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ДОКЛАД
от
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Относно: Одобряване на бизнес план на „Топлофикация Враца” ЕАД за периода
2010-2014 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В съответствие с изискванията на чл. 14 от Наредбата за лицензиране на дейностите в
енергетиката (НЛДЕ) и писма № Е-14-00-3/05.03.2010 г. и № Е-14-06-15/25.07.2011 г. на
ДКЕВР, „Топлофикация Враца” ЕАД представи с писмо вх. № Е-14-06-15/23.08.2011 г. за
одобряване петгодишен бизнес план за периода 2010-2014 г. с времеви период на изготвяне
месец февруари 2010 г. и отчетна информация за изпълнение на ремонтната,
инвестиционната и производствената програма за периода 2005-2009 г.
След преглед на съдържанието на представения бизнес план за периода 2010-2014 г.,
съставената със заповед № З-Е-130/07.09.2011 г. работна група установи, че бизнес планът не
съдържа в цялост необходимата информация, посочена в чл. 14, ал. 1 и 2 (в редакцията на
разпоредбата до ДВ, бр. 19 от 2012 г.) от НЛДЕ и с писмо изх. № Е-14-06-15/09.09.2011 г.
беше изискано от дружеството да представи в 14-дневен срок от получаване на писмото:
1. Ремонтна програма по години с поименни обекти.
2. Социална програма.
3. Прогнозна структура и обем на разходите по години, изготвена съгласно Указания
на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от
комбинирано производство при регулиране чрез метода „горна граница на цени” (т.е.
справки Приложение № 1 до № 7 от ценовия модел).
4. Прогнозен счетоводен баланс за периода на бизнес плана.
С писмо изх. № Е-14-06-15/01.11.2011 г. ДКЕВР напомни на дружеството, че не е
представило необходимата допълнителна информация в указания срок в писмо
изх. № Е-14-06-15/09.09.2011 г.
С писмо вх. № Е-14-06-15/11.11.2011 г. дружеството е представило исканата
информация, като част нея с писмо №Е-ЗЛР-И-8/22.02.2012 г. е коригирана.
На дружеството е издадена лицензия за дейността производство на електрическа и
топлинна енергия № Л-025-02/15.11.2000 г., изменена с Решение № И1-Л-025-02/25.11.2004
г. и № И2-Л-025-02/04.04.2005 г., за срок от 20 /двадесет/ години и лицензия за дейността
пренос на топлинна енергия № Л-026-05/ 15.11.2000 г., за срок от 20 /двадесет/ години,
изменена с Решение № И1-Л-026-05/25.11.2004 г.

По силата на чл. 47, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ одобрените от комисията бизнес планове са
неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодично се
актуализира. Съгласно чл. 47, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана не се счита за
изменение на лицензията.
ДКЕВР със свое решение № И2-Л-025-02/04.04.2005 г. е одобрила първия бизнес план
на „Топлофикация Враца” ЕАД за периода 2005-2009 г.
Лицензиантът не е изпълнил изискването на чл. 14, ал. 4 от НЛДЕ (в редакцията на
разпоредбата до ДВ, бр. 19 от 2012 г.), съгласно който всеки следващ бизнес план се
представя за одобряване от комисията не по-късно от 6 месеца преди изтичането на срока на
предходния бизнес план.
Въз основа на предоставената информация са анализирани постигнатите резултати
през периода на одобрения бизнес план 2005-2009 г., основните технически и икономически
аспекти, както и очакваното развитие на дейността за периода 2010-2014 г.
І. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА ЗА ПЕРИОДА 2005 - 2009 г.
1. Инвестиционна програма.
Инвестиционната програма е осъществявана със заемни и собствени средства, като
през годините са направени следните разходи:
Година

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Общо

План, в хил. лв.

***

***

***

***

***

***

Отчет, в хил. лв.

