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Кратки исторически сведения

Строителството на ТЕЦ „Надежда” („София”) започва на 22 юни 1947 г. 
На 22 март 1949 г., е пусната да работи пробно с мощност 12,0 MW.

През 1955 г. е изградена и въведена в експлоатация първата градска
магистрала на топлопреносната мрежа. Първите абонати са 32 държавни
и обществени сгради в центъра. 

До 1988 г. са изградени още три ТЕЦ-а: ”Трайчо Костов“ (сега ТЕЦ
”София-Изток“) ОЦ ”Земляне“, ОЦ ”Люлин“ и прилежащите им
магистрали, а цялата столица е обхваната в четири топлорайона. 
Настоящата инфраструктура се състои от близо 2000 км тръби. 

Към 2019 г. се експлоатират и следните ВОЦ-ове: ВОЦ „Овча купел 1”, 
ВОЦ „Овча купел 2”, ВОЦ „Инжстрой”, ВОЦ „Орландовци”, ВОЦ „Х. 
Димитър”, ВОЦ „Суха река” и ВОЦ „Левски – Г”.

От 1993 г. компанията е еднолично акционерно дружество – държавна
собственост, а през 2010 г. акциите му са прехвърлени на Столична
община.
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Принцип на централното топлоснабдяване
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Основни годишни загуби при “Топлофикация София” ЕАД

Загуби в
АС: 0,8%
Загуби в
АС: 0,8%

Загуби в
ТПМ: 18.4%

Производствени
загуби: 11% и повече …
Производствени
загуби: 11% и повече …

Загуби на
вода в ТПМ:
5 000 000 м3

Само загубите на топлина от производство и пренос са повече от 30%, 
без в това число да са включени използваната електроенергия в ТПМ, АС, 
и за производство, както и собствените нужди от топлина!
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Основни данни за “Топлофикация София” ЕАД
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Съпоставка данни производство по КР и ГФО

Производството на топлина по комплексното разрешително (КР) не съвпада със записаното в
годишните финансови отчети (ГФО). Налице е реално укриване на загуби при производството на
топлина от 11% и повече процента. 
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Съпоставка данни производство по КР и ГФО
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Производство и потребление на ел. енергия по ГФО
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Производство, загуба и нужда от топлина

Информация за добива и загубите на топлинна енергия по години
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Загуби на вода от изтичане по ГФО 1

CST



Загуби на вода от изтичане по ГФО 2
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Загуби на вода от изтичане по ГФО 3
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Загуби в топлопреносната мрежа (ТПМ)

Загуби на топлина и вода в ТПМ
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Загуби и КПД на “Топлофикация София” ЕАД

Произведена топлинна енергия и КПД на "Топлофикация София" ЕАД
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В данните по КР не са включени следните ВОЦ-ове: ВОЦ „Овча купел 1”, ВОЦ „Овча купел 2”, ВОЦ
„Инжстрой”, ВОЦ „Орландовци”, ВОЦ „Х. Димитър”, ВОЦ „Суха река” и ВОЦ „Левски – Г”.
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Основна информация за цените по години

Цени на газ, топлинна и електрическа енергии
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Количество фактурирана топлина за БГВ

Таксувана енергия за подгряване на 1m   вода с 45°C, MWh

0.064

0.079

0.060
0.058

0.064

0.087

0.091
0.088

0.081 0.083

0.090 0.091

0.050

0.060

0.070

0.080

0.090

0.100

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

Отоплителен сезон

Ен
ер

ги
я 
за

 п
од

гр
яв

ан
е 
на

 1
м

 , 
M

W
ht

Енергия за подгряване на 1m3 вода,
MWh

3
3

CST



Количество фактурирана топлина за БГВ

Разлика за подгряване  на вода при физична база,%
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Изводи за “Топлофикация София” ЕАД

Използваният технологичен принцип на работа в “Топлофикация София”
ЕАД е изключително архаичен и не отговаря на никакви съвременни
изисквания за екологичност и ефективност.

