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ПРЕДИСТОРИЯ
След повече от десетилетие спорове, дали гр. Варна се 
нуждае от централизирано топлоснабдяване, в нача-
лото на 80-те години, варненските градоначалници и 
централните власти решават да започне изграждане на 
топлофикационна система... 

От архивите е изваден изготвеният през 1966 г. амбици-
озен „Технико-икономически доклад“ /предварително 
проучване/ за топлоснабдяване на град Варна. Основ-
ният от седемте варианта предвижда производство 
на топлинна енергия от ОЦ „Вл. Варненчик“, а след на-
растване на потреблението – от ТЕЦ „Варна“. 

През 1983 г. започват реални действия от Община Варна.

• 1983 г. - Община Варна определя терен за Отопли-
телна централа и започва изграждане на магистрален 
топлопровод /част от Втора магистрала – II ТПМ/ до ж.к. 

„Младост“. 

• 1984 г. - към Общинското инвестиционно предпри-
ятие е създадена дирекция „Топлофикация“ с Директор 
Симеон Давидовски.

• 1985 г. - започва изграждане на спомагателна котел-
на станция към ОЦ, с бойлерна станция и топлопровод-
на връзка към II ТПМ.

• м. февруари 1986г. – включен за топлоснабдява-
не е първият консуматор на топлофикация в гр.Варна – 
 „Мебелна палата“.

НАЧАЛОТО
Със заповед №40/29.04.1986г. на СО „Енергетика“ е съз-
дадено Предприятие „Топлофикация“ към Комбинат 

„Енергопроизводство-Варна“ с предмет на дейност: Про-
изводство на топлинна енергия и топлоснабдяване, с 
Директор Ставри Георгиев.

Тази дата е приета за рожден ден на Топлофикация Варна.

Следват месеци и години на бързо разрастване на 
топлофикационната система.

• м. Октомври 1986г. – строителство на ОЦ и магис-
тралите е поверено на специализираното предприятие 
ИП „Топлосилови системи“ София.

• м. Ноември и декември са включени първите жи-
лищни блокове. 

• 1987г. на площадката е доставен ВК100 №2 / пър-
вият от предвидените 4бр. мазутни котли с мощност 116 
МВт/, въведена е в действие II ТПМ с отклонения, вклю-
чени са 25 абонатни станции (АС), персоналът нараства 
на 52 работници, служители и специалисти.

• м. Декември 1988г. са топлоснабдени 3371 жилища. 
Персоналът достига 85 човека.



• м. Юни 1989г. са въведени в експлоатация ВК100 №2 
и основният производствено- административен корпус. 

• м. Декември 1989г. – потребителите нарастват на 
5146 жилища и 5 детски и учебни заведения.

В този труден начален период младият колектив на 
предприятието проявява упоритост, трудолюбие и енту-
сиазъм. На ход се учат и решават разнообразни пробле-
ми, инженерите Захаридов, Майков, Пеков, Димитров, 
Аврамов, както и работниците Добри Вълчев, Добромир 
Маджаров, Огнян Димитров и много други.

През 1989г. може да се счита, че завършва етапът на съз-
даване и формиране на „Топлофикация-Варна“, като 
производствена и организационна единица.

РАЗВИТИЕ
След 1989г. новите обществено политически процеси в 
страната не подминават колектива от моменти на кон-
фронтация, от проява на синдикални, политически, гру-
пови и личностни противопоставяния. Независимо от 
някои трудности и неблагополучия професионалната 
отговорност надделява, доверието на клиентите е съх-
ранено.

На 20.01.1992г. с решение № 9657 на Варненския съд е 
образувано търговско дружество „Топлофикация-Варна“ 
ЕООД като самостоятелно юридическо лице извън струк-
турата на ТЕЦ „Варна“, с принципал Комитета по Енерге-
тика. През м.септември 1992г., след проведен конкурс, за 
управител е назначен Илия Николаев.

Периодът от 1990 до 1995г. е време на професионално 
и организационно израстване и за двете основни про-
изводствени направления – „Топлопроизводство“ и 

„Топлоснабдяване“. Този период се отличава с много 
всеотдайност, натрупване на умения и компетентност, 
проява на лични и професионални качества на десетки 
наши колеги.

