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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” №8-10, тел. 932 10 13, факс 988 87 82 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ И1-Л-025-02 
 

от 25.11.2004 г. 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 25.11.2004 г., като разгледа преписка 
№ 14/2004 г., образувана по заявление с вх. № ЗЛР-И-14/29.06.2004 г., подадено от 
“Топлофикация Враца” ЕАД, за изменение на лицензия № Л-025-02/15.11.2000 г. за 
производство на топлинна енергия, приложените към заявлението документи и 
събраните данни от проведеното на 17.11.2004 г. открито заседание по преписката, 
установи следното: 
 

Преписката е образувана по заявление с вх. № ЗЛР-И-14/29.06.2004 г., подадено 
от “Топлофикация Враца” ЕАД за изменение на лицензия № Л-025-02/15.11.2000 г. за 
производство на топлинна енергия, във връзка с извеждане от експлоатация на следните 
енергийни обекти: отоплителна централа “Калоян” с три броя водогрейни котли, 
мрежова помпена станция – първа топлопреносна магистрала и промишлени парни 
котли ДКВ и МС-1600 в ТЦ “Градска”. 

Заявлението е подадено на основание чл.51, ал.1, т.1 от Закона за енергетиката 
(ЗЕ) и чл.58, ал.2, т.2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 
(Наредбата), съгласно които производство за изменение на лицензия може да се 
образува и по искане на лицензианта. Съгласно чл.59, ал.3 от Наредбата лицензиантът е 
длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от експлоатация на 
генериращи мощности. По силата на чл.47, ал.2, т.1 от Наредбата списъкът и 
описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с 
техните технически и технологични характеристики, е приложение към лицензията, а по 
аргумент от ал.3 на същия член актуализирането на това приложение се счита за 
изменение на лицензията.  

Лицензиантът е изпълнил задължението си да поиска изменение на лицензията 
във връзка с извеждане от експлоатация на генериращи мощности и е представил 
необходимата информация и документи, изискуеми по чл.61 от Наредбата. 

В подкрепа на искането си заявителят е представил копие от протокол от 
заседание на Съвета на директорите на “Топлофикация Враца” ЕАД от 16.01.2004 г., на 
което е взето решение да се възложи на изпълнителния директор да направи 
съответните постъпки пред ДКЕР и Инспекция за ДТН - гр. Враца за извеждане от 
експлоатация на цитираните мощности и съоръжения. 

Приложени са и писма от двама потребители – “Вратица” ООД и “Центромет” 
АД. “Вратица” ООД декларира, че в бъдеще няма да използва услугите на 
“Топлофикация Враца” ЕАД като производител и доставчик на топлинна енергия с 
топлоносител водна пара, а “Центромет” АД е отправило запитване до “Топлофикация 
Враца” ЕАД за възможността за демонтиране на преминаващата през територията му 
тръбна естакада. 

Лицензиантът не е поискал промяна на срока на лицензията и на другите й 
условия.  
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От техническа страна 
Искането за изменение на лицензията за производство на топлинна енергия 

дружеството е обосновало с настъпилите промени в технологичните режими в резултат 
на изпълнените инвестиционни програми до 2003 г., което от своя страна е довело до 
необходимостта от извеждане от експлоатация на следните обекти: 

1. Временна отоплителна централа “Калоян” е въведена в експлоатация през 
1976 г. като върхова мощност. Съоръжена е с 3 броя водогрейни котли КМ 12 с гориво 
мазут. Реконструкцията за работа на природен газ на този етап е необоснована и 
значителна по размер инвестиция. 

2. Мрежова помпена станция – първа топлопреносна магистрала, е изградена за 
осигуряване на хидравличния режим в топлопреносната мрежа. С въвеждането на 
автоматизация във всички абонатни станции, обединяването на двете топлопреносни 
магистрали и осигуряването на термохидравличен режим паралелно от централите 
“Младост” и “Градска”, необходимостта от мрежова помпена станция отпада напълно. 

3. Промишлен парен котел ДКВ в ТЦ “Градска” е въведен в експлоатация през 
1965 г. с гориво мазут. След газификацията на 2 броя котли КМ-12 и 2 броя ПКМ-12 в 
централата не е целесъобразно използването на парен котел ДКВ с гориво мазут. 
Промишлен парен котел МС-1600 в ТЦ “Градска” е въведен в експлоатация през 1966 г. 
Гориво природен газ/мазут. Произвежда прегрята пара със средни параметри (3,9 МРа, 
420 С0) за промишлени нужди. 

В подкрепа на своето искане за изменение на лицензията дружеството е 
представило следните документи: 

•  копие от писмо до РО “ИДТН” – гр. Враца за снемане от отчет на надзорните 
съоръжения; 

•  протокол за извеждане от експлоатация на мрежова помпена станция към първа 
топлопреносна магистрала; 

•  планове за извеждане от експлоатация на ОЦ “Калоян”, мрежовата помпена 
станция, двата парни котли в ТЦ “Градска”; 

•  копия от последните ревизионни актове на надзорните съоръжения, които ще се 
извеждат от експлоатация, от които е видно, че те са в добро техническо 
състояние. Котлите в ОЦ “Калоян” не работят от м. март 2001 г. и се поддържат 
в топъл резерв; 

•  предложение за изменение на следните приложения от лицензията за 
производство на топлинна енергия във връзка с извеждането от експлоатация: 
Приложение №1 – Списък и технически характеристики на основните 
съоръжения, предназначени за производство на топлинна енергия; Приложение 
№2 – Списък и технически характеристики на възлови спомагателни съоръжения 
и стопанства; Приложение №3 – Места на присъединяване на производствените 
съоръжения на лицензианта към преносната мрежа; Приложение №4 – Места на 
измерване на топлинната енергия и описание на измервателните системи. 
 