Разходите за експлоатация на използваната архаична технология за
отопление са изключително високи, като те ще продължат да нарастват
сериозно във времето.

Начинът на работа на “Топлофикация София” ЕАД в момента,  напълно
парализира използването на ВЕИ или термопомпи.

Изключително ярко доказателство за архаичността и безперспективността на
начинът на работа на “Топлофикация София” ЕАД са следните два факта:

o При цена на природния газ от 61%  от максималната заплащана цена, 
цените на “Топлофикация София” ЕАД са най‐високите в историята и.

o Въпреки исторически най‐високите цени на топлинната енергия, 
“Топлофикация София” ЕАД продължава да генерира загуби от десетки
милиони лева годишно.

Нужна е качествена промяна в работата на “Топлофикация София” ЕАД.
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Изводи за “Топлофикация София” ЕАД

Към 31.12.2018 г. натрупаната загуба е над 590 000 000 лв.

Нужна е качествена промяна в работата на “Топлофикация София” ЕАД.
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Задължения на “Топлофикация София” ЕАД към 31.12.2018
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Преоценка активи “Топлофикация София” ЕАД през 2018 г.
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КПД производство “Топлофикация София” ЕАД

Информацията е получена по ЗДОИ на 13.11.2019 г.
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Загуби от закупен газ за периода 2006-2018 г.

Изчисления, въз основа на получената информация по ЗДОИ на 13.11.2019 г.

CST



Какви са реалностите през 2019 г.?

218.67 лв.254.82 лв.загуби на минута4
13 120.22 лв.15 289.17 лв.загуби на час3

314 885 29 лв.366 940.09 лв.ЗАГУБИ НА ДЕН2
114 933 131.80 лв.133 933 131.80 лв.загуби за година1

1 500 000.00 лв.Потребена вода7
5 700 000.00 лв.Закупена ел. енергия6
7 500 000.00 лв.

Вътрешно потребление на ел.
енергия5

4 300 000.00 лв.
Вътрешно потребление на
топлина4

54 473 131.80 лв.54 473 131.80 лв.Загуби ТПМ3
31 460 000.00 лв.31 460 000.00 лв.Загуби производство2
29 000 000.00 лв.29 000 000.00 лв.Закупени квоти за 20181
Вариант 2Вариант 1Параметър№

В основните разходи не са включени никакви разходи за ремонти, поддръжка или
обновяване на ТПМ и технологичното оборудване.
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Реалностите през 2018/2019 г. със снимки

Блок в София. Ясно се вижда, къде влиза тръбата в блока.
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Реалностите през 2018/2019 г. със снимки

ТУ- София. Ясно се вижда, къде минават тръбите на топлофикация.
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Реалностите през 2018/2019 г. със снимки

ТУ- София. Ясно се вижда, къде минават тръбите на топлофикация.
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Реалностите през 2018/2019 г. със снимки

Сточна гара. Дори и при минус 11°C, снегът се топи и става на висулки.
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Реалностите през 2018/2019 г. със снимки

Ясно се вижда, къде минават тръбите на топлофикация.
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Реалностите през 2018/2019 г. със снимки

Ясно се вижда, къде минават тръбите на топлофикация.
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Реалностите през 2018/2019 г. със снимки

Училищен двор. Трасето на тръбите се е очертало съвсем ясно.
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Законова рамка 1

В чл. 69. от ЗЕ (в сила от 17.07.2012 г.) Енергийните предприятия са длъжни
да извършват дейността си в интерес на обществото и на отделните
клиенти … … като обезпечават ефективното използване на горивата
и енергията,  опазването на околната среда,  живота,  здравето и
собствеността на гражданите.

В чл.149,  ал.1  от ЗЕ е записано,  че продажбата на топлинна енергия се
извършва на основата на писмени договори при общи условия, сключени
между … … доставчик на топлинна енергия и клиентите в сграда ‐
етажна собственост. 