През този период завършва изграждането на основните 
производствени мощности, магистрали, разпределител-
ни топлопроводи, АС.

• м. Ноември 1990г. е въведена в експлоатация Пър-
ва магистрала /I ТПМ/

• в средата на 1991г. е завършена II ТПМ в ж.к. „Мла-
дост“.

• в периода 1993-1995г. започва и завършва газифи-
кацията на водогрейните котли и е въведен в експлоа-
тация газопроводът от ГРС до ОЦ. С това се подобряват 
с около 15%  технико-икономическите показатели на 
топлопроизводството.

• в края на 1995г. е завършена и част от III ТПМ през 
ж.к. „Възраждане“, която обаче остава не използвана и 
до днес.

• в края на 1995г. е осигурено централизирано топло-
снабдяване на 13 300 жилища чрез 428 абонатни стан-
ции и 27 км. Топлопроводи с персонал 99 човека и го-
дишно производство на топлоенергия 170 000МВтч.
По решение на ДАЕЕР / едно от многото имена на Ми-
нистерството на Енергетиката през последните 30 годи-
ни./ от м. ноември 1995г. и с решение № 310 от 1996г. на 
Варненския съд „Топлофикация-Варна“ЕООД е преобра-
зувано в еднолично акционерно дружество. 

В края на 1995г. съд „Топлофикация-Варна“ЕАД е одо-
брена от международна комисия по програма ФАР за 
безвъзмездно изграждане в ОЦ на компютърна инфор-
мационно-управляваща система на стойност около 300 
000 марки, която да замени старата конвенционална 
система. Въведена е в действое през 1997г. и осигурява 
значително подобряване на оперативното управление 
на топлопроизводството и топлоснабдяването.



Заедно и с други организационни и технически промени, 
ОЦ „Вл.Варненчик“ е призната в бранша, като най-мо-
дерната за този период отоплителна централа у нас. До 
голяма степен това става възможно, благодаряние на 
професионализма и ползотворния труд на гл.инж. Заха-
ридов, н-к ЕПТО Карагитлиев, на ел. Енергетика Жечев, 
на съзидателния труд на Слави Алексиев, Симеон Симе-
онов, Росен Бошов, Стефан Стефанов и много други.

През периода 1989-2001г. централизираното топлоснаб-
дяване е съпътствано и с много трудности, породени 
преди всичко от социално-икономическата среда и по-
литическата обстановка – ниски доходи, динамично 
променящи се цени, финансова несигурност и пр., което 
предизвика първата вълна на отказали се от услугите ни 
потребители.

През тези години се развива и утвърждава професионал-
но сплотеният и високо отговорен колектив на направ-
ление „Топлоснабдяване“ с гл. инженер Пеков,механик 
Пламен Тодоров и изявени работници, като Митко Чи-
чев, Момчо Момчев, Владо Дочев и др. – колектив, който 
с компетентност и оперативност отстранява технически-
те проблеми по топлоснабдяването и поема важна част 
от деликатните взаимоотношения с потребителите на 
топлоенергия.

Организацията и стилът на работа с потребителите на 
топлоенергия също непрекъснато се подобряват – пони-

жава се броят на рекламациите и жалбите, повишава се 
събираемостта на вземанията от клиенти. В голяма сте-
пен заслуги за това има Венцислав Желев.

Неуреденият дълг към „Булгаргаз“, неритмичното по-
лучаване на субсидии, несъвършенствата в законода-
телството и техническите системи са само част от про-
блемите, които създават организационни, финансови и 
технически проблеми, но в същото време провокират 
персонала на дружеството към повече творчество, ком-
петентност и професионализъм.

Годините 1996-2007г. са години на обновление, стабили-
зиране и създаване на нов облик на „Топлофикация-Ва-
рна“ ЕАД. Внедрени са много нови системи, технологии 
и съоръжения, подобряващи чувствително икономиче-
ската ефективност и екологичните параметри.

