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ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР
ДОКЛАД
от
дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“
и дирекция „Правна“
Относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-И-30 от 20.07.2018 г. от „ТЕЦ Марица 3“ АД за
изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна
енергия“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Административното производство е образувано въз основа на постъпило в Комисията
за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-И-30 от
20.07.2018 г. от „ТЕЦ Марица 3“ АД, за изменение на лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г.
за „производство на електрическа и топлинна енергия“, на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от
Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Със Заповед № З-E-108 от 26.07.2018 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и
приложенията към него, за установяване на допустимостта и основателността на исканията.
След преглед на постъпилото заявление с писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-30 от 27.07.2018 г.,
от дружеството е изискано да представи допълнителна информация. С писма с
вх. № E-ЗЛР-И-30 от 10.08.2018 г. и от 17.08.2018 г. дружеството е представило
допълнително данни и информация.
Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и
направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи:
„ТЕЦ Марица 3“ АД е акционерно дружество, надлежно учредено по реда на
Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към
Министерството на правосъдието с ЕИК 126526421, със седалище и адрес на управление:
област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград 6400, Промишлена зона, с размер
на капитала 937 000 лв. „ТЕЦ Марица 3“ АД е публично дружество. Предметът на дейност
на дружеството е: производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и
разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на
електроенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и
топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски
права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и др.
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обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон
или друг нормативен акт.
„ТЕЦ Марица 3“ АД е титуляр на лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“, със срок от 10 години, продължена с
Решение № И1-Л-068 от 21.02.2011 г., за срок до 31.12.2015 г., който срок е продължен с
Решение № И2-Л-068 от 05.06.2015 г. с 5 (пет) години, считано от 01.01.2016 г.
С подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-30 от 20.07.2018 г. за изменение на лицензия
№ Л-068-03 от 14.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна
енергия“, „ТЕЦ Марица 3“ АД е направило искане за изваждане от лицензията на котли № 2
и № 3, тип ПКМ-12.
Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съгласно който
производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта.
Лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията в частта ѝ за обектите, с
които се извършва лицензионната дейност. На основание чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ лицензиантът
е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от експлоатация на генериращи
мощности. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и описанието на обекта или на
обектите, с които се осъществява лицензионната дейност с техните технически и
технологични характеристики, е приложение към издадената лицензия. Всяко актуализиране
в това приложение, по аргумент за противното от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ, се счита за
изменение на лицензията, поради което към заявлението си дружеството е представило
актуализирани Приложение № 1 – „Списък и технически характеристики на основните
съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия“ в
ТЕЦ „Марица 3“ и Приложение № 2а - „Списък и технически характеристики на основните
съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на електрическа
енергия“.
Изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе до
изменение на вида на лицензията – тя ще остане лицензия за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“.
Исканото изменение няма да доведе до промяна в текстовата част на лицензията, а
само до актуализиране на приложенията към лицензията, в които се съдържа описанието на
обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и
технологични характеристики.
Към момента на подаване на заявлението за изменение на издадената лицензия
№ Л-068-03 от 14.02.2001 г. на „ТЕЦ Марица 3“ АД за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“, в централата са в експлоатация следните основни
съоръжения:
- един енергиен парогенератор - ПГ 4, тип ОР-380, година на пуск 1971 г., проектно
гориво – лигнитни въглища с калоричност 2000 kcal/kg.
- турбогенератор – ТГ 3, тип ТК-120, в експлоатация от 1971 г., номинална мощност
120 MWе;
- парни котли - три броя (№ 1, № 2 и № 3), тип ПКМ-12, 1989 г., с номинално
паропроизводство 12 t/h, номинално налягане 1,3 MPa, номинална температура 194оС,
проектно гориво – мазут/природен газ.
Общо инсталираната електрическа мощност в дружеството е 120 MWе, а общо
инсталираната топлинна мощност – 394 MWt.
Дружеството е посочило, че основанието за исканото изменение на лицензията е във
връзка с евентуално бъдещо разпореждане с активите, за които е поискано да бъдат заличени
от лицензията.