Съгласно чл.  40  ал.1  от Наредба №16‐334  от 6  април 2007  г.  за
топлоснабдяването,  Доставчикът осъществява снабдяването на
клиентите с топлинна енергия само при наличие на сключен договор с
топлопреносното предприятие и след сключване на договор с
клиентите за продажба на топлинна енергия при общи условия.
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Законова рамка 2

Съгласно чл.150  ал.1  от Закона за енергетиката (ЗЕ),  продажбата на
топлинна енергия от топлопреносното предприятие на клиенти на
топлинна енергия за битови нужди се осъществява при публично
известни общи условия, предложени от топлопреносното предприятие
и одобрени от Комисията (КЕВР).

Съгласно чл.150  ал.3  от ЗЕ,  в срок до 30  дни след влизането в сила на
общите условия клиентите, които не са съгласни с тях, имат право да
внесат в съответното топлопреносно предприятие заявление,  в
което да предложат специални условия. Предложените от клиентите
и приети от топлопреносните предприятия специални условия се
отразяват в писмени допълнителни споразумения.

Съгласно чл.153,  (1)  (Изм.  ‐ ДВ,  бр.  54  от 2012  г.,  в сила от 17.07.2012  г.) 
Всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда ‐
етажна собственост,  присъединени към абонатна станция или към
нейно самостоятелно отклонение, са клиенти на топлинна енергия ….
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Проект за инсинератор на RDF в София

ИНСИНЕРАТОР ЗА RDF

строителна площ: около 19 000 m2
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Основна информация за RDF проекта

Проект "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на
битовите отпадъци на Столична община"

Първа фаза:

Инсталацията за биологично третиране на площадка „Хан Богров“. Изградени са
две инсталации за био и зелени отпадъци в „Хан Богров”.  Те отговарят на
европейските екологични изисквания.  Реализация на проекта:    ОП „Околна
среда 2007‐2013”.

Втора фаза:

Заводът за механично‐биологично третиране (МБТ)  на отпадъци,  с производство
на RDF гориво на площадка "Садината“,  с.  Яна.  Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.".

Трета фаза:

Изграждане на инсинератор за RDF в ТЕЦ “София”, с капацитет 180 000 тона RDF / 
год.  по оперативна програма “Околна среда 2014  – 2020  г.”,  с обща
разполагаемост на инсталацията 8  000  h/год и производство на 390  000 
Mwht/год и 135 000 Mwhe/год.
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Цели на RDF инсталацията

С инсталацията за производство на топлинна енергия от РДФ постигаме следните
резултати:

• Намаляваме под 10% отпадъците, които депонираме.
• Намаляваме емисиите на фини прахови частици от ТЕЦ София с 6,2 т/г (9,6%).
• Намаляваме емисиите въглеродни оксиди с 87,2 т/г (7%).
• Произвеждаме 58 MW топлинна енергия за 40 000 домакинства.
• Произвеждаме 20 MW електроенергия за 30 000 домакинства.
• Осигуряваме максимално високи екологични стандарти и най-висока степен на

сигурност.
• Стари производствени мощности на ТЕЦ София няма да работят на пълен

капацитет и ги заменяме с ново поколение когенерационна мощност.
• Спестяваме 17 млн.лв. на година от такса за депониране, която през 2020 г. ще

е 95 лв. на тон.
• Спестяваме 65 млн. куб. м природен газ, който заместваме с РДФ-гориво, 

безплатно за Топлофикация София" ЕАД.
• Спестяваме между 15 и 18 млн. евро от природния газ, който заместваме с

РДФ-гориво.
• Спестяваме 5 млн. лв., които в момента плащаме на циментовите заводи за

оползотворяване на РДФ-горивото от завода за отпадъци. 