***

***

***

***

***

***

107 %

23 %

69%

40%

31%

89%

Изпълнение

В топлоизточниците са били планирани инвестиционни разходи в размер на
****
хил. лв. и има преизпълнение с около 18%, докато в топлопреносната мрежа при планирани
**** хил. лв. са изпълнени обекти само за **** хил. лв. или около 27%.
Най-важният обект в дейността по производство на електрическа и топлинна енергия
е въвеждането в работа през 2005 г. на 2 бр. двигатели с вътрешно горене с гориво природен
газ (ДВГ).
В дейността по пренос на топлинна енергия с приоритет е осъществявана
реконструкцията и автоматизацията на 118 бр. абонатни станции, подмяната на 16 бр.
салникови компенсатори с линзови, реконструкцията на един обект от топлопреносната
мрежа и др. Неизпълнението на предвидените инвестиционни разходи се дължи на
неприсъединяването на нови потребители, за което са били предвидени средства,
неизпълнението на обекти за реконструкцията на топлопроводи и спестявания в разходите за
рехабилитацията на абонатните станции.
2. Производствена програма.
През периода 2005-2009 г. „Топлофикация Враца” ЕАД е планирало с
производствената програма да изпълни следните цели:
Въвеждане на комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
Снижаване на разходните норми за производство на топлинна енергия.
Снижаване на технологичните разходи по преноса на топлинна енергия.
Производство на електрическа енергия.
За периода след въвеждането в експлоатация на двата ДВГ в ТЕЦ „Градска” са били
планирани годишни количества на произведената електрическа енергия в размер на около
50 000 MWh, като за периода 2005-2009 г. е отчетено около 83% изпълнение на планираното
производство на електрическа енергия.
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Собствени нужди и разходи за трансформация на електрическата енергия.
Делът на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и
трансформация възлиза средногодишно на 5,5%, като в бизнес плана за 2005-2009 г.
дружеството не е планирало собствени нужди при производството на електрическа енергия.
Продадена електрическа енергия.
През периода 2005-2009 г. са продадени **** MWh електрическа енергия или около
78% от планираното количество.
Произведена топлинна енергия от топлоизточниците.
През периода 2005-2009 г. са били планирани количества на произведената топлинна
енергия в размер на **** MWh. Средно за периода количеството на произведената топлинна
енергия е с около 11% по-малко от планираното. През 2009 г. около 37% от топлинната
енергия е произведена по комбиниран начин.
Технологични разходи по преноса на топлинна енергия.
Количествата топлинна енергия за технологични разходи по преноса са планирани и
съобразени с очакваните ползи от изпълнението на рехабилитационните мерки и
предвидената ремонтна програма, като средно за периода отчетените количества са с около
4% по-големи в сравнение с планираните. През 2009 г. технологичните разходи по преноса
са увеличени с около 8% спрямо отчетените през 2005 г. и не е изпълнена една от целите на
бизнес плана за снижаване на технологичните разходи по преноса на топлинна енергия.
За периода 2005-2009 г. количествата топлинна енергия за технологични разходи са:
Показател
Топлинна енергия за
технологични разходи
при преноса

Мярка

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

MWh

***

***

***

***

***

%

19,58% *

20,57% *

22,77% *

26,10% *

26,46% *

* Относителният дял е определен спрямо произведената топлинна енергия.
Продадена топлинна енергия.
Количествата на продадената топлинна енергия са планирани според очакваното
потребление, като средно за периода отчетените количества са с около 15 % по-малки от
планираните.
Горива за производство.
Количествата на горивата са планирани според очакваното изпълнение на
производствената програма и специфичните разходи на гориво за производство на
електрическа и топлинна енергия. Средно за периода 2005-2009 г. количеството на
природния газ е намаляло в сравнение с планираното с около 21%, поради намаление на
производството на електрическа и топлинна енергия, и снижаване на разходите на гориво за
производство на топлинна енергия. През 2009 г. специфичният разход за производство на
топлинна енергия е намален с около 4,6% спрямо отчетения през 2005 г., с което е изпълнена
една от целите на бизнес плана за периода 2005-2009 г.
3. Ремонтна програма.
През периода 2005-2009 г. дружеството е планирало средства за ремонт в размер на
**** хил. лв., разпределени по равно през годините, като реалното изпълнение общо за петте
години е **** хил. лв. или е налице значително превишаване на планираните разходи за
ремонт. Съпоставката спрямо предвидените средства в актуализираните годишни ремонтни
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програми общо за периода в размер на 2 927 хил. лв. показва, че реалното изпълнение е
много близко до планираното поотделно за всяка година.

