
 1 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                  № И2-Л-033 от 12.12.2011 г. 

 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, проведено 

на 12.12.2011 г., като разгледа преписка № 69/2011 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-

И-67/06.10.2011 г. за изменение на лицензия №Л-033-05/15.11.2000 г. за пренос на топлинна 

енергия, подадено от „Топлофикация София” ЕАД, доклад с вх. № Е-Дк-627/25.11.2011 г. и 

след проведеното на 06.12.2011 г. открито заседание, установи следното: 

 

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-67/06.10.2011 г., по което е образувана Преписка №69/2011 

г, “Топлофикация София” ЕАД е поискало изменение на лицензия № Л-033-05/15.11.2000 г. за 

пренос на топлинна енергия, във връзка с извеждане от експлоатация на парни магистрали, като 

промяната се отрази в Приложенията към лицензията. 

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална страна е 

констатирано, че същите не отговарят напълно на изискванията на чл. 61, ал. 2, т. 1 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), за което на заявителя е изпратено писмено 

съобщение изх. № Е-ЗЛР-И-67/17.10.2011 г. С писмо вх. № Е-ЗЛР-И-67 от 26.10.2011 г. заявителят 

е представил необходимата информация и документи за разглеждане на заявлението. 

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. 

Като основание и мотив за исканото изменение на лицензията е посочено обстоятелството, че 

от месец декември 2010 г. дружеството няма консуматори на пара, тъй като част от потребителите 

са преустановили дейността си, други са преструктурирали производствата си, а трети са 

изградили собствени инсталации за пара. 

Във връзка с подаденото заявление, дружеството е представило: 

- Препис извлечение от Протокол № 15 от 26.05.2011 г., решение по т. Пета от заседание на 

съвета на директорите на „Топлофикация София” ЕАД, за извеждане от експлоатация и бракуване 

на парни магистрали в топлорайони ТР „София” и ТР „София Изток”. 

- доказателства за отказа на потребители от ползване на топлинна енергия с топлоносител 

водна пара. 

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

частта й за обектите, с които се извършва лицензионната дейност, като е поискал промяната да се 

отрази в приложенията към лицензията. Към заявлението са представени актуализираните 

приложения, така както се предлага да бъдат изменени. 

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. 

Лицензиантът не е поискал изменение на специалните условия за осъществяване на 

лицензионната дейност (текстовата част на лицензията). 

От изложеното по-горе следва извода, че са налице правните основания на чл. 51, ал. 1, т. 1 

от ЗЕ, чл. 47, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от НЛДЕ за изменение на лицензията по отношение на обектите, 

чрез които се извършва лицензионната дейност, чрез актуализиране на приложенията към 

лицензията. 

„Топлофикация София” ЕАД притежава лицензия №Л-033-05/15.11.2000 г. за дейността 

„пренос на топлинна енергия” на територията на гр. София за срок от 20 (двадесет) години и я 
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осъществява чрез топлопреносна мрежа с топлоносител гореща вода и абонатни станции (АС), 

както и чрез топлопреносна мрежа с топлоносител водна пара. 

Топлопреносната мрежа за гореща вода е с обща дължина 975 km и 16 777 броя АС. 

Изграждането и започва през 1955 г.  

Парната мрежа обхваща тръбопроводите за водна пара с парни магистрали присъединени 

към ТЕЦ „София” и към ТЕЦ „София Изток” и са с обща дължина 37 km. Кондензатопроводите 

към тях са с дължина 31 km.  

Основната част от парните магистрали към ТЕЦ „София” са въведени в експлоатация в 

периода 1949÷1955 година, а тези към ТЕЦ „София изток” в периода 1964÷1969 година, т.е. те са в 

работа повече от 30 години.  

Основанието и мотивите на дружеството за извеждане от експлоатация на парните 

магистрали са, че от месец декември 2010 г. дружеството няма консуматори на топлинна енергия с 

топлоносител водна пара. Процесът на преустановяване на подаването на водна пара в годините се 

е развивал постепенно. Парните магистрали са изграждани и оразмерени за доставка на големи 

количества водна пара, нуждата от която постепенно е намаляла. С намалената консумация, 

парната топлопреносна мрежа достига загуби до 90%, което води до неизползваемост на мрежата. 

Допълнително – размерът на цената и необходимостта да има минимални гарантирани количества 

за доставка, е довело до отказ от централизирано топлоснабдяване и търсене на алтернативи от 

потребителите на водна пара. 

