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НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА 

НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА  

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ЦЕНТРАЛИ  

С КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 (1) С тази наредба се определят условията и начинът на изпълнение на 

задълженията на производителите на електрическа енергия от топлоелектрическите 

централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия по чл. 84, 

ал. 6 от Закона за енергетиката. 

(2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат за инсталации за комбинирано 

производство на топлинна и електрическа енергия:  

1. с противоналегателна парна турбина; 

2. с кондензационна парна турбина с пароотбор; 

3. с газова турбина с оползотворяване на топлинната енергия; 

4.    парогазови инсталации с оползотворяване на топлинната енергия; 

5. други видове  инсталации/съоръжения или комбинации от тях за 

едновременното производство, в рамките на един процес, на топлинна енергия и 

електрическа  енергия. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ЦЕНТРАЛИ С 

КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 

Чл.2  Производителите на електрическа енергия от топлоелектрическите 

централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия са 

задължени да:  

1. съобразяват търговските графици за доставка на електрическа енергия, 

чрез производство на електрическа енергия с постигнати показатели за 

висока ефективност, съответстваща на полезната топлина енергия, ако не е 

договорено изкупуване на по-голяма мощност, в резултат на сключени 

договори по реда на глава девета, раздел VІІ от Закона за енергетиката; 

2. намаляват мощността или да извършват друго действие, разпоредено от 

оператора, чрез който имат достъп до електроенергийната система, 

(наричан по – нататък „съответния оператор на мрежа”) независимо от 

условията на сключените договори, като в този период производителите на 

електрическа енергия от топлоелектрическите централи с комбинирано 

производство на топлинна и електрическа енергия не  носят отговорност за 

небаланс, съгласно правилата за търговия с електрическа енергия по чл. 

21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката. 
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3. поддържат работна електрическа мощност съобразно полезния топлинен 

товар, сключените договори за изкупуване на по-голяма мощност и товара, 

обезпечаващ технологичния минимум на съоръженията, ако не е 

разпоредено друго от оператора на мрежата съобразно т. 2; 

4. предоставят на съответния оператор на мрежа електрическа и 

технологична схема на инсталацията за комбинирано производство, 

съгласно чл. 119, т. 10 от Наредба РД—16-57/28.01.2008г. 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; 

5. предоставят на съответния оператор на мрежа всички данни за 

експлоатационните граници и характеристики на инсталациите за 

комбинирано производство на топлинна и електрическа  енергия; 

6. предоставят на съответния оператор на мрежа актуалните режимно-

балансови изпитания на инсталациите за комбинирано производство, 

направени при пускане в експлоатация, след основен ремонт и/или 

модернизация.  

7. осигуряват на съответния оператор на мрежа възможност за оперативен 

контрол, като му предоставят  , в реално време, следните данни:   

а). За кондензационна турбина с едно или повече регулируеми 

пароотнемания: 

аа)разход,налягане и температура на парата на изхода от 

парогенератора/ите свързан/и с комбинираното производство на 

топлинна и електрическа енергия; 

 бб)брутна активна електрическа мощност на генератора; 

 вв)разход, налягане и температура на свежата пара на входа на 

турбината; 

 гг)разход, налягане и температура на регулируемите пароотнемания. 

Когато няма техническа възможност за измерване на разход на 

регулируемите пароотнемания се предоставя информация за 

отдаваната топлинна мощност; 

б). За парна турбина с регулируемо/ми пароотнемане/ния и 

противоналягане: 

 аа)разход,налягане и температура на парата на изхода от 

парогенератора/ите свързан/и с комбинираното производство на 

топлинна и електрическа енергия; 

 бб)брутна активна електрическа мощност на генератора; 

 вв) разход, налягане и температура на свежата пара на входа на 

турбината; 

 гг) разход, налягане и температура на регулируемото/мите 

пароотнемане/ния); 

 дд) разход, налягане и температура на противоналягането. 

в). За парна турбина с регулируемо/ми пароотнемане/ния и 

бойлеркондензатор: 

 аа)разход,налягане и температура на парата на изхода от 

парогенератора/ите свързан/и с комбинираното производство на 

топлинна и електрическа енергия; 
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 бб) брутна активна електрическа мощност на генератора; 

 вв) разход, налягане и температура на свежата пара на входа на 

турбината; 

 гг) разход, налягане и температура на регулируемото/ите 

пароотнемане/ния; 

 дд) топлинна мощност на бойлеркондензатора, температура и налягане 

на парата постъпваща в бойлеркондензатора. 