Година

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Общо

План, в хил. лв.

***

***

***

***

***

***

Отчет, в хил. лв.

***

***

***

***

***

***

Средствата за ремонти в централите са били насочени за най-вече за ремонт на ДВГ
при достигане на определен брой работни часове и най-неотложните дейности, свързани с
възстановяване на основни и спомагателни агрегати и съоръжения за постигане на сигурна
работа.
Средствата за ремонти в преноса са за локализиране, секциониране и отстраняване на
случайните прекъсвания на снабдяването с топлинна енергия (аварии по топлопреносната
мрежа), ремонти и подмяна на съоръжения в абонатните станции и топлопреносната мрежа.
ІІ. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2010 -2014 г.
1. Инвестиционна програма.
Основните цели на разработената инвестиционна програма са:
Увеличаване на годишното количество на произведената електрическа енергия
с **** МВтч.
Намаляване на технологичните разходи по преноса на топлинна енергия с 5%.
Топлоизточници.
С предвидените обекти в инвестиционната програма ще се гарантира работата на
централите с надеждни съоръжения, увеличаване на производството на електрическа енергия
и подобряване на енергийната ефективност:
Обновяване на 2 бр. съществуващи ДВГ в ТЕЦ „Градска”.
Доставка и монтаж на инсталация за комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия в ОЦ „Младост” на база ДВГ с електрическа
мощност 2 MWh и топлинна 1,85 MWh.
Топлопреносна мрежа и абонатни станции.
Целта на предвидените рехабилитационни мерки в топлопреносната мрежа и
абонатните станции е намаление нивото на технологичните разходи по преноса и подмяна на
съоръжения в абонатните станции:
Реконструкция на 3 584 m по трасе участъци от топлопреносната мрежа.
Реконструкцията и автоматизацията на 135 бр. абонатни станции.
Като инвестиционна мярка е посочено изграждане на топлопроводи и абонатни
станции за присъединяване на нови потребители без да са предвидени средства.
2. Ремонтна програма.
За периода 2010-2014 г. дружеството е изготвило поименен списък на обектите и
мероприятията в централите и топлопреносната мрежа за осигуряване на надеждност в
доставката на топлинна енергия за потребителите в гр. Враца и повишаване ефективността
на производство.
Предвиждат се основен и текущ ремонт на ДВГ в ТЕЦ „Градска”, ремонти по
спомагателни съоръжения, електрически съоръжения, измервателни системи, сгради и други.
Планираните средства за ремонт по топлопреносната мрежа са основно за аварийни
ремонти за подмяна на авариралите участъци от топлопроводите и за възстановяване на
пътната настилка. Предвиждат се разходи по поддръжка и ремонт на автоматизираните
абонатни станции, както и подмяна на топлопроводи.
Разпределението на предвидените разходите за ремонт по години, е както следва:
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Година
Разходи за ремонтна
програма, в хил. лв.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

***

***

***

***

***

3. Производствена програма.
Производство и продажба на електрическа енергия.
Планираното производство на електрическа енергия е с около 37% по-голямо в
сравнение с изминалия петгодишен период и е съобразено с предвиждането в началото на
2012 г. да бъде въведена новата инсталация за комбинирано производство в ОЦ „ Младост”,
което определя разликата между планираните по години количества.

№
1
2
3
4

Показател
Произведена електрическа
енергия
Собствени нужди и
разходи по трансформация
на електрическата енергия
Относителен дял на
собствените нужди
Продадена електрическа
енергия
в т.ч. комбинирана

2010 г.

2011 г.

отчет

отчет

MWh

42 925

46 978

56 950

56 950

56 950

MWh

2 642

2 609

4 350

4 350

4 350

%

6,15%

5,55%

7,64%

7,64%

7,64%

MWh

40 283

44 369

52 600

52 600

52 600

MWh

40 283

44 369

52 600

52 600

52 600

Мярка

2012 г.

2013 г.

2014 г.