Предвидените от дружеството за извеждане от експлоатация парни магистрали са както 

следва: 

1. Парни магистрали, присъединени към ТЕЦ „София”: 

- източна парна магистрала 13 ata, спряна от експлоатация след сезон 1995/1996 г. поради 

липса на консуматори; 

- западна парна магистрала 13 ata, възможност за пренос на водна пара до 30 t/h, спряна от 

експлоатация през 1999 г. поради липса на консуматори; 

- северна парна магистрала 13 ata, с възможност за пренос на водна пара до 100 t/h, спряна 

от експлоатация от месец септември 2008 г. поради отказ и на последния потребител на водна пара 

от ТЕЦ „София” – „Софарма” АД. Приложено е писмо с което „Софарма” АД уведомява 

„Топлофикация София” ЕАД, че от 22 часа на 08.08.2008 г. преминава на собствено захранване. 

2. Парни магистрали присъединени към ТЕЦ „София Изток”: 

- парна магистрала 8/13 ata (стара), спряна от експлоатация от месец януари 2001 г. поради 

липса на консуматори; 

- парна магистрала 8/13 ata (нова, пренос на водна пара до 100 t/h), спряна от експлоатация 

от м. декември 2010 г. поради липса на потребители. 

Двете парни магистрали са положени успоредно по едно и също трасе. 

- парна магистрала 25/16 ata (пренос на пара до 12 t/h), спряна от месец декември 2010 г. 

поради липса на консуматори. 

За последния потребител захранван с водна пара от ТЕЦ „София Изток” – „Г.М.” ЕООД са 

представени протоколи от 01.12.2010 г. за преустановяване на подаването на наситена водна пара 

съгласно договора и демонтажа на уредите за измерване на консумацията (разхода). 

Парните магистрали са съоръжения с повишена опасност (СПО) и се водят на отчет към 

отдел „Вътрешно ведомствен технически надзор” към „Топлофикация София” ЕАД. Представена е 

информация, че същите са снети от отчет към отдел ВВТН, който има лиценз за осъществяване на 

технически надзор на СПО издаден от ДАМТН. 

Всички магистрали след спирането им не са поддържани и не са правени разходи за тях. 

Голяма част от парните магистрали и кондензатопроводите са надземно положени и са обект на 

посегателства. В резултат на преустановено подаване на водна пара към отделни потребители, 

които са променили дейността си, паропроводите разположени на тяхна територия са били 

неправомерно демонтирани.  

Дружеството предвижда демонтиране на надземно положените тръбопроводи с цел 

предотвратяване на следващи кражби, и продаването им за скрап. Участъците от парните 
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магистрали, които са подземно положени заедно с тръбопроводи за гореща вода, ще останат на 

място, докато не се извършват дейности по ремонт или подмяна на работещите тръбопроводи. 

Заявителят е представил актуализирани: Приложение №2 – „Списък и технически 

характеристики на обектите, чрез които се осъществява лицензионната дейност”; Приложение №3 

– „Места на присъединяване на топлопреносната 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”. 

Дружеството е представило икономическа обосновка за балансовата стойност на 

паропроводите, очакваните приходи и разходи, които съпътстват извеждането на съоръженията от 

експлоатация и съответно крайния финансов резултат.  

Извеждането от експлоатация на паропроводите, независимо че не всички са 100% 

изхабени се налага от обстоятелството, че дружеството не подава топлинна енергия с 

топлоносител водна пара поради отказ на консуматори, който процес през годините се е развил 

постепенно. През 2010 г. дружеството е подавало топлинна енергия с топлоносител водна пара на 

един консуматор и от 2011 г. подаването се преустановява, което е посочено и в периода 2011-

2013 г. от одобрения на дружеството бизнес план. Намалените количества за доставка на топлинна 

енергия с топлоносител водна пара в годините между 2005-2010 г. е довело до отчитане на по-

висок дял на технологични разходи по преноса. В дружеството до този момент няма постъпили 

искания за продажба на топлинна енергия с топлоносител водна пара. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че извеждането от експлоатация 

на парните магистрали и кондензатопроводите към тях, при доказана липса на потребители на 

водна пара, няма да доведе до нарушение в сигурността на снабдяването с топлинна енергия и на 

условията на издадената лицензия за пренос на топлинна енергия.  

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗЕ, на 06.12.2011 г. комисията е 

провела открито заседание по преписката, на което е присъствал представител на “Топлофикация 

София” ЕАД. Заявителят не е направил възражение по констатациите в доклад с вх. № Е-Дк-

627/25.11.2011 г. 

 

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

енергетиката, чл. 47, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-033-05/15.11.2000 г., издадена на 

„Топлофикация София” ЕАД, по отношение на енергийния обект, като заличава парните 

магистрали, присъединени към ТЕЦ „София” и към ТЕЦ „София Изток”. 

2. Във връзка с изменението по т. 1, одобрява актуализирано приложение № 2 „Списък 

и технически характеристики на обектите, чрез които се осъществява лицензионната 

дейност” към лицензията за пренос на топлинна енергия № Л-033-05/15.11.2000 г., 

представляващо приложение към настоящото решение. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен 

срок. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                     (Ангел Семерджиев) 

 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                     (Васил Лозанов) 