През този период за първи път сред предприятията в 
бранша, в „Топлофикация-Варна“ са внедрени:

• компютърна информационно-управляваща систе-
ма на технологичните процеси за водогрейни котли и 
общоинсталационни съоръжения - 1997 г. по програма 
ФАР 

• честотно управление на оборотите на всички елек-
тродвигатели на помпи и вентилатори с променливи 
режими 1998-2002г., вкл. първи в България инвертор за 
напрежение 6 кВолт за мрежова помпа, като така става 
първата топлофикация у нас с количествено-качествено 

регулиране на термохидравличния режим на топлопре-
носната мрежа;

• индиректен утилизатор на димни газове на котли 
ПКМ-12, чрез който КПД на спомагателните котли се по-
виши с 5-8% - 1997г.

• реконструкция на парни котли ПКМ-12 за работа по 
избор на парен или водогреен режим - 1995 г.

• автоматизирана система за мониторинг и управле-
ние на спомагателната котелна станция с 2 бр. ПКМ12 - 
без дежурен персонал.

• от 1993г. изграждане на топлопроводи само с пред-
варително изолирани тръби. 

• приключена пълна автоматизация на АС /регула-
тори за отопление, БГВ и разполагаем напор/ - 2000г. с 
безвъзмездна помощ 200 000 евро от холандското пра-
вителство.

• преустроен е атмосферният деаератор във ваку-
умен – ОЦ “Вл.Варненчик“ става първа топлофикацион-
на централа в България без производство на пара за 
собствени нужди - 2003 г. 

• ко-генераторна инсталация /2 бр. х 2,2 МВт (ел.) 
газови бутални когенератори/ за комбинирано произ-
водство на топлинна и електрическа енергия – 2004 г., 
с ефективност достигаща през зимния период над 90% 

- една от най- високите стойности в Европа и най-висока 
и до днес у нас, благодарение на допълнителна утилиза-
ционна система.
През този период за първи път сред предприятията в 
бранша, „Топлофикация-Варна“ успя да постигне:

• сключени колективни договори със 100% от сгради-
те за доставка и групово фактуриране и заплащане на 
продадената топлинна енергия /1997-2002 г./.• най-висока събираемост на вземания от клиенти 

~97% /1997-2002 г./, не само за топлоснабдителната дей-
ност, а въобще за всички комунални дейности в Бълга-
рия.• Аварийност на основните съоръжения в ОЦ и по 
ТПМ - близка до 0 /за отопителните сезони от 1994 до 
2001г./• Най-нисък средногодишен специфичен разход на 
гориво за производство на топлоенергия - 128,4 кг.у.г/
MWh – 1997-2002 г.
Успехите на „Топлофикация Варна“ ЕАД не остават неза-
белязани и дружеството често е поощрявано и сочено за 
пример за цялостната му дейност.

• два пъти дружеството е наградено с Грамота от Ми-
нистъра на Енергетиката за постигнати най-високи ус-
пехи сред топлофикационните дружества – през 2002 и 
2004 г.• 2002г. Българската браншова Камара на Енергети-
ците /ББКЕ/ определя за Енергетик на годината в сектор 
топлофикация Илия Николаев• 2005г. ББКЕ определя за Енергетик на годината в 
сектор топлофикация Христо Захаридов.
Постигнатото към 2007 г. има висока стойност на фона 
на обществено-икономическата обстановка у нас след 
политическите промени през 1989 г., характерна с неси-
гурност и продължителни финансови затруднения и за 
населението и за бизнеса.



НОВО НАЧАЛО
В началото на 2007 г „Топлофикация Варна“ ЕАД е при-
ватизирана от френската компания „Далкия Интерна-
ционал“ – тогава една най-големите компании за енер-
гийни услуги в Европа.

Започва нов период от живота на дружеството.

За Изпълнителен Директор е назначен Франк Женен, а 
за Председател на СД - И. Николаев.

• м. юли 2008 г. „Топлофикация Варна“ е преимену-
вана на „Далкия Варна”.

• 2008 - 2011 г. са извършени значителни промени в 
структурата и организацията на работа - започва прила-
гане на нова инвестиционна политика, нова търговска 
политика за усъвършенстване и подобряване на работа-
та с клиентите, възприети са нови процедури, принципи 
за интеграция, екипност и пр. 

