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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8 - 10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ И2-Л-012 от 21.03.2011 г. 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 21.03.2011 г., като разгледа преписка № 75/2010 г., 

образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-73/16.12.2010 г., подадено от “EВН България 

Топлофикация” ЕАД за изменение на лицензия за производство на топлинна енергия, доклад 

с вх. №Е-ДК-97/25.02.2011 г. и след проведено открито заседание на 15.03.2011 г., установи 

следното: 

 

“EВН България Топлофикация” ЕАД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-73/16.12.2010 г. 

за изменение на лицензия № Л-012-02/17.10.2000 г. за производство на топлинна енергия, като е 

образувана преписка № 75/2010 г. Във връзка с постъпилото заявление, на основание чл. 37, ал. 3 

и ал. 4, т. 3 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация, със Заповед № 

З-E-202/28.12.2010 г. на председателя на ДКЕВР е създадена работна група за проучване на 

преписката.  

С подаденото заявление дружеството е поискало:  

1. Извеждане от експлоатация на основни съоръжения в ОЦ „Пловдив Юг” - един брой 

промишлен парен котел - ПК1 (КМ12) и два броя водогрейни котли ВК2 и ВК3 (ВК 100);  

2. Извеждане от експлоатация на енергиен обект за производство на топлинна енергия – 

районна отоплителна централа (РОЦ) „Петко Д. Петков”, състоящ се от следните основни 

съоръжения: три броя водогрейни котли ВК1, ВК2 и ВК3 (ВН - 2);  

3. Извеждане от експлоатация на енергиен обект за производство на топлинна енергия - 

РОЦ „Капитан Райчо”, състоящ се от следните основни съоръжения: три броя промишлени парни 

котли ПК1, ПК2 и ПК3 (два ВН-2 и един КТМ-2,5); 

4. Промяна на наименованието (фирмата), седалището, адреса на управление и данъчния 

номер на лицензианта от „Топлофикация Пловдив” ЕАД на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД 

със седалище и адрес на управление: Република България, град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 

37, ЕИК 115016602; 

5. Разрешение от ДКЕВР за стартиране на процедура по обединяване на Лицензия за 

производство на електрическа и топлинна енергия № Л-011-03/17.10.2000 г. и лицензия за 

производство на топлинна енергия № Л-012-02/17.10.2000г., изменена с Решение на ДКЕВР № И1-

Л-012-02/16.01.2002 г., продължена с Решение на ДКЕВР № Прод-Л-012-02/ 15.01.2007г.; 

6. Изменение на съответните приложения по лицензията за производство на топлинна 

енергия № Л-012-02/17.10.2000 г.  

При извършената на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ) проверка, относно редовността от формална страна на подаденото заявление 

е установено, че същото не отговаря на изискванията на чл. 61 от НЛДЕ, за което на заявителя е 

изпратено писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-73/28.12.2010 г. за отстраняване на нередовностите.  

С писмо вх. № к-Е-ЗЛР-И-73/12.01.2011 г. “EВН България Топлофикация” ЕАД е 

представило необходимата информация и документи за разглеждане на заявлението. 

Въз основа на извършеното проучване по преписката е установено следното:  

“EВН България Топлофикация” ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, ул. „Христо Г. Данов” № 37, ЕИК 

115016602, притежава лицензия № Л-010-05/17.10.2000 г. за дейността пренос на топлинна 

енергия на територия в град Пловдив и град Асеновград за срок от 20 /двадесет/ години, изменена 

с Решение № И1-Л-010-05/16.01.2002 г.; лицензия № Л-011-03/17.10.2000 г. за дейността 
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производство на електрическа и топлинна енергия, за срок от 20 /двадесет/ години, изменена с 

Решение № И1-Л-011-03/16.01.2002 г., и лицензия № Л-012-02/17.10.2000 г. за дейността 

производство на топлинна енергия за срок от 7 /седем/ години, изменена с Решение № И1-Л-012-

02/16.01.2002 г. и продължена с Решение № Прод-Л-012-02/15.01.2007 г. като срокът е продължен, 

считано от 18.11.2007 г., за 10 години по отношение на ОЦ „Пловдив Юг” и РОЦ „Чайка” и за 5 

години по отношение на РОЦ „Капитан Райчо” и РОЦ „Петко Д. Петков”. 

Заявлението, по което е образувана настоящата преписка, е подадено на основание чл. 51, 

ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), съгласно който производство за изменение на лицензия 

може да се образува и по искане на лицензианта. Заявлението е подадено от лица с представителна 

власт. 

Основанието за искането за изменение на лицензията от заявителя е извеждане от 

експлоатация на генериращи мощности. 