прогноза прогноза прогноза

Собствените нужди и разходите за трансформация на електрическа енергия за
периода 2010-2014 г. е планирано да се увеличават през годините след въвеждането на
новата инсталация за комбинирано производство в ОЦ „ Младост”.
През периода 2010-2014 г. е планирано количеството на продадената електрическа
енергия да бъде с около 35% повече в сравнение с изминалия период.
Производство и продажба на топлинна енергия.
Дружеството планира увеличаване около 2% на годишното производство на топлинна
енергия с топлоносител гореща вода в сравнение с постигнатото количество през 2009 г. и
около 41% от топлинната енергия да е произведена по комбиниран начин.
Данните за прогнозните количества на продадената топлинна енергия с топлоносител
гореща вода показват запазване и минимално увеличение на отчетените количества през
2009 г., като в края на периода се планира ръст в продажбата от около 2%.
№
1
2
3
4
5
6

Показател
Произведена топлинна
енергия
Топлинна енергия за
собствени нужди
Отпусната топлинна енергия
към преноса
Топлинна енергия за
технологични разходи
Относителен дял на
технологичните разходи **
Продадена топлинна енергия

2010 г.

2011 г.

отчет

отчет

MWh

124 138

128 025

124 000

124 000

124 000

MWh

1 513

1 652

1 500

1 500

1 500

MWh

122 625

126 373

122 500

122 500

122 500

MWh

34 276

34 097

32 500

32 000

31 500

%

27,95%

26,98%

26,53%

26,12%

25,71%

MWh

88 349

92 276

90 000

90 500

91 000

Мярка

2012 г.

2013 г.

2014 г.

прогноза прогноза прогноза

** Относителният дял е определен спрямо отпуснатата топлинна енергия към
преноса.
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Горива за производство.
Количествата на горивата са планирани според очакваното изпълнение на
производствената програма и подобряване на ефективността на използваното гориво:
За инсталациите за комбинирано производство:
№

Показател

1 Гориво природен газ
Обща ефективност на
2
използваното гориво

knm3

2010 г.
отчет
***

2011 г.
отчет
***

%

76,15%

76,39%

Мярка

2012 г.
2013 г.
2014 г.
прогноза прогноза прогноза
***
***
***
79,25%

79,25%

79,25%

За инсталациите за разделно производство на топлинна енергия:
№

Показател

1 Гориво природен газ
Обща ефективност на
2
използваното гориво

knm3

2010 г.
отчет
***

2011 г.
отчет
***

%

88,49%

88,90%

Мярка

2012 г.
2013 г.
2014 г.
прогноза прогноза прогноза
***
***
***
91,06%

91,06%

91,06%

4. Ценови параметри.
В технико-икономическия разчет за периода 2010-2014 г. (разчета) дружеството е
изчислило приходите от дейността по цени на електрическата и топлинната енергия,
определени съгласно приложените ценови модели по години:
№
1
2
3
4

Показател
Индивидуална
цена
на
електрическата енергия
Добавка
Преференциална
цена
на
комбинираната ел.енергия
Цена на топлинната енергия с
топлоносител гореща вода

Мярка

2012 г.

2013 г.

2014 г.

