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Уважаема госпожо Министър,
"ТЕЦ Варна" ЕАД има сключени договори за осигуряване на студен
резерв, сключени с “Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕИК 175201304)
(ЕСО) за период до 31.07.2020 г.
От Профила на купувача "ТЕЦ Варна" ЕАД1 е видно, че през януари и
февруари 2019 г. дружеството е открило няколко процедури за възлагане на
обществени поръчки за ремонт на блок №6:
- ОП 19-02 с предмет “Ремонт на електрооборудване на блок №6”;
- ОП 19-03 с предмет “Ремонт на КА-3”;
- ОП 19-05 с предмет “Пещостроителни и изолационни работи на
блок № 6”;
- ОП 19-06 с предмет “Доставка на тръби Ф 60,3 х 6,3”.
В документацията на тези обществени поръчки “ТЕЦ Варна” ЕАД
публично признава лошото техническо състояние на блок № 6, поради “което
не може да се регулира котела и е невъзможно да се управлява съгласно
зададените мощности от системния оператор / ЕСО/.” Това на практика
означава невъзможност да бъдат изпълнени договорните отношения със
системния оператор. През май месец 2019 г. ТЕЦ-ът е глобен с 2 млн. лева
заради неспособност да осигури необходимите количества.
Междувременно, обществените поръчки са спрени с мотив, че са
икономически неизгодни, тъй като "Булгартрансгаз" ЕАД не може да осигури в
рамките на 2019 г. необходимото количество природен газ за работата на 3
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енергоблока. Това поражда сериозни съмнения, че дружеството въобще не е
имало договор и осигурен капацитет от “Булгартрансгаз” ЕАД.
Според Комисията за енергийно и водно регулиране, при повторното
въвеждане в експлоатация на блокове №4, №5 и №6 през 2018 г. не са правени
допълнителни инвестиции, позволяващи заместване на основното гориво, а са
извършени само необходимите текущи ремонти по въвеждането им в
експлоатация. Това не просто потвърждава, че ТЕЦ-ът е в лошо техническо
състояние, но и засилва съмненията дали “ТЕЦ Варна” ЕАД спазва изискванията
на Европейския съюз за допустими вредни емисии (норми за допустими
емисии (в mg/Nm3) на NOx за горивни инсталации, използващи твърди или
течни горива). Необходимо е да бъде направена проверка дали е осъществен
законоустановения контрол, дали са правени замервания, какви са резултатите
от замерванията на количествата отделяни вредни емисии, които са изготвяни
при повторното въвеждане в експлоатация на блокове 4, 5, и 6; ако са
установени вредни емисии над нормата, санкциониран ли е “ТЕЦ Варна” ЕАД.
Налице е и основателно съмнение на какво основание “ТЕЦ Варна” ЕАД е
оперирал на природен газ преди 2 юли 2020 г., когато Комисията за енергийно
и водно регулиране с Решение № И2-Л-086 от 02.07. 2020г., официално променя
„естеството на първичните енергийни източници – преминаване от гориво
„въглища“ към гориво „природен газ“ за парогенератори № 4, № 5 и № 6“.
Всичко това предизвиква сериозни съмнения за реалното техническо
състояние на “ТЕЦ Варна” ЕАД. Всъщност настоящите действия на дружеството
потвърждават тези съмнения.
На 04.03.2020 г. дружеството е стартирало открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на котелно, турбинно и
ел. оборудване, изолационни, пещостроителни и котлочистачески работи на
блокове №6, №5 и №4“ с пълно описание в документацията към поръчката”. На
3.07. 2020г. “ТЕЦ Варна” ЕАД е сключил договор за обществена поръчка на
стойност 11 492 674.93 лева без ДДС. Изпълнител на обществената поръчка е с
Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД. Обявлението за възложена обществена
поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 03.08.2020 г.2
Тези обстоятелства поставят въпрос за това дали и как “ТЕЦ Варна” ЕАД е
гарантирала студения резерв, за който е имала правновалидно задължение и
за който е получила плащане.
С оглед на изложените обстоятелства, настоявам да упражните
правомощията си по чл. 138 от Наредба № РД-16-57 от 28.01.2008 г. за дейността
на операторите на електроенергийната система и на разпределителните
мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните
обекти и електрическите уредби на потребителите и да назначите независима
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експертна комисия, която да провери и оцени, на място в централата,
техническото състояние и документация, протоколите по нарядната система и
ресурсите, с които са гарантирали студения резерв. Необходимо е тази
проверка да бъде направена веднага, преди да започне основният ремонт в
“ТЕЦ Варна” ЕАД с оглед установяване на действителното техническо състояние
на централата, относимо към периода до 31.07.2020 г. , за който дружеството е
имало действащи договори за осигуряване на студен резерв.
С уважение:
Христо Иванов
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