Източник: Столична община
CST



Проект за инсинератор на RDF в София

Планираното местоположение на инсинератора

ТЕЦ “София”
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Основна информация за RDF инсталацията от СО

Източник: Столична община, отговори обществено обсъждане

‐990Разходи за лихви по кредит от ЕИБ
‐1581580Разходи за амортизации на проекта

‐88880

Променливи разходи на RDF инсталацията
(вкл. транспортни разходи, разходи за
транспорт и депониране на отпадъците
след изгаряне, експлоатационни разходи)

‐91910
Условно постоянни разходи на RDF 

инсталацията

1400140
Разходи за транспортиране и изгаряне на RDF 

в циментови заводи

82770852
Разходи за квоти СО2 на "Топлофикация

София" ЕАД

5565 2495804
Разходи за природен газ на "Топлофикация

София" ЕАД

ефектс
проект

без
проект

Период 2021 ‐ 2046 г., 
Разходи, в млн. евро
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Основна информация за RDF инсталацията от СО

3 833 1818 881 280Общо разходи, лева
1 277 7272 960 427ср. годишни разходи
1 272 6743 171 8942018
1 416 3642 852 1282017
1 144 1432 857 2582016

--2015

Разходи за
транспорт, лв.

Разходи за
Оползотворяване,

лв.
Година

Източник: Столична община

2 173 412средно годишен разход за оползотворяване RDF, в евро

4 238 154средно годишен разход за оползотворяване RDF, лв. 

Няма данни за направени разходи от 5 000 000 лв. или 5 680 000 
евро / годишно.
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Основна информация за RDF инсталацията от СО

Източник: ИАОС, СПТО, Столична община

504 774 (+191,9%)332 973172 888Общо

171 109 (+196,4%)171 10957 7382018

169 628 (+178,5%)55 12660 9172017

156 919 (+204,8%)106 73851 4772016

7 118 (+168,3%)2 7562015

Произведен RDF 
според СО, т

Произведен RDF 
според сайта на

СПТО, т

Произведен RDF 
според КР / 
ИАОС, т

Година

Количество произведен RDF

Средно годишно произведен RDF: 53 196,31 т. или 29,6% от капацитета.

Столична община е произвела на хартия 331 886 т. RDF!
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Основни факти за RDF инсталацията

Топлинните загуби в ТПМ средно годишно са над 845  000 MWht,  а за
последните три години те са средно над 865 000 MWht годишно!

При планирано изгаряне на 180 000  t RDF, ще се получават 390 000 MWht
годишно.  Това е 2,21  пъти по‐малка стойност,  отколкото са реалните
загуби в ТПМ. Това еднозначно означава, че “Топлофикация София” ЕАД
не може да работи без да използва газ. А това означава 100% зависимост
от природния газ и след изграждане на инсинератора.

Проблемът се усложнява от факта, че към момента се произвежда под 30%
от планирания RDF, като тенденцията е той да продължава да намалява
в бъдеще,  за сметка на рециклирането. Това означава,  че получаваната
топлина от инсинератора ще бъде 30%  от 390  000 MWht годишно или
около 115 000 MWht. Произвежданата електроенергия също ще бъде 38 
570 MWhe вместо 135 000 MWhe. А това означава малки икономии от газ
и спестени въглеродни емисии, както и малки приходи от продажби. 

ТПМ генерира над 16 пъти повече емисии годишно от спестените от третият
лъч на метрото и два пъти повече от цялото метро взето заедно, когато
то заработи пълноценно с трите лъча.

CST



Изисквания на ЕС към управлението на отпадъците

• До 2024  г.  ‐ биоразградимите отпадъци ще трябва или да бъдат събирани
разделно, или да бъдат рециклирани като компост в домашни условия;

• До 2025  г. – най‐малко 55%  от битовите отпадъци (от домакинствата и бизнеса) 
трябва да бъдат рециклирани. Този дял трябва да се покачи до 60% през 2030 г. и
до 65% през 2035 г.; 

• До 2025  г ‐ 65%  от материалите за опаковки трябва да бъдат рециклирани,  а до
2030 г., ‐ 70%;

• До 2025 г. – платовете и опасните отпадъци от домакинствата ще трябва да бъдат
събирани разделно;

• Предвидени са отделни цели за различните видове опаковъчни материали като
хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дърво;

• България е рециклирала 32% от отпадъците през 2016 г.;

• Частта от отпадъците в България,  която е изхвърлена в сметища през 2016  г.,  е
64%;

• Предложението за законодателен акт ограничава дела от битови отпадъци, който
може да бъде депониран в сметища на 10% до 2035 г.

