РЕШЕНИЕ
№ И2-Л-023
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-41 от 23.08.2018 г. от „Топлофикация-Бургас“ ЕАД, за изменение на
лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия“, доклад с вх. № Е-Дк-985 от 12.11.2018 г. и събраните данни от
проведеното открито заседание на 22.11.2018 г., установи следното:
Административното производство е образувано във връзка с подадено в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-И-41 от
23.08.2018 г. от „Топлофикация-Бургас“ ЕАД, за изменение на лицензия № Л-023-02 от
15.11.2000 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). Дружеството е
поискало изменение на лицензията по отношение на енергийния обект, като бъдат извадени
от лицензията парни котли КГ-12 № 2 и ПКГМ-12, описани с технически характеристики в
Приложение № 1 към Лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г.
Със Заповед № З-E-118 от 28.08.2018 г. на председателя на Комисията е създадена
работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и
приложенията към него, за установяване на допустимостта и основателността на искането за
изменение на лицензията.
С писмо изх. № Е-ЗЛР-И-41 от 29.08.2018 г. от заявителя е поискано да представи
допълнителна информация. С писмо с вх. № E-ЗЛР-И-41 от 13.09.2018 г. дружеството е
предоставило допълнително данни и информация.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-985 от 12.11.2018 г., приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 4 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 Николай Батлев – главен инженер на
„Топлофикация-Бургас“ 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-Бургас“ 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 102011085, с адрес на управление: област
Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к. „Лозово“. Предметът на дейност на дружеството
е производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги
обслужващи основните дейности, разпределение и продажба на топлинна енергия,
производство и продажба на електро енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи
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ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ, както и всяка друга дейност
незабранена от закона.
„Топлофикация-Бургас“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-024-05 от
15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, всяка със срок от 20 години.
Лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. е изменена с Решение № Р-036 от 17.04.2006 г.
Комисията с Решение № Р-092 от 06.10.2008 г. е разрешила започване осъществяването на
лицензионна дейност за производство на електрическа и топлинна енергия, а с Решение
№ И1-Л-023-03 от 17.08.2017 г. лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. е изменена във връзка
с промени в енергийния обект, а именно въвеждане в експлоатация на нов водогреен котел с
мощност 14 MW за производство на топлинна енергия на база биомаса и извеждане от
експлоатация на водогрейни котли.
С подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-41 от 23.08.2018 г. за изменение на
издадената му лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“,
„Топлофикация-Бургас“ ЕАД е поискало да бъде разрешено извеждане от експлоатация на
парни котли КГ-12 № 2 и ПКГМ-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 й 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 на
„Топлофикация-Бургас“ ЕАД. 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 „Топлофикация-Бургас“ ЕАД е представило актуализирано Приложение № 1
– „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за
производство на електрическа и топлинна енергия в „Топлофикация-Бургас“ ЕАД, така както
се предлага да бъде изменено.
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-023-02 от 15.11.2000 г. на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ в централата са в експлоатация следните основни
съоръжения:
- шест броя Двигатели с вътрешно горене (ДВГ № 1-6) – тип 16V25SG - Вартсила,
пуснати в експлоатация през 1998 г. – три броя и 1996 г. – три броя;
- три броя водогрейни котли (ВК): ВК № 1 (ВК-50), година на пуск 1982 г., ВК № 4
(ВК-100), година на пуск 2000 г. и ВК № 5 (SZL14-1.0/115/45-T), година на пуск 2016 г.;
- три броя парни котли (ПК): КГ № 1 (КГ-12),година на пуск 1982 г., ГК № 2 (КГ-12),
година на пуск 1982 г. и ПКГМ № 3 (ПКГМ-12), година на пуск 1995 г.
„Топлофикация-Бургас“ ЕАД е посочило следните мотиви на искането за изменение на
издадената му лицензия:
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„Топлофикация-Бургас“ ЕАД е топлофикационно дружество, произвеждащо
топлоенергия и електроенергия по комбиниран начин. Централата основно е била
предназначена за топлоснабдяване на гр. Бургас.
Дружеството посочва, че в парокотелна станция (ПКС) са инсталирани парните котли
КГ-12 – 2 бр. и 1 бр. ПКГМ-12, същите са производство на бившия котлостроителен завод
„Георги Кирков“ – гр. София. Мощностите, монтирани в ПКС, са предназначени да
произвеждат топлинна енергия, основно за термично деаериране на водата за подпитаване на
топлинната мрежа. Производството на пара за собствени нужди на централата се е
осъществявало с един работещ парен котел, натоварен на 10-20%, което е отговаряло на
реалната технологична потребност от произведената наситена пара в „ТоплофикацияБургас“ ЕАД.
С цел оптимизиране на схема на топлинните потоци в топлоизточника, през 2009 г. е
реализиран проект за смяна на режима на работа на деаератора от термичен на вакуумен. В
резултат от това, дружеството посочва, че е отпаднала необходимостта от постоянно
производство на наситена пара в парните котли за деаериране. Също така при работа на
природен газ в топлоизточника е отпаднала и необходимостта от работа на самите парни
котли.
Същите са изведени в резерв и се разпалват само по време на извършване на
собствените периодични измервания – веднъж годишно. Броят на работните часове на
основните съоръжения в ПКС в периода 2009 г. - 2018 г. са представени, както следва:
Година

