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 Приватизацията на „Топлофикация София” АД ще бъде престъпление срещу 
софиянци, ако Столична община и Министерство на икономиката и енергетиката я 
осъществят. Опитът на управляващите да представят състоянието на дружеството като 
окаяно е груба манипулация на общественото мнение. През последните петнадесет 
години в най-голямата столична компания бяха направени респектиращи инвестиции. 
Повечето главни топлопроводи са рехабилитирани, като загубите от пренос са сведени 
до европейски нива от 12-15%. В заключителен етап е и смяната на абонатните 
станции. Двете топлоелектрически централи на дружеството са с огромни възможности 
за развитие, в това число и чрез изграждане на когенерационни мощности за 
едновременно производство на топло  и електро енергия.  
  Манипулативни са съобщенията и за финансовото състояние на дружеството. 
Факт е, че „Топлофикация София” АД има дълг към Булгаргаз  в размер на близо       
200 мил. лева, но също така е вярно, че несъбраните вземания на предприятието от 
абонатите си надхвърлят 230 млн. лв. „Топлофикация София” АД разполага с 
незастроени терени във всички свои топлоизточници, които сами по себе си са много 
сериозен ресурс на дружеството и вероятно биха представлявали и много сериозен 
интерес за евентуалните бъдещи собственици.  Столичното дружество обслужва 
задълженията си към Световната банка и Европейската банка за възстановяване и 
развитие.   
 
 ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА ПРОДАВАМЕ „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” АД? 
 
• Приватизацията не е в интерес на столичани, голямата част от които използват 

относително най-приемливия от финансова гледна точка начин за отопление. 
• Компанията може да бъде печеливша, ако управлението й е неподвластно на 

партийни и други корпоративни интереси. 
• В страните от Европейския съюз   топлофикационните дружества са 

преобладаващо общинска собственост, която е източник на средства за 
реинвестиране в други направления.  

• Печалбите от продажбата на топло и електроенергия няма да влизат в София, а 
ще отиват в частния инвеститор. Така общината ще се лиши от огромен свеж 
капитал за благоустройство и развитие на столицата. 

• Приватизацията на естествените монополи в България, като 
електроразпределителните дружества, водната концесия за София, 
топлофикациите на други градове в страната, не доведе до нови инвестиции, 
подобряване на услугите и до по-ниска цена за крайните потребители. Напротив, 
новите инвеститори преследват единствено печалбите си.  

• Евентулният купувач ще калкулира в крайната цена на парното средствата, 
които е отделил за закупуване на дружеството, включително и лихвите по 
обслужването на взетите кредити за покупката. Това ще увеличи цената на 
топлоенергията за крайните потребители неколкократно. 



• Рискуваме да продадем едно от най-големите енергийни дружества в България 
на много по-ниска от пазарната му цена, опитвайки се да представим неговото 
състояние като трагично.  

• За пореден път при предложение за приватизация на компания с такова значение 
се отчитат дълговете и моментното финансово състояние, а не реалната цена на 
активите и обществения интерес. 

 
 КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ ? 
 
• Публичен професионален дебат по проблемите и бъдещето на „Топлофикация 

София” АД с участието на Столична община, Министерство на икономиката и 
енергетиката, неправителствени организации и населението, който да 
предшества  референдум сред столичани за приватизацията на дружеството. 

• Създаване на Ютилити компания по западен образец, с участието на 
„Топлофикация София” АД и Булгаргаз. 

• Листване на дружеството на фондовата борса с цел набиране на допълнителен 
капитал и включване на миноритарни частни собственици. 

• Незабавна процедура за съдебно производство срещу длъжниците на 
компанията и събиране на невзетите дългове.  
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