• Проектът за инсинератор на не отговаря на изискванията на ЕИБ за кръгова
икономика.
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Влияние на инсинератора върху въздуха

Твърдението на СО,  че с пускането на инсинератора ще се постигне намаление на
ФПЧ10 с 9,6%, на азотните окиси NОx с 46,4 т/г и на въглеродния окис СО с 87.2 
т/г., напълно противоречи с ДОВОС и Оценката за използване на НДНТ по чл. 
99 а, ал. 1 от ЗООС, от декември 2014 г. 

Източник: Доклад по ОВОС и оценка НДНТ
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Влияние на инсинератора върху въздуха

Твърдението на СО,  че с пускането на инсинератора ще се постигне намаление на
ФПЧ10 с 9,6%, на азотните окиси NОx с 46,4 т/г и на въглеродния окис СО с 87.2 
т/г., напълно противоречи с ДОВОС и Оценката за използване на НДНТ по чл. 
99 а, ал. 1 от ЗООС, от декември 2014 г. 

Източник: Доклад по ОВОС и оценка НДНТ

К№ 4 8000  160 000  64.0  256.0 64.0  12.8  12.8      1.3 12.8     0.06 0.64 0.13

t/

Увеличение 14.1%    9.9%       5.0%       19.8% - - - - - -
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Извадка от страница 62 на ДОВОС

Всички твърдения за подобряване на параметрите на качеството на въздуха,  след
въвеждане в експлоатация на RDF инсталацията, са напълно несъстоятелни. 

Източник: Доклад по ОВОС, страница 62
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Финансови потоци за RDF инсталацията - 2018
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Финансови потоци за RDF инсталацията - 2019
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Законова рамка, касаеща пряко инсинератора

Закон за общинския дълг ‐ извадки

Чл. 4. Общината може да поема дългосрочен дълг за:

1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;

Чл. 14. Предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на
следните условия:

1. проектът да е от полза на местната общност;

2. предложението да е придружено от пълно описание на проекта ‐
наименование, цели, технико‐икономическа обосновка, очаквани срокове за
реализация и социално‐икономически анализ на очакваните резултати от
осъществяването на проекта;

3. да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта
…;

4. проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито
становища и предложения са неразделна част от предложението.

Столична община не е изпълнила нито една от цитираните норми
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Какво представлява горивото RDF?

Снимката е предоставена от “За Земята”
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Какво ни остава завинаги от RDF-а?

Снимката е предоставена от “За Земята”
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ТОВА ЛИ Е БЪДЕЩЕТО НА СОФИЯ?

ТАКА ЩЕ ИЗГЛЕЖДА СОФИЯ и ПРЕЗ 2050г.
според плановете на Столична община и Правителството.





ВЪЗМОЖНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ

Използваният технологичен принцип на работа в “Топлофикация София”
ЕАД е изключително архаичен, много скъп и мръсен. Той не отговаря на
съвременните изисквания за ефективност. Този принцип няма бъдеще.

Централното топлоснабдяване има отлични и много по‐евтини екологични
алтернативи,  които са доказани, достъпни са масово, надеждни са и са
широко приложими.

Газификация;
Ко‐генерация;
Термопомпи;
Геотермална енергия;
ВЕИ;
Комбинирани варианти.