2009

Брой работни часове на:
- К Г 12 № 1
1 863
- К Г 12 № 2
1 266
- ПКГМ 12 № 3
1 887

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 31.07.2018
85
62
58

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

290
27
0

172
26
0

Общият брой отработените часове до 31.07.2018 г. на всяко едно съоръжение е, както
следва:
Съоръжение
- К Г 12 № 1
- К Г 12 № 2
- ПКГМ-12 № 3

До 31.07.2018 г.
41 1 0 9 h
43 419 h
19 085 h

Дружеството е посочило, че основание за исканото изваждане от лицензията на котли
КГ-12 № 2 и ПКГМ-12 № 3 е във връзка с разпореждането на актива.
Номиналната брутна топлинна мощност на парен котел КГ-12 (№ 2) е 7,56 MW, при
налягане 13 bar и температура на топлоносителя 110°С. Котелът е комплектован с горелка
изгаряща природен газ и високонапорен въздушен вентилатор. Дружеството предвижда
реконструкция с цел промяна на агрегатното състояние на топлоносителя - от пара на гореща
вода.
Номиналната брутна топлинна мощност на парен котел ПКГМ-12 (№ 3) е 8,13 MW
при налягане 13 bar и температура на топлоносителя 194°С. Номиналното паропроизводство
на парния котел ПКГ-12 е 12 t/h. Котелът е комплектован с горелка изгаряща природен газ
или течно гориво и високонапорен въздушен вентилатор.
Според дружеството, основното производство на топлинна енергия в топлоизточника
се реализира при съвместната работа на съоръженията в Инсталация за комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) и във водогрейната част на
централата: водогрейните котли ВК № 1, ВК № 4 и ВК № 5 на биомаса, като в този случай
изваждането от лицензия на котли КГ-12 № 2 и ПКГМ-12 № 3 няма да наруши
топлоснабдяването на потребителите на топлинна енергия.
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„Топлофикация-Бургас“ ЕАД посочва, че в топлоизточника не са констатирани
аварии, погиване и др. технологични обстоятелства, засягащи безопасната експлоатация на
енергийния обект. След изваждането от лицензия на котли КГ-12 № 2 и ПКГМ-12 № 3 се
предвижда евентуално да се извършва тяхното демонтиране и предаването им на вторични
суровини, като скрап или продажба. Дружеството заявява, че изваждането от лицензията на
посочените парни котли по никакъв начин няма да наруши дейността по отношение на
топлоснабдяването на потребителите на топлинна енергия.
Изваждането от лицензията на посочените котли няма да доведе до нарушаване
на процеса на производство и снабдяване с топлинна енергия на клиентите в гр.
Бургас, 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-Бургас“ ЕАД, топлинната мощност се променя на 73,88 MWt., общата
инсталирана електрическа мощност се запазва на 17,823 MWe.
Приложение № 1 към лицензията – „Списък и технически характеристики на
основните съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна
енергия“ следва да бъде изменено в съответствие с представената от дружеството
техническа информация.
С искането за изваждането от лицензията на парни котли КГ-12 № 2 и ПКГМ-12 № 3,
„Топлофикация-Бургас“ ЕАД заявява, че горното е във връзка с намерението на дружеството
за разпореждането с актива. „Топлофикация-Бургас“ ЕАД предвижда след изваждането от
лицензия на котли КГ-12 № 2 и ПКГМ-12 № 3 да бъдат демонтирани и предадени на
вторични суровини, като скрап или продажба, като видно от представеното извлечение от
инвентарна книга на дружеството към 31.07.2018 г., парен котел КГ-12 № 2 е с остатъчна
стойност в размер на 12 338,49 лв., а ПКГМ-12 № 3 е с нулева остатъчна стойност.
Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че изваждането от
лицензията на парни котли КГ-12 № 2 и ПКГМ-12 № 3 няма да се отрази негативно на
финансовите показатели на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД при осъществяване на
лицензионна 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-023-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД,
с ЕИК 102011085, с адрес на управление: област Бургас, община Бургас,
гр. Бургас 8000, ж.к. „Лозово“, по отношение на енергийния обект, във връзка с
извеждане от експлоатация на два броя парни котли КГ-12 № 2 и ПКГМ-12 № 3, като
инсталираната топлинна мощност се променя на 73,88 MWt, а общата инсталирана
електрическа мощност се запазва на 17,823 MWe.
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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“, представляващо приложение 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
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