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Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-084 

от 05.12.2018 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 05.12.2018 г., като разгледа заявление с  

вх. № E-ЗЛР-И-34 от 25.07.2018 г. от „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, за изменение на 

лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“, доклад с вх. № Е-Дк-983 от 12.11.2018 г. и събраните данни от 

проведеното открито заседание на 22.11.2018 г., установи следното: 

 

 Административното производство е образувано въз основа на постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-И-34 от 25.07.2018 г. 

от „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, за изменение на лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за 

дейността „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-112 от 30.07.2018 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 писма с изх. № Е-ЗЛР-И-34 от 30.07.2018 г. и от 

27.09.2018 г. от дружеството е изискано да представи допълнителна информация.  

 С писма с вх. № E-ЗЛР-И-34 от 10.08.2018 г., от 20.08.2018 г. и от 09.10.2018 г. 

„Топлофикация-Сливен“ ЕАД е представило допълнително данни и информация. 

 Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в 

доклад с вх. № Е-Дк-983 от 12.11.2018 г., приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 

от протокол № 223 от 15.11.2018 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. В 

изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 22.11.2018 г. е проведено открито 

заседание, на което е присъствал г-н Стефан Стефанов – служител в  

„Топлофикация-Сливен“ ЕАД. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и 

изводите, отразени в приетия доклад, както и по предложеното изменение на издадената 

лицензия. 

 

 Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи: 

 „Топлофикация-Сливен“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, надлежно учредено по 

реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към 

Министерството на правосъдието с ЕИК 119004654, със седалище и адрес на управление: област 

Сливен, община Сливен, гр. Сливен 8800, ул. „Стефан Караджа“ № 23, с размер на капитала 

4 966 419 лв. Дружеството е 100% частна собственост, едноличен собственик на капитала е 

чуждестранно юридическо лице, държава: Кипър. Предметът на дейност на дружеството е 

производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности 

и услуги, обслужващи основните дейности; както и всяка друга незабранена от закона дейност. 

 „Топлофикация-Сливен“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-084-05 от 

21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, със срок от 20 години всяка. 

 С подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-34 от 25.07.2018 г. за изменение на лицензия  

№ Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ 
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дружеството е направило искане за изваждане от лицензията на три парни котли тип КМ-12, със 

стационарни № 1, 2 и 3. 

 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. В тази връзка,  

„Топлофикация-Сливен“ ЕАД е представило актуализирани Приложение № 1 – „Описание на 

обектите с техните технически и технологични характеристики“ и Приложение № 2а – „Списък и 

технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство само на 

топлинна или само на електрическа енергия“, така както се предлага да бъдат изменени. 

 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 

единствено 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-084-03 от 21.02.2001 г. на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ са инсталирани следните основни съоръжения, описани в 

Приложение № 1 и Приложение № 2а: 

 - енергийни парогенератори – ЕПГ 1 и ЕПГ 2, тип 1В160/100, номинално 

паропроизводство 160 t/h, година на пуск 1969 г., проектно гориво – въглища; 

 - турбогенератор – ТГ 1, тип ПТ 30, в експлоатация от 1969 г., номинална електрическа 

мощност 30 MWе; 

 - водогрейни котли – тип ВК 100, с номинална мощност 116 MW, 1993 г., и КВГМ, с 

номинална мощност 116 MW, 1984 г.; 

 - промишлени парни котли – 4 (четири) броя – тип КМ-12 (№ 1, № 2, № 3 и № 4), пуснати в 

експлоатация, съответно № 1 през 1984 г., а другите три котела са пуснати през 1978 г., с 

номинално паропроизводство 8 t/h, номинално налягане 0,8 MPa, номинална температура 180
о
С, 

проектно гориво – мазут/природен газ. 

 Общо инсталираната електрическа мощност в дружеството е 30 MWе, а общо 

инсталираната топлинна мощност – 484,8 MW. 

 

 „Топлофикация-Сливен“ ЕАД посочва, че котлите КМ-12 са изведени от експлоатация и са 

консервирани, съгласно заповед на изпълнителния директор на дружеството и не се е налагало 

тяхното използване след 2011 г. Отработените часове на четирите парни котли са общо 29 717 h и 

те са изключени от обхвата на Комплексните разрешителни № 510-Н0/2015 г. и  

КР № 510-Н1/2017 г. Като доказателство за консервирането на парните котли дружеството е 

представило: 

 - Заповед № 012 от 15.01.2018 г. на изпълнителния директор, с която по т. 1, дълготрайните 

материални активи ВК 100, КМ12 – 4 броя и всички активи, свързани с тяхната експлоатация, се 

консервират и изключват от амортизируемите активи на дружеството. 

