа 
енергия. 

8.2.3  Отоплителни централи „Овча купел 1 и 2” 

Блокова централа с газо-бутални двигатели с вътрешно горене за комбинирано 
производство на топлинна и електрическа енергия с електрическа мощност 10 MWe, 
топлинна мощност 10 MWt и топлинен акумулатор с обем около 4 000 м3. 

Тази инсталация ще работи 8 400 h / год, необходимите инвестиции са 13 690 хил. лв. 

Общата енергийна ефективност на инсталацията се очаква да бъде 80%, а икономията на 
природен газ 18 %, спрямо разделното производство на топлинна и електрическа енергия. 

8.2.4  ВОЦ „Хаджи Димитър” 

Блокова централа с газо-бутални двигатели с вътрешно горене за комбинирано 
производство на топлинна и електрическа енергия с електрическа мощност 7 MWe, 
топлинна мощност 7 MWt и топлинен акумулатор с обем около 2 500 м3. 

Необходимите инвестиции са 9 580 хил. лв.,  

Общата енергийна ефективност на инсталацията се очаква да бъде 84%, а икономията на 
природен газ 20 %, спрямо разделното производство на топлинна и електрическа енергия. 

8.2.5  ВОЦ „Левски” 

Блокова централа с газобутални двигатели с вътрешно горене за комбинирано 
производство на топлинна и електрическа енергия с електрическа мощност 3,5 MWe, 
топлинна мощност 3,5 MWt и топлинен акумулатор с обем около 1 200 м3. 

Необходимите инвестиции са 5 500 хил. лв. 

Общата енергийна ефективност на инсталацията се очаква да бъде 85%, а икономията на 
природен газ 22 %, спрямо разделното производство на топлинна и електрическа енергия. 
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8.3  Интензифициране на съществуващото комбинирано 
производство 

8.3.1  „Топлофикация- Шумен” ЕАД. 

При съществуващата технологична структура на ТЕЦ- Шумен и топлинните товари на 
потребителите на топлинна енергия, комбинираното производство на топлинна и 
електрическа енергия е неефективно и през 2010 год. икономията на природен газ е била 
само 3.26%, спрямо разделното производство. 

При тези обстоятелства, като се отчете и факта, че няма консумация на гореща вода за БГВ 
през летния сезон, най-добрата структура на топлоизточника ще бъде блокова централа с 
газо-бутални двигатели с вътрешно горене за комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия с електрическа мощност 18 MWe и топлинна мощност 22 MWt. 

Тази инсталация ще работи 4 200 h / год., необходимите инвестиции са: 24 600 хил. лв. 

Общата енергийна ефективност на инсталацията се очаква да бъде 87%, а икономията на 
природен газ 23 %, спрямо разделното производство на топлинна и електрическа енергия. 

8.3.2   „Топлофикация –Русе” ЕАД 

В инвестиционната програма на „Топлофикация –Русе” ЕАД е предвидено през 2011 - 
2015 год.разработване на проект "Технико-икономическа обосновка за реконструкция на 
ТЕЦ". Един от вариантите, който може да бъде разглеждан в този проект е изграждане на 
газо-парова инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.  
Проучванията в тази област [МИЕ, 2008 г.] показват, че има технико-икономически 
предпоставки за реализиране на такава инсталация. 

Газо-парова инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия 
с електрическа мощност 60 - 78 MWe и топлинна мощност 50 ÷ 90 MWt. 

Реализирането на такава инсталация е свързано с изграждането: 

− Газова турбина с парен котел утилизатор с електрическа мощност 45÷48 MWe 

− Противоналегателна парна турбина с бойлер- кондензатор с електрическа мощност 
15 ÷ 30 MWe и топлинна мощност 50 ÷ 90 MWt (реконструкция на кондензационна 
парна турбина с електрическа мощност 30 MWe като противоналегателна с бойлер-
кондензатор)  

Инсталацията ще работи 8400 h/г., необходимите инвестиции са 72 300 хил. лв., от които: 

− 63 300 хил. лв, за газовата турбина и котела утилизатор 

− 9 000 хил. лв. за реконструкцията на кондензационната турбина. 