Мотивите на искането за изменение на лицензията, посочени в заявлението са: изтичане на 

лицензионния срок и технологично определения срок за безопасна експлоатация на съоръженията, 

изпълнение на бизнес програмите на дружеството, икономическата нецелесъобразност за 

разходите при производство и подобряване на екологичната среда при спиране производството на 

топлинна енергия с енергиен източник – газьол, както и подобряване на качеството на 

предоставяната услуга на клиентите на “EВН България Топлофикация” ЕАД. 

Лицензиантът не е поискал промяна на срока на лицензията и на другите й условия. 

От изложеното следва, че лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията в 

частта й за обектите, с които се извършва лицензионната дейност, като се направи актуализация в 

Приложение № 1 към лицензията за производство на топлинна енергия № Л-012-02/17.10.2000 г., 

изменена с Решение на ДКЕВР № И1-Л-012-02/16.01.2002 г., продължена с Решение на ДКЕВР № 

Прод-Л-012-02/15.01.2007 г. В тази връзка заявителят е представил Проект на изменени 

Приложения от № 1 до № 6 към лицензия № Л-012-02/17.10.2000 г. 

Съгласно чл. 47, 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. 47, ал. 3 от НЛДЕ се счита за изменение на лицензията. От друга 

страна, съгласно чл. 59, ал. 3 от НЛДЕ лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията 

при извеждане от експлоатация на генериращи мощности. 

От направения анализ се налага извода, че искането на “EВН България 

Топлофикация” ЕАД да бъде изменена лицензия № Л-012-02/17.10.2000 г., като от същата 

бъдат заличени посочените енергийни съоръжения в ОЦ „Пловдив Юг”, съответно РОЦ 

„Петко Д. Петков” и РОЦ „Капитан Райчо”, е допустимо и основателно. Налице са правните 

основания на чл. 47, ал. 3 и чл. 59, ал. 3 от НЛДЕ за изменение на лицензията. 

Заявителят е поискал също и промяна на наименованието (фирмата), седалището, адреса 

на управление и данъчния номер на лицензианта от „Топлофикация Пловдив” ЕАД на „ЕВН 

България Топлофикация” ЕАД със седалище и адрес на управление: Република България, град 

Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, ЕИК 115016602. Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 4 от НЛДЕ 

наименованието, седалището, адреса на управление на лицензианта са част от съдържанието на 

лицензията, следователно тяхната промяна е основание за изменение на лицензията. От 

гореизложеното следва, че искането на “EВН България Топлофикация” ЕАД, е допустимо и 

основателно. 

Заявителят е поискал и разрешение от ДКЕВР за стартиране на процедура по обединяване 

на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-011-03/17.10.2000 г. и 

лицензия за производство на топлинна енергия № Л-012-02/17.10.2000г., но не е направил 

конкретно искане за прекратяване на лицензията за производство на топлинна енергия и за 

допълнение на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия, нито е изложил 

мотиви. 

Условията и редът за издаване, изменение, допълнение и прекратяване на лицензии, както 

и за издаване на разрешенията по тях са определени с НЛДЕ. В цитирания нормативен акт не е 

предвидена процедура за обединяване на лицензии, съответно ДКЕВР не разполага с правомощия 
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за даване на разрешение за стартиране на такава процедура, поради което искането на заявителя 

е недопустимо и следва да се остави без разглеждане. 

Съгласно Комплексно разрешително на "Топлофикация Пловдив" ЕАД - ОЦ "Пловдив Юг", 

регистрационен № 38/2005 от месец януари 2006 г. в работа остава един брой водогреен котел - 

ВК1 с мощност 31 MW и шест броя парни котли с мощност 68 MW - обща номинална топлинна 

мощност - 99 MW. 

“EВН България Топлофикация” ЕАД е представило план за извеждане от експлоатация на 

енергийните съоръжения в РОЦ „Капитан Райчо”, РОЦ „Петко Д. Петков” и ОЦ "Пловдив Юг", 

включително етапи на извеждане – времеви график и дейности, разходи и приходи от извеждането 

от експлоатация на енергийните обекти. Крайният срок за демонтаж на котли в РОЦ „Капитан 

Райчо” и РОЦ „Петко Д. Петков” е месец май 2013 г., а в ОЦ "Пловдив Юг" – август 2013 г. 

След извършен технико-икономически анализ дружеството е разработило проект за 

топлоснабдяване на централната градска част на гр. Пловдив на базата на централизирано 

топлоснабдяване от енергоефективен и екологосъобразен топлоизточник – ТЕЦ Пловдив – Север, 

работещ с инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с гориво 

природен газ. Дружеството е предвидило: Разширяване на водната топлопреносна мрежа и 

присъединяване на нови консуматори в централна градска част; Присъединяване на (над 40) 

здравни и учебни заведения (общински и държавни); 

Присъединяването на потребителите на РОЦ „Петко Д. Петков” и РОЦ „Капитан Райчо” към 

централизираното топлоснабдяване е осъществено м. октомври 2010 г. и ще доведе до 

непрекъснатост на топлоснабдяването, намаляване на въглеродните емисии и по-висока сигурност 

на топлоснабдяване заради новите ефективни технологии.  