 - Писмо на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД с изх. № 15-13 от 13.12.2011 г. до „Инспекция за 

държавен технически надзор“ (ИДТН) Стара Загора, клон Сливен, с което дружеството 

уведомява, че поради промяна в схемата на работа в „Топлофикация-Сливен“ ЕАД са изведени от 

експлоатация утилизатори към котли КМ-12, с рег. № Сл-ПК 0191, № Сл-ПК-0192,  

№ Сл-ПК 0193, № Сл-ПК 0194. В писмото е поискано същите да бъдат снети от отчет. 
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 - Писмо на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД с изх. № 13-47 от 14.12.2012 г. до РО ИДТН,  

гр. Стара Загора, с което се иска снемане от контрол на газопреносни съоръжения с  

рег. № СлГИ 125, СлГИ 126, СлГИ 127, СлГИ 136, СлГИ 137, поради промяна на структурата и 

използваната горивна база в „Топлофикация-Сливен“ ЕАД; 

 - копие на ревизионен акт № 12 от 24.11.2011 г. за парен котел № КМ-12 № 2; 

 - копие на ревизионен акт № 11 от 15.07.2010 г. за парен котел № КМ-12 № 1; 

 - копие на Удостоверение за редовен технически преглед за котел КМ-12 № 3 от  

17.07.2008 г.;  

 - копие на Удостоверение за редовен технически преглед за котел КМ-12 № 4 от  

31.07.2009 г. 

 В актовете от последните прегледи е констатирано добро техническото състояние на 

съоръженията. 

 Предвид гореизложеното, изваждането от лицензията на посочените котли няма да 

доведе до нарушаване на процеса на производство и снабдяване с топлинна енергия на 

клиентите в гр. Сливен, като с оставащите в експлоатация съоръжения за производство на 

топлинна енергия, дружеството ще гарантира сигурността, непрекъснатостта, 

ефективността и качеството на произведената топлинна енергия, при спазване на условията 

на издадената лицензия и действащото законодателство. 

 След изваждането от лицензията на гореописаните съоръжения в  

„Топлофикация-Сливен“ ЕАД общата инсталирана топлинна мощност се променя от 484,8 

MWt на 464,8 MWt, а електрическата остава непроменена – 30 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. 

 „Топлофикация-Сливен“ ЕАД е заявило, че искането за изваждането от лицензията на 

парни котли № 1, 2, и 3 е във връзка с евентуално бъдещо разпореждане с активите, като е 

посочило, че парните котли са в добро техническо състояние. 

 От представеното извлечение от инвентарна книга към 30.06.2018 г. е видно, че 

горепосочените котли са с нулева остатъчна стойност. 

 Дружеството е посочило, че след изваждането от лицензията на парни котли № 1, 2  

и 3, ако съоръженията бъдат демонтирани и предадени на скрап, се очаква да бъдат реализирани 

приходи в размер на 74 000 лв. „Топлофикация-Сливен“ ЕАД прогнозира да се извършат и 

значителни разходи във връзка с демонтаж, наемане на високотонажна подемна техника, 

специализиран транспорт за едрогабаритни изделия и правоспособна организация за работа по 

поднадзорни и газови съоръжения за демонтиране и др., като не са разгледани и изискванията за 

третиране на отпадъците след демонтаж на оборудването. Предвид тези обстоятелства, 

дружеството е посочило, че проучва възможност за продажба на активите с цел постигане на по-

високи приходи. 

 Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че изваждането от 

лицензията на парни котли № 1, 2 и 3 няма да се отрази негативно на финансовите 

показатели на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД при осъществяване на лицензионната дейност. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1,  

т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 49, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 64, ал. 2 и чл. 66, т. 1 от Наредба 

№ 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 1. Изменя лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, с  

ЕИК 119004654, със седалище и адрес на управление: област Сливен, община Сливен,  
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гр. Сливен 8800, ул. „Стефан Караджа“ № 23, по отношение на енергийния обект, във 

връзка с извеждане от експлоатация на три броя парни котли тип КМ-12, със стационарни  

№ 1, 2 и 3, като общата инсталирана топлинна мощност се променя от 484,8 MWt на  

464,8 MWt, а електрическата остава непроменена – 30 MWе. 

 2. Във връзка с изменението по т. 1 одобрява актуализирано Приложение № 1 към 

лицензията – „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, 

предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия“ и актуализирано 

Приложение № 2а към лицензията - „Списък и технически характеристики на основните 

съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на електрическа 

енергия“, представляващи приложения към решението. 

 

  

 Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град  

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:    

    РОСИЦА ТОТКОВА 