Общата енергийна ефективност на инсталацията се очаква да бъде 87%, а икономията на 
природен газ 28,57 %, спрямо разделното производство на топлинна и електрическа 
енергия. 

В този случай горивната база за топлофикационни нужди ще бъде сменена от вносни 
въглища на природен газ, ако се докаже, че това е икономически и екологично ефективно. 
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8.3.3  „Топлофикация –Перник” ЕАД 

В инвестиционните намерения на „Топлофикация –Перник” ЕАД се предвижда доставка, 
монтаж и въвеждане в експлоатация през 2016 - 2020 г. на Блокова централа с 5 броя газо-
бутални двигатели с вътрешно горене с обща електрическа мощност 20 MWe и обща 
топлинна мощност 20 MWt, като горивната база се сменя от въглища на природен газ. 

Инсталацията ще работи 8400 h / г., необходимите инвестиции са 31 300 хил. лв. 

Общата енергийна ефективност на инсталацията се очаква да бъде 85%, а икономията на 
природен газ 22 %, спрямо разделното производство на топлинна и електрическа енергия. 

8.3.4  „Топлофикация – София” ЕАД. 

В инвестиционната програма на „Топлофикация –София” ЕАД за периода 2011 - 2015 год. 
се предвижда проектиране и изграждане на „Инсталация за енергийно оползотворяване на 
гориво от градски битови отпадъци (RDF). 

Схемното решение на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия е с електрическа мощност 50 MWe и топлинна мощност 85 MWt. 

Въвеждането в действие на инсталацията ще доведе до диверсификация на горивната база, 
чрез изгаряне на градски отпадъци и биомаса и високоефективно комбинирано 
производство на топлинна и електрическа енергия, чрез пред-включена газова турбина за 
прегряване и регулиране на параметрите на прегрятата пара и оползотворяването ѝ в 
противоналегателна парна турбина с бойлер-кондензатор. 

Реализирането на такава инсталация е свързано с изграждането: 

− Газова турбина с електрическа мощност 22 MWe 

− Парогенератор, в който изгаря RDF гориво или биомаса и се генерира суха наситена 
пара с налягане 100 bar и температура 311 °С (по-високата температура ще доведе до 
хлорна корозия при изгарянето на RDF горивото) 

− Паропрегревател, утилизатор на топлината на изходящите газове от газовата 
турбина, в който се произвежда прегрята пара с налягане 100 bar и температура 535 
°С 

− Противоналегателна парна турбина с бойлер-кондензатор с електрическа мощност 
28 MWe и топлинна мощност 85 MWt 

Инсталацията ще работи над 8 000 h / год., необходимите инвестиции са 170 000 хил. лв. 

Общата енергийна ефективност на инсталацията се очаква да бъде около 70%, а 
икономията на природен газ - 29,86 %, спрямо разделното производство на топлинна и 
електрическа енергия. 

8.3.5  „Топлофикация –Габрово” ЕАД 

В инвестиционните намерения на „Топлофикация –Габрово” ЕАД е предвидено през 
периода 2016 - 2020 г. да се реконструира горивната уредба на съществуващ котел или да 
се достави нов за изгаряне на биомаса или съ-изгаряне на въглища с биомаса. 
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Тази мярка няма да повиши производството на електрическа енергия, но тя е съществена 
по отношение на подобряването на екологичните показатели на горивната уредба при 
комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия в ТЕЦ – Габрово. 