Повишаванато на енергийната ефективност на сградите е задължително
изискване, при който и да е от изброените алтернативни варианти.
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ВЪЗМОЖНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ ‐ ГАЗИФИЦИРАНЕ

Газифицирането на сградите е добро преходно решение, към внедряването
на ВЕИ.  То е значително по‐добро от централното топлоснабдяване,  но
отново няма дългосрочно бъдеще.  Гзифицирането намалява драстично
загубите на енергия, на пари и замърсяването на въздуха.
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ВЪЗМОЖНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ ‐ ГАЗИФИЦИРАНЕ

Кондензните газови котли са с КПД 95‐98%.  Те се изработват с всякакви
мощности и са подходящи за всеки дом или сграда.  Те са прекрасна
алтернатива на централното топлоснабдяване.
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При ко‐генерацията се произвеждат едновременно топлинна и електрическа
енергия.  Малките ко‐генерации за къщи и блокове се считат за отлична
алтернатива на газовите котли и централното топлоснабдяване.

ВЪЗМОЖНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ ‐ КО‐ГЕНЕРАЦИЯ

CST
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ВЪЗМОЖНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ ‐ ТЕРМОПОМПИ

Термопомпите са технически системи,  които при единица вложена
електрическа енергия,  се получават 3  или повече единици топлинна
енергия. Отоплението с тях е около два пъти по‐евтино, отколкото с газ. 
Те могат да бъдат захранени и с фотоволтаични панели.
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ВЪЗМОЖНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ – ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ

Използването на геотермална енергия не е оправдано и възможно
навсякъде, но е още една екологична алтернатива на горенето.
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ВЪЗМОЖНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ – ВЕИ

Използването на слънчевата енергия е възможно навсякъде,  като
инвестициите не са големи.  Слънчевата енергия е отлична екологична
алтернатива на горенето.
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ВЪЗМОЖНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ – ВЕИ

Използването на всякаква комбинация от слънчева енергия,  вятър, 
геотермална енергия,  термопомпи и газ е възможно навсякъде. Ако не
се използва газ, отново имаме 100% екологична алтернатива на горенето
и централното топлоснабдяване.
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Примери за реализирани алтернативи в София

Първата в България Зелена детска градина - изцяло екологично
отопление с енергия, добивана от природата чрез термопомпи
Heliotherm и соларни панели. 

На 26 септември 2012 г. Премиерът Бойко Борисов открива в Долни
Богров първата детска градина в България, която се отоплява изцяло
екологично. Сградата се отоплява чрез геотермална отоплителна
инсталация, подпомагана от соларни панели на покрива. 

Вътрешната отоплителна инсталация е изградена с нискотемпературно
подово отопление захранвано от термопомпи, производство на
HELIOTHERM - Австрия. Отоплителните секции на вентилационните
камери също се захранват от термопомпите. Допълнително са
инсталирани 25 м2 соларни панели, които са част от общата
отоплителна инсталация. 

Консумирана енергия 15 kW, отоплителна мощност 102 kW, СОР 6,8.
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Примери за реализирани алтернативи (2018)

Германия вече има 34,7 Mwth слънчеви топлофикации

В Германия вече има 23 действащи слънчеви топлофикации с общо 49,600 
квадратни метра площ на колекторните полета. Капацитетът им е 34,7 
MWth. Това показа наскоро разработен онлайн инструмент за
мониторинг, който има за цел да показва напредъка на слънчевите
топлофикации в страната.

Solites е разработила електронния инструмент за изчисляване на добива
на слънчеви топлофикационни централи, наречен SCFW 2.0 (ScenoCalc
Fernwärme 2.0). Той е достъпен за свободно изтегляне на адрес
www.scfw.de и е насочен към оценка на напредъка в развитието мна
системите за централизирано отопление чрез слънчева енергия в
Германия.

Картата, разработена от Solites, показва още, че има над 10 хиляди
квадратни метра топлофикационни системи в етап на планиране и над
37 500 кв. м. в етап на подготовка.
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Какво е бъдещето?

Бъдещето е на ВЕИ!

RE 100
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Какво трябва да правим?

ДАМИСЛИМ ЗЕЛЕНО!
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Ясен Цветанов