лв./MWh

116,77

117,16

117,18

лв./MWh

75

75

75

лв./MWh

191,77

192,16

192,18

лв./MWh

104,62

103,98

103,17

Разходите за гориво са направени на база цена на природен газ 544,26 лв./ knm3.
Другите разходи за периода на бизнес плана са планирани за всяка година поотделно
и са съобразени с производствена, инвестиционна и ремонтна програми.
Дружеството не е предвидило разходи през 2013 г. и 2014 г. за закупуване на квоти за
емисии на парникови газове.
ІІІ. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2010-2014 г.
1. Финансово-икономически резултати и структура на капитала за периода на
бизнес плана 2010 - 2014 г. на „Топлофикация Враца” ЕАД.
От „Топлофикация Враца” ЕАД са представени: предварителен годишен финансов
отчет към 31.12.2011 г. и прогнозни - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и
отчет за паричния поток, за оставащите години от бизнес плана (2012 г., 2013 г. и 2014 г.),
въз основа на които са направени анализите и прогнозите за финансово-икономическите
резултати и структурата на капитала за периода на бизнес плана 2010-2014 г. на
дружеството.
1.1. Приходи.
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Приходите са определени на база отчет за 2010 г., предварителен отчет за 2011 г. и
предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и ценовите
нива на електрическата и топлинната енергия за оставащите години от бизнес плана (2012 г.,
2013 г. и 2014 г.).
Прогнозираните приходи от продажби на електрическа енергия (комбинирана) за
2014 г. се увеличават спрямо отчетените за 2010 г. с 27.3%, като по години за периода на
бизнес плана 2010 - 2014 г. са както следва:
- отчет 2010 г. – **** хил. лв.;
- предварителен отчет 2011 г. – **** хил. лв.;
- прогноза 2012 г., 2013 г. и 2014 г. – съответно 10 087 хил. лв., **** хил. лв. и
**** хил. лв.
Това увеличение на приходите от електрическа енергия в края на периода в сравнение
с началото е резултат от увеличените количества електрическа енергия за продажба и
съответните цени.
Прогнозираните приходи от продажби на топлинна енергия (за промишлени,
стопански и бюджетни организации, и население) за 2014 г. също се увеличават спрямо
отчетените за 2010 г. с 39%, като по години са следните:
- отчет 2010 г. – **** хил. лв.;
- предварителен отчет 2011 г. – **** хил. лв.;
- прогноза 2012 г., 2013 г. и 2014 г. – съответно **** хил. лв., **** хил. лв. и
**** хил. лв.
Увеличението на приходите от топлинната енергия в края на периода на бизнес плана,
в сравнение с началото е резултат от увеличените количества топлинна енергия за продажба
и съответните цени.
Прогнозираните общи приходи на дружеството за 2014 г. се увеличават спрямо
отчетените за 2010 г. с 22.5%., по години както следва:
- отчет 2010 г. – **** хил. лв.;
- предварителен отчет 2011 г. – **** хил. лв.;
- прогноза 2012 г., 2013 г. и 2014 г. – съответно **** хил. лв., **** хил. лв. и
**** хил. лв.
Общите приходи на дружеството в края на периода се увеличават в сравнение с
началото, в следствие на нарастналите нетни приходи от продажби, в т. ч. от продукция (от
топлинна и електрическа енергия).
1.2. Разходи.
Прогнозираните общи разходи на дружеството за 2014 г. се увеличават спрямо
отчетените за 2010 г. с 6.9%, като по години са следните:
- отчет 2010 г. – **** хил. лв.;
- предварителен отчет 2011 г. – **** хил. лв.;
- прогноза 2012 г., 2013 г. и 2014 г. – съответно **** хил. лв., **** хил. лв. и
**** хил. лв.
Посоченото увеличение на общите разходи на дружеството е резултат основно от
увеличението на разходите за суровини и материали.
1.3. Активи.
Активите на дружеството се прогнозира да се увеличат през 2014 г. с 4.5%, до
22 352 хил. лв., в сравнение с отчетените за 2010 г., в размер на 21 392 хил. лв.
Това се дължи както на увеличението на нетекущите (дълготрайни) активи
(увеличават се с 5.4%, до 14 165 хил. лв. – от 13 439 хил. лв.), в частта съоръжения и други,
така и на увеличението на текущите (краткотрайни) активи на дружеството (увеличават се с
4%, до 7 987 хил. лв. – от 7 676 хил. лв.), основно в частта други вземания. Дружеството
прогнозира вземанията от клиенти и доставчици да се намалят с 11.6% през 2014 г. и
достигнат 6 209 хил. лв., спрямо 2010 г. когато са 7 028 хил. лв. Материалните запаси за
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периода на бизнес плана остават относително постоянна величина, а паричните средства се
увеличават в края на периода.