г). За газова турбина с котел утилизатор и парна турбина: 

 аа) активна електрическа мощност на генераторите (отделно за 

газовата турбина и парната турбина); 

 бб) разход гориво на входа в газовата турбина; 

вв/разход на гориво на входа на котел утилизатора (когато е 

комплектован с горивна уредба); 

 гг) разход, налягане и температура на свежата пара на входа на 

парната турбина; 

 дд) разход, налягане и температура на регулируемото/мите 

пароотнeмане/ния; 

 ее) разход, налягане и температура на противоналягането (в случай, 

че има противоналягане).Когато няма техническа възможност за 

измерване на разхода се предоставя информация за отдаваната 

топлинна мощноост; 

 жж)топлинна мощност на бойлеркондензатора (в случай че има 

бойлеркондензатор),температуира и налягане на парата на входа на 

бойлеркондензтора. 

д). За двигател с вътрешно горене с електрогенератор и утилизатор: 

 аа) електрическа мощност на генератора; 

 бб)   разход гориво на вход в двигателя; 

 вв) топлинна мощност на утилизатора. 

8.  съгласуват със съответния оператор на мрежа всички планирани изменения, 

допълнения и промени в съоръженията си, влияещи върху комбинираното 

производство на топлинна и електрическа енергия. 

Чл.3. Операторът на инсталация за комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия е длъжен да: 

1. натоварва съоръженията за комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия,  за осигуряване на производство на електрическа 

енергия в съответствие с потребностите от топлинна енергия; 

2. поддържа баланс между производство и потребление на топлинна енергия; 

3. поддържа температура на водата в обратната линия на топлопреносната 

мрежа не повече от 70 , като повишава температурната разлика на водата 

в топлопреносната мрежа за сметка на температурата на водата в 

обратната линия. 
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ГЛАВА ТРЕТА 

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛИТЕ ЗА КОМБИНИРАНОПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 

 Чл.4 (1) Операторът на съответната мрежа диспечира инсталациите за 

комбинирано производство на топлинна и електрическа   енергия, съгласно Правилата 

за управление на електроенергийната система. 

 (2) Операторът на съответната мрежа диспечира оперативно инсталациите за 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия съгласно валидираните 

търговски графици към обществения доставчик и/или крайните снабдители, които са 

съобразени с полезната топлинна енергия, сключените договори за изкупуване на по-

голяма мощност и допустимите експлоатационни граници и характеристики на 

съоръженията за комбинирано производство. 

 (3) В случай, че производителят извърши промени в технологичните схеми 

без да уведоми за това оператора на  съответната мрежа, операторът има право да 

изключи съоръженията присъединени към системата, при наличие на промени, които 

застрашават нормалната експлоатация на системата. 

Чл.5 (1) В случай, че операторът на  съответната мрежа, при извършване на 

оперативен контрол констатира, че производителят поддържа електрическа мощност по-

голяма от необходимата за изпълнение на задълженията по чл. 2, операторът уведомява 

производителя и обществения доставчик, съответно производителя и крайния 

снабдител, за размера на надвишението. 

(2) Общественият доставчик, съответно крайният снабдител имат право в 

случаите по ал. 1, да откажат съгласуване на търговски график за доставка на 

електрическа енергия за следващ ден в частта, надвишаваща задълженията на 

производителя по чл. 2. 

(3) Размерът на надвишението по ал. 1 се определя от оператора на  съответната  

мрежа, въз основа на  данните по чл. 2, т. 4, 5, 6, 7 и 8.   

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 84, ал. 7 от Закона за енергетиката.  

 

§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник". 

§ 3. (1) Производителите на електрическа енергия от топлоелектрическите 

централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия осигуряват 

възможност на оператора на съответната мрежа за оперативен контрол чрез 

предоставяне в реално време на данните по чл. 2,  т. 7, в срок до шест месеца от 

обнародването на наредбата. 

(2) До изпълнението на ал. 1 производителите на електрическа енергия от 

топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия предоставят на оператора на съответната мрежа, всеки ден до 

12.00 часа, почасов отчет за параметрите  по чл. 2, т. 7 за предходния ден, по факс 

или по електронна поща.  
§ 4. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на енергетиката.  
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