8.4  Разширение на съществуващи мощности за КПЕТ 
8.4.1  „Топлофикация –Враца” ЕАД 

В инвестиционните намерения на „Топлофикация –Враца” ЕАД е предвидено през 2016 - 
2020 год. да бъдат изградени две нови инсталации за комбинирано производство на 
топлинна и електрическа енергия, както следва: 

8.4.2  ТЕЦ „Градска” 

Блокова централа с газо-бутални двигатели с вътрешно горене за комбинирано 
производство на топлинна и електрическа енергия с електрическа мощност 9 MWe 
топлинна мощност 10 MWt. 

Необходимите инвестиции са 9 000 хил. лв. 

Общата енергийна ефективност на инсталацията се очаква да бъде 84%, а икономията на 
природен газ 20 %, спрямо разделното производство на топлинна и електрическа енергия. 

8.4.3  ОЦ „Младост” 

Блокова централа с газобутални двигатели с вътрешно горене за комбинирано 
производство на топлинна и електрическа енергия с електрическа мощност 9 MWe 

топлинна мощност 10 MWt. 

Необходимите инвестиции са 9 000 хил. лв. 

Общата енергийна ефективност на инсталацията се очаква да бъде 84%, а икономията на 
природен газ - 20 %, спрямо разделното производство на топлинна и електрическа енергия. 

8.4.4  „Топлофикация – Казанлък” АД 

Въвеждане на нова мощност за комбинирано производство на топлинна и електрическа 
енергия през периода 2011 - 2015 год,както следва: 

Блокова централа с газо-бутални двигатели с вътрешно горене за комбинирано 
производство на топлинна и електрическа енергия с електрическа мощност 1,8 MWe, 
топлинна мощност 2 MWt. 

Необходимите инвестиции са 3 520 хил. лв. 

Общата енергийна ефективност на инсталацията се очаква да бъде 83%, а икономията на 
природен газ 20 %, спрямо разделното производство на топлинна и електрическа енергия. 

8.4.5  „Топлофикация - Бургас” ЕАД 

На базата на технико- икономическия анализ, „Топлофикация - Бургас” ЕАД предвижда 
изграждането на нова мощност за комбинирано производство на топлинна и електрическа 
енергия в периода до 2020 г. както следва: 
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Блокова централа с газо-бутални двигатели с вътрешно горене за комбинирано 
производство на топлинна и електрическа енергия с електрическа мощност 17 MWe, 
топлинна мощност 17 MWt. 

Необходимите инвестиции са 15 950 хил. лв. 

Общата енергийна ефективност на инсталацията се очаква да бъде 90%, а икономията на 
природен газ 22 %, спрямо разделното производство на топлинна и електрическа енергия. 

9  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общият потенциал за изграждане на високоефективни мощности за комбинирано 
производство на топлинна и електрическа енергия е 567 MWe, от която 404 MWe са нови 
мощности и 163 MWe заместващи мощности. 

Необходимите инвестиции са 791 440 хил. лв.  Трябва да се има предвид, че изчислението 
е правено главно въз основа на топлофикационните дружества отпреди няколко години и, 
при необходимост, подлежат на уточнения. 

На следващата таблица са представени прогнозните резултати при разширяване на 
комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия.  

Таблица 1: Резултати от разширяване комбинираното производство 

 Единици 2010 2020 

Електрическа енергия GWhe/год. 1 887 3 683,4 
Топлинна енергия GWht/год. 7 160 7 347 
Горивна енергия GWht/год. 11 308 13 788 

Електрическа /топлинна енергия - 0,263 0,501 
Икономия на гориво % 10 20 

Гориво въглища % 12 10 
Гориво природен газ % 88 90 

Спестена енергия от горивото GWhf/год. 1256,3 3 447 
Емисионен СО2 коефициент- въглища t CO2/MWh 0,439 0,439 

Емисионен СО2 коефициент- природен газ t CO2/MWh 0,247 0,247 
Емисионен СО2 коефициент - смес t CO2/MWh 0,270 0,266 

Спестени СО2 емисии 103 t CO2/год. 339,2 916,9 
Спестени СО2 емисии,спрямо 2010 г. 103 t CO2/год.  577,7 

 

 

 

 