Дружеството информира, че монтажа на присъединителните и разпределителните 

тръбопроводи, възстановяването на пътни настилки, вертикална и хоризонтална планировка е 

завършило през ноември 2010 г.  

Извеждането от експлоатация на основни съоръжения в ОЦ „Пловдив Юг”, РОЦ „Капитан 

Райчо” и РОЦ „Петко Д. Петков”, няма да доведе до незаконосъобразен отказ за снабдяване на 

потребители с топлинна енергия. 

От дружеството е приложено изменение на Приложение №1 –Списък и технически 

характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на топлинна енергия, 

към лицензия №Л-012-02/17.10.2000 г. 

“EВН България Топлофикация” ЕАД е изпълнило изискванията на глава четвърта, раздел І 

от НЛДЕ и лицензия № Л-012-02/17.10.2000 г. може да бъде изменена/допълнена съгласно 

подаденото заявление, като същевременно ще подобри сигурността на производството и намали 

замърсяването в района. 

Икономическата обосновка на дружеството за извеждане от експлоатация на РОЦ „Капитан 

Райчо” и РОЦ „Петко Д. Петков” е следната:  

1. Високи специфични разходни норми на гориво. 

Дружеството е представило справка „Специфични разходни норми” (СРН), от която е 

видно, че СРН за топлинната енергия на РОЦ са със 7.7% по-високи от тези на ТЕЦ и 6.7% по-

високи от тези за дружеството.  

2. С извеждането на двете РОЦ от експлоатация, ще бъдат избегнати разходи за екология. 

3. В новия бизнес план на дружеството за периода 2010-2014 г., е предвидено с извеждането 

от експлоатация на двете РОЦ, сградите към тях да се присъединят към централизираната 

топлопреносна мрежа на дружеството, като се осигурява възможност за присъединяване на 

нови потребители. 

Дейностите и сроковете по извеждането от експлоатация на РОЦ „Капитан Райчо” и РОЦ 

„Петко Д. Петков” са както следва:  

1. Почистване на тръбопроводи, резервоари за гориво и помещения от нефтопродукти – срок 

м. 10.2011 г.;  

2. Извеждане на К 3 от експлоатация – срок м. 04.2011 г.; 

3. Рекултивиране на терени, заемани от горивното стопанство – срок м. 12.2012 г.; 

4. Демонтаж на тръбопроводи и спомагателни съоръжения – срок м. 04.2013 г.; 
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5. Демонтаж на котли – срок м. 05.2013 г.; 

6. Демонтаж на топлинни изолации, тръбопроводи горивно стопанство, димоходи – срок м. 

12.2012 г.; 

7. Демонтаж на съществуваща топлопреносна мрежа – срок м. 10.2010 г.; 

Мотивите, които дружеството посочва за извеждане от експлоатация на основните 

съоръжения - Водогрейни котли № 2 и № 3 и Парен котел № 1 от ОЦ „Пловдив Юг” са свързани с 

липсата на необходимост от топлинната мощност и икономическа нецелесъобразност от 

ремонтирането и поддържането на енергийните съоръжения.  

Дейностите и сроковете по извеждането от експлоатация на Водогрейни котли № 2 и № 3 и 

Парен котел № 1 от ОЦ „Пловдив Юг” са както следва: 

1. Почистване на тръбопроводите за гориво към котлите от нефтопродукти – срок м. 05.2013 

г.; 

2. Демонтаж на газоходи и комин, тръбопроводи за гориво, топлинни изолации, тръбопроводи 

и спомагателни съоръжения и котли – срок м. 08.2013 г. 

Във връзка с извеждането от експлоатация на гореописаните енергийни обекти и 

съоръжения дружеството планира, съгласно приетата счетоводна политика и доклади за брак, 

бракуването и отписването на общо 136 броя дълготрайни материални активи. 

Дружеството е представило информация, относно действията, които ще бъдат предприети с 

имуществото на двете РОЦ, АС, тръбопроводите, както следва:  

1. Запазване на собствеността на недвижимите имоти, в които са били разположени двете 

РОЦ и използването им съгласно новия проект; 

2. Бракуване, ликвидация и предложени за продажби материални активи, в т. ч.: 

а/ Предложени за брак дълготрайни активи 

-външни паропроводи и кондезаторопроводи; 

-топлопроводи вътрешна гореща вода. 