„ТЕЦ Марица 3“ АД е посочило, че в действащата лицензия са включени 3 броя парни
котли тип ПКМ-12 (№ 1, № 2 и № 3), като към момента за целите на дейността на
дружеството се използва единствено котел № 1 за задоволяване на собствените нужди от
топлинна енергия. Дружеството отбелязва, че не снабдява други потребители с топлинна
енергия и парните котли № 2 и № 3 не се използват за производство на топлинна енергия.
Поради това, „ТЕЦ Марица 3“ АД счита, че изваждането им от лицензията по никакъв начин
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няма да наруши дейността на дружеството, както и не би могло да доведе до
незаконосъобразен отказ за снабдяване с топлинна енергия и до нарушаване сигурността,
непрекъснатостта, ефективността и качеството на произведената топлинна енергия.
„ТЕЦ Марица 3“ АД счита, че не следва да представя доказателства за обстоятелства,
водещи до необходимост от извеждане от експлоатация, тъй като парни котли № 2 и № 3 са в
добро техническо състояние и целта на настоящото искане е да се заличат от лицензията и
при възможност да се осъществи търговска сделка с тях.
Изваждането от лицензията на двата парни котли тип ПКМ-12 няма да доведе до
нарушаване на снабдяването на клиенти с топлинна енергия, тъй като дружеството
няма такива.
След изваждането от лицензията на горните съоръжения в „ТЕЦ Марица 3“ АД
общата инсталирана топлинна мощност се променя от 394 MWt на 378 MWt, а
инсталираната електрическа мощност остава непроменена – 120 MWе.
Приложение № 1 – „Списък и технически характеристики на основните
съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия“ и
Приложение № 2а - „Списък и технически характеристики на основните съоръжения,
предназначени за производство само на топлинна или само на електрическа енергия“,
следва да бъдат изменени съгласно представената от дружеството техническа
информация.
С искането за изваждането от лицензията на парни котли № 2 и № 3, е представено
извлечение от инвентарната книга към 30.06.2018 г., където е видно, че парните котли са с
остатъчна стойност в размер на 485 714,30 лв.
„ТЕЦ Марица 3“ АД заявява, че ако съоръженията бъдат демонтирани и предадени на
скрап, разходите и съответно приходите за това ще бъдат, както следва:
- разходи за демонтаж: 3 878,40 лв. за 1 бр. ПКМ-12, от които материали – 878,40 лв. и
за труд – 3000,00 лв. Общо разходи за двата парни котли: 7 756,80 лв.;
- приходи от продажба на скрап: 13 132,40 лв. за 1 бр. ПКМ-12 или общо за двата
парни котела – 26 264,80 лв.
Дружеството посочва, че преди да предприеме действия по демонтаж и предаване на
скрап ще бъде проучена възможността за продажба на двата парни котли с цел получаване на
по-добри приходи.
Посочва се, че предпочитан вариант е парните котли да бъдат продадени или отдадени
под наем. Същите към момента няма да се извеждат от експлоатация, поради което не се
предвиждат особени разходи при демонтиране и/или предаване на скрап. При продажба или
отдаване под наем дружеството ще формира приходи, като при евентуална продажба,
разходите по демонтажа ще бъдат за сметка на купувача. Формираните приходи ще бъдат
използвани за инвестиции в дейността на дружеството.
Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че изваждането от
лицензията на парни котли № 2 и № 3 няма да се отрази негативно върху финансовите
показатели на „ТЕЦ Марица 3“ АД при осъществяване на лицензионна дейност.
Предвид изложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на
Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с
чл. 13, ал. 5, т. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, предлагаме КЕВР да
обсъди следните решения:
1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на доклада във връзка с подаденото
заявление;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска
регистрация „ТЕЦ Марица 3“ АД или други упълномощени от тях представители на
дружеството;
4. Докладът по т. 1, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат
публикувани на страницата на Комисията в Интернет.
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