60-години централизирано топлоснабдяване на Столицата

На 1 октомври 1957г., в София започва работа първото у нас
стопанско предприятие “Топлофикация“.
То е създадено да осигури топлинна енергия за жилищни и
административни сгради, както и за нуждите на промишлеността.
Всъщност подаването на пара за технологични нужди започва още
през 1949 година от първата топлофикационна централа в България - Тец
София. През 1955 г. са включени първите 32 абоната към първата градска
магистрала. До 1957 г., дейността се осъществява от отдел към СП
“Водоснабдяване“, но бързото развитие на мрежата и включените
абонати налагат образуването на самостоятелно предприятие.
Сега, „Топлофикация“ София ЕАД има близа 450 000 абоната, или един
милион и половина потребители на топлоенергия за отопление и битови
нужди.
Развитието и нарастването на топлоснабдителната система на
столицата следваше развитието и нарастването на града. Прилаганите
технологии при изграждането на топлоизточниците и топлопреносната
мрежа бяха възможните за този период.
Това налагаше непрекъснати реконструкции и подмяна на
оборудването. Производството и преноса на топлинна енергия както и
обслужването на абонатите бяха съпроводени с преодоляване на големи
трудности.
За тях могат да разкажат поколенията работници и специалисти,
както и хилядите строители и монтажници, участвали в изграждането на
топло снабдителната система.
В резултат на техния труд, днес столицата притежава една
съвременна система за централизирано топлоснабдяване и комбинирано
производство на топлина и електрическа енергия. Нейните техникоикономически показатели не се различават съществено от тези на
системите в столиците и големите градове в Европа.
Като отбелязваме днес този юбилей, нека се запитаме какво даде на
столичани системата за централизирано топлоснабдяване. Само
възрастните хора си спомнят за пушеците от комините на въглищните
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печки, за смока и саждите, както и за опашките по софийските бани. С
годините всичко това беше забравено.
Централизираното топлоснабдяване осигури по-висок стандарт, и
качество на живот на столичани. Предоставен беше комфорт в бита на
хората.
Голям е приноса в опазването на околната среда и чистотата на
въздуха в столицата. С тези придобивки София се изравни с останалите
европейски столици.
Софийската топлофикация има дял и принос в развитието в
технологиите в тази област на енергетиката .
В същото време тя е фактор и предпоставка за масово и модерно
високо строителство, за развитие на индустрията. По примера на София
започна топлофицирането на жилищата и в други градове в страната.
Бурното развитие на технологиите в тази област на енергетиката
наложи постоянна модернизация на съоръженията в топлоизточниците и
топлопреносните мрежи. Това налага постоянно увеличаване на
инвестициите.
През всичките тези 60 години основната и постоянна задача е била
подобряване обслужването на абонатите. Този труден процес продължава
и сега, като има много още да се желае.
Оценките и отношението на абонатите е основен фактор за
гарантиране успешното развитие на дейността по централизираното
топлоснабдяване.
Въпреки всички проблеми съпътстващи тази дейност, тя отдавна е
издържала проверката на времето и присъствието и в живота на
столицата е необратимо.
Затова нека с общи усилия на всички, от които това зависи да я
направим все по-добра!
Честит юбилей !
Инж. Венко Марков
/експерт към Българска браншова камара на
енергетиците/
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