
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10;тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 99 
  

София, 27.05.2015 година 
 
 

Днес, 27.05.2015 г. от 10:07 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. 

Иванов.  

 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, 

Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без право на глас). 

Отсъстваше членът на Комисията Светла Тодорова поради служебен ангажимент.  

 

На заседанието присъстваха И. Александров – началник отдел "Ценово регулиране и 

лицензии - електропроизводство и топлоснабдяване" и експерти от КЕВР. 

 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.  
 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

„ТЕЦ Марица 3” АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх.  № Е-ЗЛР-ПД-64/18.05.2015 г. и изпраща свои представители. 

На заседанието се явиха:  

 г-н Стоян Тюйлиев – изпълнителен директор; 

 г-жа Цветана Бънкова – член на СД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно преписка, образувана по 

заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-64 от 10.12.2014 г., подадено от „ТЕЦ Марица 3” АД за 

продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия”. 

Същият е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 7 от протокол № 

87/18.05.2015 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 
 

Председателят запита представителите на „ТЕЦ Марица 3” АД запознати ли са с 

доклада и имат ли забележки по него. 
 

С. Тюйлиев: 

След като се запознахме с работата на Комисията и предоставения доклад, нямаме 

забележки. 

 

Доц. д-р Ив. Иванов: 

Приемате ли заключенията в доклада? 

 

С. Тюйлиев: 

Приемаме ги. 
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Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада. 

 

Ив. Александров: 

Имам въпрос и ще го формулирам подробно. Ще помоля за аргументиран отговор. В 

инвестиционната програма за периода 2015 г. – 2019 г. са предвидени значителни разходи 

през първата година в размер на 34 млн. лв. Предвиждате изграждане на система за 

изгаряне на биогорива, които са 10% от основното гориво на котела. Това е единият пункт. 

От 2016 г. предвиждате почти двойно увеличение на производството на ел. енергия в 

централата. Въпросът ми е какво е това биогориво, какви са начините за снабдяване, какви 

са договорите и т.н. Разяснете ни подробностите в тази насока.  

 

С. Тюйлиев: 

В централата вече се работи по така заявеното инвестиционно намерение. В момента 

се проектира, имаме снабдяване с резервни части и заготовки. Каква е идеята? Идеята е да 

се изгарят биогорива, позволени от нашето екологично законодателство. Димитровград е 

селскостопански регион и ние сме се насочили основно към изгарянето на слънчогледови 

люспи и остатъци от земеделието. Има проучвания и икономика в този процес, но все още 

нямаме сключени договори за доставка на биомаса. Работи се по въпроса и сме внесли 

заявление за промяна на комплексното разрешително. Колегите също работят по нашето 

заявление. По отношение на плануваното повишаване на производството за 2016 г. Знаете, 

че сега централата е в студен резерв, но е жизнено необходимо тя да излезе на свободния 

пазар. Виждате, че резултатите не са добри в последните две години. Надяваме се с 

подобни мерки и повишаването на ефективността на съоръженията да направим така, че 

чрез финансово завишената програма да излезем от тази финансова дупка, в която 

централата се намира. Това са нашите намерения и затова сме обявили толкова много 

работа в бъдещ период. Чисто икономически излиза, че колкото повече работим, толкова 

по-добре. Централата трябва да работи, за да има средства.  

 

Ю. Ангелова: 

Въпросът ми е във връзка с поискания срок от десет години. Предоставили сте 

доказателства за техническото състояние на оборудването и извършените рехабилитации. 

Какъв е капацитетът на временните площадки? Декларирали сте, че поради липса на 

средства има извършени инвестиции най-вече за изграждането на сероочистващата 

инсталация. Това е най-значителният разход. Как ще генерирате средства, за да извършите 

тези наистина значими инвестиции по сгуроотвалите? Какъв е капацитетът на тези 

сгуроотвали?  

 

С. Тюйлиев: 

Знаете, че съоръжението е с около 200 000 часа заложени проектни данни за блока. 

