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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-026-05 
 

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-026-05/15.11.2000 г. за пренос 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-026-05/15.11.2000 г. за пренос 
на топлинна енергия, във връзка с извеждане от експлоатация на парна топлопреносна 
мрежа с обща дължина 2 363 м. 

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. 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 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 
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. 
 
От техническа страна 

“Топлофикация Враца” ЕАД не подава топлинна енергия с топлоносител водна пара на 
промишлени консуматори от м. септември 1999 г. На територията на гр. Враца няма 
промишлени предприятия, които да използват прегрята пара, поради което е 
нецелесъобразно поддържането на парна топлопреносна мрежа с дължина 2 363 м. 

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

- план за извеждане от експлоатация на парна топлопреносна мрежа с дължина 2 363 м; 
- предложение за изменение на следните приложения от лицензията за пренос на 

топлинна енергия: Приложение №2 – Списък и технически характеристики на обектите, 
чрез които се осъществява лицензионната дейност; Приложение №3 – Места на 
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присъединяване на преносната мрежа към производствените съоръжения на 
производителите; Приложение №4 – Места на измерване и измервателна система за 
топлинната енергия между преносната мрежа и производителите на топлинна енергия. 

 
От финансово - икономическа страна 

Извеждането от експлоатация на горепосочените съоръжения ще се отрази в намаление 
на регулаторната база на активите на дружеството, намаляване на разходите по 
обслужването на тези активи, в т.ч. амортизационни разходи и др. В крайна сметка 
редуцирането на разходните елементи на цената на топлинната енергия ще се отрази в 
понижение на нейната абсолютна стойност и превръщането й в по-конкурентен продукт на 
енергийния пазар. 

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 и създаване на възможности 
за плавен преход от фиксирана към индивидуална цена. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че извеждането от 
експлоатация на горепосочените съоръжения няма да доведе до незаконосъобразен отказ 
за снабдяване на потребители с топлинна енергия и са налице основания за изменение на 
лицензия № Л-026-05/15.11.2000 г. за дейността пренос 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-026-05/15.11.2000 г. за пренос 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 парна 
топлопреносна мрежа с обща дължина 2 363 м., посочена в т. 1.1. от Приложение № 2 
към лицензията.  

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

към лицензията: 
- Приложение №2 – Списък и технически характеристики на обектите, чрез 

които се осъществява лицензионната дейност; 
- Приложение №3 – Места на присъединяване на преносната мрежа към 

производствените съоръжения на производителите; 
- Приложение №4– Места на измерване и измервателна система за топлинната 

енергия между преносната мрежа и производителите на топлинна енергия. 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 