• 2008 - 2009 г. - изградена и въведена в експлоата-
ция Втора когенераторна инсталация /2 бр. газови бутал-
ни когенератори х 2.4 МВт(e)/ 

• 2009 г. - на дружеството е присъдена наградата 
„Бизнес откритиена годината” на Бизнес Академия Варна 
/сдружение на варненските камари/ във връзка с актив-
ната инвестиционна политика и въвеждане в експлоата-
ция на 3-ти и 4-ти когенератори.

• 2009 - 2011 г. - по топлопреносната система са под-
менени почти всички салникови компенсатори с лин-

зови, а по проект за 2 мил. лв. и грант 20% по програма 
МФК са подменени 8 км. топлопроводни разпредели-
телни мрежи и изцяло I ТПМ, реконструирани са трите 
Групови АС в 50 бр. индивидуални АС и др.

• 2012 - 2016 г. продължава подмяната на старите АС, 
като новите АС са над 90%. 

• 2014 - 2015 г. изградена по утвърден проект „Инова-
тивна система със софтуерна платформа за мониторинг, 
управление, отчитане и фактуриране“ по оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на бъл-
гарската икономика“ с 49% грант. На практика е създа-
дена първата и единствената засега в България система 
за мониторинг и управление на всички АС по топлофи-
кационната система. 

• 2015 - 2016 г. Монтиран е и пети газов бутален ко-
генератор, като общата електрическа мощност в ОЦ на-
раства на 11.2 МВт. 

• 2015 г. – Тодор Николов е избран от ББКЕ за Енерге-
тик на годината за сектор топлофикация
Важни за нашите клиенти и показателни за нашата 
ангажираност са и някои обществено значими и де-
монстрационни проекти, като: подмяна на вътрешни 
инсталациите за топла и студена вода, оборудване на 
водомерни възли за БГВ с модули за дистанционен от-
чет, реконструкция на вътрешни отоплителни инстала-
ции от вертикален в хоризонтален тип и др.

През последните 9 години след приватизацията в 



топлофикационната система на гр. Варна са вложени 
около 22 мил. лв. инвестиции, относителният дял на кои-
то е от най-високите в сектор топлофикация през послед-
ните 25 години. 

Съществен принос в управлението на дружеството, про-
мените и добрите резултати през тези години имат До-
миник Дуда /Ген. Директор на „Далкия България“ и член 
на СД на „Далкия Варна“ до 2012 г./, Франк Женен /Из-
пълнителен Директор за периода 2007-2009 г./, Мили-
вой Болянич /Изпълнителен Директор за периода 2009-
2012 г./, Ерве Венсандон /Търговски Директор 2007-2009 
г./, Клер Маргьорита /член на СД на „Далкия Варна“/, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Днес, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД е с безспорен авторитет в бранша, с добре функциониращи производствено-тех-
ническа и административно-управленска системи, с обновени и високо ефективни основни и спомагателни съоръже-
ния, с квалифицирани кадри, умеещи да решават сложни управленски, клиентски, технически и др. Проблеми.

Днес, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД, според много специалисти е най-активната, най-модерната, най-ефективната и 
най-иновативната топлофикация в България.

Рено Капри /Ген. Директор на „Далкия България“ и член 
на СД на „Далкия Варна“ 2012-2014 г./, Тодор Николов /
Изпълнителен Директор за периода 2012-2015 г. и член 
на СД/, Фредерик Фарош /до 2015 г. Ген. Директор на 

„Далкия България“, сега на „Веолия“ в България и член на 
СД от 2014 г./ и др.

През м. септември 2015 г. в резултат на структурни про-
мени на корпоративно ниво, дружеството е преимену-
вано на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД. 

В началото на  2016 г., за Изпълнителен Директор на „Ве-
олия Енерджи Варна“ ЕАД е назначен Фредерик Фарош, 
а за Генерален Директор - Благовест Начев. 

– „В този ден с уважение и благодарност да поздравим всички, които през тези 30 години са 
работили или работят сега в топлофикационното предприятие – за тяхното трудолюбие, 
професионализъм  всеотдайност, за високото им лично и обществено съзнание, за приноса 
им в създаването, утвърждаването и бъдещето на централизираното топлоснабдяване в гр. 
Варна. 