През това време са подменени ротори за високо налягане, ротор на генератора, има ремонти 

по котела. Работи се по програма, която ще удължи ресурса на метала. От тази година сме в 

преговори с руска фирма, която да извърши обследване на корпуса на турбината. Сами 

разбирате, че за да се извърши това, трябва да се отвори машината. Докато сме в състояние 

на студен резерв, това отваряне на машината ще бъде отложено за второто полугодие на 

годината. По отношение на техническото състояние нямам притеснение. Предишното 

изследване показва много добро състояние на метала. Няма пукнатини, няма провисвания и 

проблеми с паропроводи и турбината. Очаквам експертите, които ще дойдат през 

септември или октомври, за да потвърдят това нещо.  

 

Цв. Бънкова: 

Обезпечени сме с място, където да депонираме отпадъка си. Проектът мина преди 

доста време и ненапразно го направихме поетапно с изграждане на временни площадки и 

депониране, защото двата сгуроотвала са около 600 декара. Продължаваме да изпълняваме 
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различните етапи по проекта. От време на време има закъснения, според финансовия 

ресурс.  

 

С. Тюйлиев: 

Едната площадка за временно съхранение е приета с Акт 16. Тя е готова и е въведена 

в експлоатация. Дейностите по втората площадка за временно съхранение продължават. 

Проектът има издадено строително разрешително от общината и всичко е въпрос на време 

и средства. Държа да заявя, че наш приоритет са екологичните изисквания, освен тази за 

надеждност. Приоритет на ръководството е да изпълнява всички норми за горивните 

инсталации и съпътстващото производство.  

 

Доц. д-р Иван Иванов: 

Запознати сте с доклада и заключението на работната група. Знаете, че срокът на 

лицензията може да бъде удължен с пет, а не с десет години. Изтъкнати са всички 

аргументи. Вие приемате и това заключение с приемането на доклада.  

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

представителите на дружеството. 

 

Евг. Харитонова: 

Искам да се върна на предишния въпрос, защото казахте, че турбината е в много 

добро състояние. Последното обследване на тази турбина е от 2003 г., когато са дадени 

60 000 работни часа и 1200 цикъла. Това, което сте постигнали в края на миналата година са 

166 000 работни часа и 926 цикъла, което е близо три пъти повече работни часове, спрямо 

определените от обследването. Как може да кажете, че турбината е в добро състояние? Не 

говоря за котела, а за турбината.  

 

С. Тюйлиев: 

Обследването е направено на 110 000 часа и са дадени 60 000 часа. През това време 

турбината не е била затворена. През този период е отваряна поне два пъти. Веднъж е 

направена ревизия, а втория път е подменен ротор за високо налягане. Тогава също се 

направи контрол на метала, но той не е представителен и както го иска Комисията. Всичко, 

което съпътства смяната на ротора е направено.  

 

Доц. д-р Иван Иванов: 

Коя година подменихте ротора? 

 

С. Тюйлиев: 

Подменен е през 2007 г.  

 

Доц. д-р Иван Иванов: 

Изминали са осем години от подмяната му.  

 

Евг. Харитонова: 

Учудва ме, че от 2003 г. са 60 000 часа, а сега те са 166 000. Така е записано в 

доклада.  

 

С. Тюйлиев: 

Този контрол на метала, който е предаден на Комисията, е от периода 110 000 часа.  

 

Евг. Харитонова: 

60 000 часа са определени за остатъчния ресурс. Аз говоря за тях. 
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С. Тюйлиев: 

Да, разбрах.  

 

Евг. Харитонова: 

Аз не съм съгласна с изказването, че Комисията иска. Правилниците го изискват.  

 

С. Тюйлиев: 

Това е точно така.  

 

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси към представителите на 

„ТЕЦ Марица 3” АД.  

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно и на основание чл. 44, ал. 2 от Устройствения правилник на ДКЕВР и 

на нейната администрация,  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 04.06.2015 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-64 от 10.12.2014 г., подадено от „ТЕЦ Марица 3” АД за 

продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия”. 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетите решения с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 

 

Приложение: 

1. Уведомителни писма на КЕВР с изх. №  Е-ЗЛР-ПД-64/18.05.2015 г. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

1. ... служебен ангажимент......           ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 (С. Тодорова)  

 

2. ................................................. 

 (Р. Осман) 

 

3. ................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

4. .................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Владимиров) 

          Н. ГЕОРГИЕВ 

5. ................................................. 

 (Г. Златев) 

 

6. ................................................ 

 (Е. Харитонова) 

 

7. ................................................. 

 (В. Петков) 

 

8. ................................................. 

 (Д. Кочков) 