б/ Предложени за продажба дълготрайни активи 

-абонатни станции – 18 броя.   

в/ Предложени за бракуване и ликвидация материали 

 В резултат от извеждането от експлоатация на горепосочените енергийни обекти и 

съоръжения, дружеството ще постигне: 

1. Осигуряване по-безопасна експлоатация, с извеждането от експлоатация на енергийни 

обекти с изтекъл технологично определен срок за безопасна експлоатация.  

2. Намаляване вредното въздействие върху околната среда, с извеждане от експлоатация на 

РОЦ, при които е невъзможно регулирането на горивния процес, което води до непълно 

изгаряне и образуване на серни и азотни окиси над екологичните норми, в резултат от 

спиране производството на топлинна енергия с гориво газьол, както и от намаляване на 

шума. 

3. Осигуряване непрекъснато и качествено топлоснабдяване на потребителите на 

дружеството, в резултат на присъединяването на потребителите на РОЦ към 

централизираната топлопреносна мрежа на дружеството и снабдяването им с топлинна 

енергия целогодишно и с БГВ, от ТЕЦ „Пловдив Север”, работещ с инсталации за 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, с гориво природен газ, 

като се осигурява възможност за присъединяване и на нови потребители. 

4. Изпълнение на инвестиционната програма, част от одобрения от ДКЕВР бизнес план на 

дружеството за периода 2005 - 2009 г., в частта й относно изграждането на топлопровод за 

присъединяване на потребителите на двете РОЦ към централизираната топлопреносна 

мрежа на дружеството и тяхното закриване.   

5. Намаляване разходите за гориво, в резултат от извеждането от експлоатация на енергийни 

съоръжения, с високи специфични разходни норми на гориво. 

6. Намаляване разходите на дружеството, в т.ч. за ремонт и поддръжка, в резултат от 

извеждането от експлоатация на основни съоръжения от ОЦ „Пловдив Юг”, предвид 

липсата на необходимост от топлинна мощност и от икономическата нецелесъобразност на 

разходите за ремонт и поддръжка на тези мощности. 
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В заключение може да се направи извод, че извеждането от експлоатация на 

горепосочените енергийни обекти и съоръжения е икономически обосновано и „ЕВН България 

Топлофикация” ЕАД ще постигне повишаване ефективността на производството, което от своя 

страна ще доведе до подобряване на финансовото състояние на дружеството и едновременно с 

това покриване на екологичните норми. 

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗЕ на 15.03.2011 г. е проведено 

открито заседание по преписката, на което представителите на дружеството са заявили, че са 

съгласни с доклада на дирекции „Топлоенергетика”, „ИАРП” и „Правна” относно изменение на 

лицензия на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД за дейността „производство на топлинна 

енергия” и са дали допълнителни разяснения относно обстоятелствата по заявлението и 

снабдяването на клиентите. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 45 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона 

за енергетиката и чл. 47, чл. 58, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и чл. 59, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

                                                      

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя лицензия № Л-012-02/17.10.2000 г. за дейността производство на топлинна 

енергия, изменена с Решение № И1-Л-012-02/16.01.2002 г. и продължена с Решение № Прод-Л-

012-02/15.01.2007 г., както следва: 

- по отношение наименованието (фирмата), седалището, адреса на управление и единния 

идентификационен код (ЕИК) на лицензианта - от „Топлофикация Пловдив” ЕАД на „ЕВН 

България Топлофикация” ЕАД със седалище и адрес на управление: Република България, 

град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, ЕИК 115016602 

- по отношение на енергийните обекти, като одобрява актуализирано Приложение № 1 

към лицензията „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, 

предназначени за производство на топлинна енергия” (приложение към това решение), 

поради извеждане от експлоатация на основни съоръжения – енергийните обекти РОЦ 

„Петко Д. Петков”, състоящ се от три броя водогрейни котли ВК1, ВК2 и ВК3 (ВН – 2) и РОЦ 

„Капитан Райчо”, състоящ се от три броя промишлени парни котли ПК1, ПК2 и ПК3 (два 

ВН-2 и един КТМ-2,5), както и на един брой промишлен парен котел - ПК1 (КМ12) и два броя 

водогрейни котли ВК2 и ВК3 (ВК 100) в ОЦ „Пловдив Юг”. 

2. Оставя без разглеждане поради недопустимост искането за издаване на разрешение от 

ДКЕВР за стартиране на процедура по обединяване на лицензия за производство на 

електрическа и топлинна енергия № Л-011-03/17.10.2000 г. и лицензия за производство на 

топлинна енергия № Л-012-02/17.10.2000г. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Ангел Семерджиев) 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

(Емилия Савева) 