След извеждането от експлоатация на горепосочените съоръжения дружеството 

ще продължи да осъществява дейността по лицензията с останалите два 
топлоизточника. Необходимата мощност за отопление и битово горещо водоснабдяване 
ще се покрива от двете газифицирани централи “Младост” и “Градска” с резерв от 50%. 

В ТЦ “Градска” остават в експлоатация 2 броя парни котли КМ-12 и 2 броя 
водогрейни котли ПКМ 12, с основно гориво природен газ. Към централата е изградена 
бойлерна уредба с мощност 10,4 МW.  

В ОЦ “Младост” остават в експлоатация 2 броя водогрейни котли ВК-50 и парен 
котел с номинално производство 1,5 т/ч, основно гориво – природен газ. 
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От финансово - икономическа страна 
“Топлофикация Враца” ЕАД с писмо с вх. № ЗЛР-И-14 от 28.10.2004 г. представя 

график за извеждане от експлоатация както следва: 
1. В отоплителна централа “Калоян”: демонтаж на водогрейни котли КМ- 12 №1-

3, демонтаж на мрежови помпи, демонтаж на спомагателно оборудване. 
2. В ТЦ “Градска”: демонтаж на котел ДКВ, демонтаж на котел МС-1600 №1, 

демонтаж на спомагателно оборудване. 
3. Мрежова помпена станция: демонтаж на циркулационни помпи, демонтаж на 

спомагателно оборудване. 
Графикът обхваща периода м. 11.2004 г.–07.2005 г., като към настоящия момент: 

1. Паропроводите, чрез които е доставяна топлинна енергия с водна пара са 
демонтирани; 

2. Съоръженията, предложени за извеждане от експлоатация, към момента не 
работят, котлите са изолирани по вода, природен газ и дренирани; 

3. Помпите в мрежова помпена станция са изолирани по вода, ел. двигателите са с 
прекъснато захранване. 
Към графика за извеждане от експлоатация дружеството прилага експертна 

оценка на необходимите разходи по обекти и съоръжения. Общата сума на разходите е 
41 000 лв. 

В подробна икономическа обосновка “Топлофикация Враца” ЕАД излага 
основните мотиви за своето решение: 

1. Бъдеща реконструкция на отоплителна централа “Калоян” за работа на природен 
газ е икономически нецелесъобразно решение, поради необходимостта от 
скъпоструваща инвестиция в газопровод през градската част; 

2. Използването за първично енергийно гориво мазут е неблагоприятно за 
дружеството по икономически, екологични и технически причини; 

3. Термохидравличният режим на топлоснабдяване не изисква използването на 
мрежовата помпена станция; 

4. “Топлофикация Враца” ЕАД не подава топлинна енергия с топлоносител водна 
пара на промишлени консуматори от м. септември 1999 г., поради което е 
нецелесъобразно поддържането на промишлените парни котли. 

 
В резултат на извеждането от експлоатация на описаните обекти и съоръжения 

финансово-икономическото състояние на дружеството ще се подобри поради следните 
обстоятелства: 

1. Посочените активи, с техните преоценени стойности ще бъдат извадени от 
регулаторната база на активите, респективно потребителите няма да заплащат 
разходи по активи, които не се използват в дейността по лицензията; 

2. Условно постоянните разходи на дружеството ще бъдат редуцирани с присъщите 
такива от извежданите обекти и съоръжения от експлоатация, като: разходи за 
амортизации, разходи за ремонти, разходи за материали, консумативи и трудови 
ресурси. 

3. Променливите разходи на дружеството ще бъдат редуцирани с присъщите такива 
от извежданите обекти и съоръжения от експлоатация, като: разходи за горива, 
специфични разходи за топлинна енергия, разходи за реагенти. 

 
Икономическият ефект от извеждането от експлоатация на описаните обекти и 

съоръжения, чрез оптимизиране на топлинните мощности и горивна база ще доведе до 
общо подобряване на финансовото състояние на дружеството, намаляване на 
абсолютната стойност на цената на топлинната енергия и създаване на възможности за 
плавен преход от фиксирана към индивидуална цена. 
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Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че извеждането от 
експлоатация на горепосочените мощности и съоръжения няма да доведе до 
незаконосъобразен отказ за снабдяване на потребители с топлинна енергия и са налице 
основания за изменение на лицензия № Л-025-02/15.11.2000 г. за дейността 
производство на топлинна енергия на “Топлофикация Враца” ЕАД. 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, т. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от 

Закона за енергетиката и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за лицензиране на 
дейностите в енергетиката 

 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Изменя лицензия №Л-025-02/15.11.2000 г. за производство на топлинна 
енергия на “Топлофикация Враца” ЕАД в частта й, определяща енергийния обект, 
чрез който се упражнява лицензионната дейност, във връзка с извеждане от 
експлоатация на отоплителна централа “Калоян” с три броя водогрейни котли, 
посочени в т. 1 на Приложение № 1 към лицензията, промишлени парни котли 
ДКВ и МС-1600 в ТЦ “Градска”, посочени в т. 2 на Приложение № 1 и мрежова 
помпена станция – първа топлопреносна магистрала, посочена в т. 2.4 на 
Приложение № 2. 
 

2. Във връзка с изменението по т. 1 одобрява актуализираните приложения 
към лицензията: 

•  Приложение №1 – Списък и технически характеристики на основните 
съоръжения, предназначени за производство на топлинна енергия;  

•  Приложение №2 – Списък и технически характеристики на възлови 
спомагателни съоръжения и стопанства;  

•  Приложение №3 – Места на присъединяване на производствените 
съоръжения на лицензианта към преносната мрежа;  

•  Приложение №4 – Места на измерване на топлинната енергия и 
описание на измервателните системи. 

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 