Нека нашият професионализъм и отговорност бъдат реален залог за по-добро бъдеще – за 
нас, за нашите клиенти, за нашия град.“

И. Николаев

Април 2016



ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

______________СЪЩНОСТ ______________

 Подмяна на инсталациите за студена и 
топла вода на жилищните сгради в гр.Варна 
с нови висококачествени полипропиленови 
тръби със стъклофазерна армировка и поста-
вяне на изолация

 Възможност за разсрочено плащане

 Прилагане на търговска отстъпка от 1 
година безплатно подгряване на битово-го-
реща вода (БГВ), за апартаментите с подме-
нени инсталации

_______________ ПОЛЗИ _______________

 Намаляване на риска от аварии, лошо 
качество на услугата и прекъсване на топло-
снабдяването

 Намаляване на цената на топлата 
вода за битови нужди – в общия случай, 
под 6 лв./м3

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

_______________ ФАКТИ _______________

 Над 110 абонатни станции с подменени 
щрангове от началото на 2013г.

 Над 2000 нови клиента за БГВ вслед-
ствие на проекта

 Намаляване на специфичния разход за 
БГВ в сгради с инсталации до 100 KВтч/м3

ЦЯЛОСТНА ПОДМЯНА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА СТУДЕНА И ТОПЛА ВОДА ИЗГРАЖДАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ (ХВОИ)

______________СЪЩНОСТ ______________

 Изграждане на нова отоплителна ин-
сталация с отделни отклонения и индивиду-
ален топломер за всеки апартамент

_______________ ПОЛЗИ _______________

 Възможност за индивидуално регулира-
не на потреблението на всеки апартамент, 
без той да е зависим от останалите;

 Повишаване клиентската удовлетво-
реност, чрез индивидуално измерване, което 
внася яснота и разбиране на процеса по раз-
пределение на енергията

_______________ ФАКТИ _______________

 Намаляване на отделената енергия от 
сградна инсталация под 10% от общата по-
требена енергия от сградата или между 5 и 
10 пъти спрямо другите инсталации



ДОГОВОРИ ЗА АВАРИЙНО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ 
НА ГОРИВНИ УРЕДБИ В СТОПАНСКИ И ИНДУСТРИАЛНИ 
СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ВАРНА

________________________ СЪЩНОСТ _________________________

 Аварийно сервизно обслужване на горивните уредби и КИПиА  на 
водогрейните котли /газови и нафтови/ в общински имоти, поддръж-
ка на ЕЛ инсталациите в котелните помещения и вътрешните отоп-
лителни инсталации в сградите

__________________________ ПОЛЗИ __________________________

 Професионална експлоатация и поддръжка от екипите на Веолия, 
която иначе беше извършвана от параджиите по обекти

 24/7 аварийна поддръжка на съоръженията

 Оптимизация на работата на съораженията, поставяне на до-
пълнителна автоматика, прецизно регулиране и управление на горив-
ните системи

__________________________ ФАКТИ __________________________

 Оптимизирана работа на отопителните системи, което доведе 
до икономия на гориво

 След стартиране на договора бе извършен вътрешен одит на 
всички системи за отопление, бяха предписани спешни мерки за подо-
бряване експлоатацията на съоръженията, които в рамките на пър-
вите 3 месеца бяха изпълнени с цел беопасността на потребителите. 
Остранени бяха несъответствия в инсталациите, които щяха да до-
ведат до спирането на експлоатацията им от контролните органи.

ПРОЕКТ ЗА ИНОВАЦИИ

______________СЪЩНОСТ ______________

 Веолия Енерджи Варна изпълни иновати-
вен проект, финансиран от ЕС: „Иновативна 
система със софтуерна платформа за мони-
торинг, управление, отчитане и фактурира-
не с модул за интернет изнесена информация 
за клиенти“

_______________ ПОЛЗИ _______________

 Повишаване качеството на отчет на 
използваната от клиентите енергия

 Повишаване на клиентската удовлет-
вореност чрез предоставяне на онлайн дос-
тъп до цялата информация, свързана с инди-
видуалния профил на потребление на всеки 
клиент

 Оптимизация на процеса по поддръжка и 
упраление

_______________ ФАКТИ _______________

 Общ бюджет: 1 017 794 лв.

 Безвъзмездна финансова помощ 498 719 лв.

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ



Веолия Енерджи Варна ЕАД
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