
 
ДО 
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА 
КМЕТ  
 НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
 
 
ДО 
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ 

  
 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от Мая Манолова – Председател на Гражданска платформа „Изправи се 
БГ” 

адрес – гр. София, пл. Славейков 4А ет. 3 еmail: office@izpravise.bg 

 

относно:  Доклад за одобряване на напредъка на изпълнението на 
Договора за техническо консултиране от 18 юни 2021г. и вземане на 
съответните решения от Столичния общински съвет на заседанието, 
насрочено за 25 ноември 2021 г.  

 

На 16 ноември 2021 г. с вх. № СОА21-ВК66-10812/16.11.2021г. е внесен в 
Столичния общински съвет Доклад, относно одобряване на напредъка на 
изпълнението на Договора за техническото консултиране от 18 юни 2021 г. 
/Доклад/ заедно с проект за  вземане на четири решения. В тази връзка 
Гражданска платформа „Изправи се БГ“ дава следното становище: 

1. Столичният общински съвет да не приема  предложения Доклад,  докато 
47 –то Народно събрание не приема  Стратегия за  устойчиво енергийно 
развитие на страната до 2050 г., в която да има визия за  развитието на 
високоефективното комбинирано производство на електрическа и 
топлинна енергия, вкл. и за мястото, ролята и бъдещето на 
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„Топлофикация София“ ЕАД  в енергийното планиране и  сигурност на 
България.  

2. Столичният общински съвет да изготви и приеме краткосрочен екшън-

план за финансовото оздравяване на „Топлофикация София“ ЕАД  за 

следващата една година. Преди планът да бъде приет  предлагаме той   
да бъде    съгласуван с  „Българския енергиен холдинг“ ЕАД,  като най-

голям кредитор на дружеството и Комисията за енергийно и водно 
регулиране, която е издала съответните лицензии за осъществяване на 
дейността му. 

3. Столична община и Столичният общински съвет  да проведат публичен  
обществен дебат  с гражданите на София и експерти от различни области 
–  eнергетика, финанси, екология, и др., които да дадат становища по 
изготвените документи от консултантска компания   „Блейк и Вийч 
Мениджмънт Консултинг“ ООД, относно модернизацията и финансовото 
укрепване  за „Топлофикация София“ ЕАД в следващите 30 години. 

4. В допълнение предложените технически решения не са достатъчно 
обосновани, като е пренебрегната е възможността и за други технически 
възможности. А според експертни оценки заложената цена за 
инвестициите е прекалено висока. 

Ние считаме, че настоящото мнозинство в Столичния общински съвет няма 
моралното право, нито експертния потенциал да взема каквито и да е било 
стратегически решения за бъдещото на „Топлофикация София“ ЕАД. В 
последните 10 години откакто дружеството стана 100 % собственост на 
Столична община, управляващите от политическа партия  „ГЕРБ“ го до 
доведоха до  „технически и финансов“ колапс, както е посочено в 
презентация за „Проект за модернизация на „Топлофикация София“ ЕАД 

публикувана  на Интернет страница на Столична община.   

Напомняме, че мандатът на кмета на София и общинските съветници изтича 
след две години, и не е редно да вземат каквито и да е било стратегически 
решения за  „Топлофикация София“ ЕАД, които ще доведат до  увеличаване 

задълженията му към нови кредитори с  още 934 млн. евро по предварителни 

разчети, и проектите могат да бъдат реализирани най-рано след 40 месеца. 
Не общинските съветници от Столичния общински съвет ще плащат тези 
дългове, а потребителите на топлинна енергия.  

 „Топлофикация София“ ЕАД се нуждае от неотложни мерки за финансовото 
и оздравяване и нови управленски решения, за да бъде спасена, за да 
продължи да функционира, преди да се обсъжда каквато и да е дългосрочна 
визия за развитието и, както и да се вземат съответните решения.  



 

23.11.2021 г.                                        С уважение, 

гр. София                                                                   /Мая Манолова – Председател/ 

                    