1.4. Собствен капитал и финансова структура на капитала.
1.4.1. Собствен капитал.
Записаният капитал на дружеството, в размер на 6 234 хил.лв., остава непроменен за
целия период на бизнес плана 2010-2014 г., докато собственият капитал се увеличава в
резултат на намалението на непокритата загуба.
1.4.2. Финансови резултати.
При горепосочените приходи и разходи, текущият финансов резултат на дружеството
е загуба в размер на 1 202 хил. лв. за 2010 г., печалба в размер на 1 699 хил. лв. за 2011 г. и
нарастваща печалба за оставащия период от бизнес плана 2012-2014 г., като по години е
както следва:
2012 г. - **** хил. лв.;
2013 г. - **** хил. лв.;
2014 г. - **** хил. лв.
1.4.3. Структура на капитала.
Предвид това, че дружеството отчита текуща загуба само през първата година от
периода на бизнес плана, а през останалите години текуща печалба, собственият капитал на
дружеството се увеличава през целия период, а структурата на пасива се изменя от
съотношение 33% собствен капитал и 67% привлечени средства за 2010 г. - на 54% собствен
капитал и 47% привлечени средства за 2014 г.
1.5. Пасиви.
Общо задълженията на дружеството (до 1 година и над 1 година) намаляват с 28.9%,
до **** хил. лв. за 2014 г., от **** хил. лв. за 2010 г., в резултат на намалени задължения към
доставчици и към финансови предприятия.
Дружеството отчита загуба за 2010 г., печалба за 2011 г., и прогнозира нарастваща
печалба до края на периода на бизнес плана. Финансовите показатели и финансовата
структура на дружеството се подобряват през целия период на бизнес плана, като в края на
периода общото финансово състояние, определено на база обща балансова структура, може
да се определи като добро.
2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции за периода на
бизнес плана 2010 - 2014 г. на „Топлофикация Враца” ЕАД.
Инвестиционната програма на дружеството е на обща стойност 2 564 хил. лв., от
които 1 624 хил. лв. за топлоизточниците и 940 хил. лв. за топлопреносните мрежи.
Разпределението на предвидените инвестиции по години е както следва:
2010 г. – *** хил. лв., в т. ч. *** хил. лв. в производството и *** хил. лв. в преноса;
2011 г. – *** хил. лв., в т. ч. *** хил. лв. в производството и *** хил. лв. в преноса;
2012 г. – *** хил. лв.; в т. ч. *** хил. лв. в производството и *** хил. лв. в преноса;
2013 г. – *** хил. лв., в преноса;
2014 г. – *** хил. лв., в преноса.
„Топлофикация Враца” ЕАД предвижда финансирането на Инвестиционната
програма да се извърши основно със собствени средства. Само за обновяването на
съществуващата инсталация за комбинирано производство, в ТЕЦ „Градска“ (744 хил. лв.) и
за изграждането на новата инсталация за комбинирано производство, в ОЦ „Младост“
(850 хил. лв.), дружеството ще ползва банкови кредити. Предвид горепосочените инвестиции
за топлоизточниците – за обновяването на съществуващата инсталация за комбинирано
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производство и за изграждането на новата инсталация, дружеството прогнозира увеличение
на производството и продажбите на електрическа енергия, и постоянно производство и
увеличена реализция на топлинната енергия предвид намалените загуби по преноса до края
на периода на бизнес плана (2012-2014 г.), в сравнение с началото на периода.
Инвестиционната програма на дружеството предвижда инвестиции и в
топлопреносната мрежа и в абонатни станции, като подмяна на амортизирани тръбопроводи
с висока аварийност, и подмяна и реконструкции на абонатни станции. Предвидените
инвестиции за топлопреносната мрежа и абонатни станции (660 хил. лв., до края на периода
2012-2014 г.), ще доведат до намаление на топлинните загуби по преноса и от излъчване в
АС.
Реализирането на инвестиционната програма на дружеството ще доведе също така и
до намаляване на разходите за горива и на емисиите на парникови газове.
Извод:
За периода на бизнес плана 2010 - 2014 г., дружеството отчита загуба за 2010 г. и
печалба за 2011 г. До края на периода на бизнес плана (2012 – 2014 г.), дружеството
прогнозира нарастваща печалба, подобряване на финансовите показатели и финансовата
структура на дружеството, което дава основание да се направи извода, че дружеството ще
реализира целите на бизнес плана, включително инвестиционната програма. „Топлофикация
Враца” ЕАД предвижда финансирането на Инвестиционната програма да се извърши със
собствени средства и банкови кредити.
Във връзка с изложеното и на основание чл. 28, ал. 4 и чл. 40, ал. 6 от УП на
ДКЕВР и на нейната администрация предлагаме ДКЕВР:
1. Да приеме доклада.
2. Да насрочи открито заседание.
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