ДУЛААНЫ СТАНЦЫГ БАРЬЖ БАЙГУУЛАХ
АЖЛЫН ЯВЦЫН ТУХАЙ
Булган аймгийн Засаг даргын 2008-2014 оны үйл ажиллагааны
мөрийн
хөтөлбөр, Булган аймгийн хөгжлийн цогц бодлогод Булган аймгийн дулааны
хэрэглэгчдийг дулааны найдвартай эх үүсвэрээр хангах зорилт тусгагдаж, уг зорилтыг
хэрэгжүүлэхээр 2010 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн
хурлын тэргүүлэгчдийн VII хуралдааны 07/03 тогтоолоор Булган суманд дулааны станц
байгуулах нээлттэй төсөл сонгон шалгаруулалт зарлахаар шийдвэрлэсэн.
Төсөл сонгон шалгаруулалтад Улаанбаатар хотын "Сэлэнгэ констракшн" ХХК
дангаар төсөл ирүүлж, хувийн хөрөнгөөр Дулааны станц барих ажлын гүйцэтгэгчээр
шалгарсан.
2010 оны 09 дугаар сарын 10-ны өдрийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын
тэргүүлэгчдийн хуралдааны 105 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын "Концессын тухай"
хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3 дахь заалт, Засаг даргын 2008-2012 оны мөрийн
хөтөлбөр, 2010 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын
тэргүүлэгчдийн VII хуралдааны 07/03 тогтоолыг тус тус үндэслэн дулааны станцын
угсралтын ажлыг гүйцэтгэх гэрээ байгуулах эрх олгосон.
Дээрх тогтоолыг үндэслэн Áóëãàí ñóìàíä õóâèéí õºðºíãº îðóóëàëòààð äóëààíû
ñòàíö áàðьж ашиглалтыг хариуцан ажиллахаар Улаанбаатар хотын “Ñýëýíãý
êîíñòðàêшн” ХХКомпани 2011 оны 01 сарын 07 өдөр 01/2011 дугаар гэрээ байгуулан,
2011 оны 3 дугаар сарын 15-наас áàðèëãà óãñðàëòûí àæëûã ýõë¿¿ëж, 2011 оны 09
дүгээр сарын 15-ны дотор бүрэн дуусгаж, ашиглалтад оруулах төлөвлөгөөтэй байсан.
2011 онд дулааны станцын нүүрс хүлээн авагч, нүүрс бутлан ялгах цехийн
барилгын каркас, халаалтын тогооны суурийн ажил хийгдсэн.
Äóëààíû ñòàíö áàðèãäàæ áàéãààòàé õîëáîãäóóëàí äóëààíû ñòàíö, íýãäñýí ãóðâàí
õàëààëòûí зуухыг станцтай õîëáîх дулааны шугам сүлжээний ажлын зураг төслийг
Улаанбаатар хотын “Хоризонт сервиз” ХХК гүйцэтгэсэн. Äóëààíû øóãàìûí óãñðàëòûí
ажлын зураг төсөв 599.928.497 төгрөгөөр гарсан .
Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яамнаас тендер зарлаж, улсын төсвийн 585,0 сая
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар барилга угсралтын ажлыг Улаанбаатар хотын “Алúянс
тех” ХХК гүйцэтгэсэн.
Дóëààíû øóãàìûí óãñðàëòûí àæëûã ã¿йцэтгэгч “Алúянс тех” ХХК ç¿ãýýñ íýãäñýí
õàëààëòûí òîãîîíä ñóóðèëóóëàõ ÿëòñàí áîëüåð, òîíîã òºõººðºìæèéã çóðàã òºñºâò äóòóó
ñóулгасан, дулааны шугамын трасс өөрчлөгдсөн гэсэн үндэслэлээр Эрдэс баялаг
ýð÷èì õ¿÷íèé ÿàìàíä õ¿ñэлт гаргаж 2012 оны сайдын багцаас 322.500.000 òºãðºã
батлуулсан. Уг ажлын зураг төслийг мөн Улаанбаатар хотын "Хоризонт сервиз" ХХК
гүйцэтгэсэн.
Дулааны ялтсан больер, тоног төхөөрөмжийг одоо байгаа халаалтын зуухны
барилгад суурилуулах зай талбай хүрэлцэхгүй байгаа тул дулаан дамжуулах төвийн
шинэ барилга төлөвлөж ялтсан больер, тоног төхөөрөмжийг суурилуулахаар санал
боловсруулан Эрдэс баялаг эрчим хүчний яам холбогдох хэлтэс, агентлагуудад
хүргүүлсэн.

Одоогийн байдлаар одоо ашиглагдаж байгаа хэсэгчилсэн халаалтын зуухны
барилгын насосны өрөө дулаан хангамжийн 2 дугаар хэлхээний тоног төхөөрөмжийг
суурилуулах зай талбай хүрэлцэхгүйгээс шалтгаалан ялтсан больер суурилуулах ажил
хийгдээгүй байна.
Дулааны станцын цахилгаан хангамжийн зураг, төсвийг мэргэжлийн
байгууллагаар 2011 онд хийлгэсэн. 478 779 722 төгрөгийн төсөвт өртөгтэй. 110/35/10
кВ-ын Булган дэд станцаас 10 кВ-ын 2 ширхэг гаргалгаатайгаар 2 хэлхээ газрын
кабелиар аваарийн нөөц цахилгаан хангамжийн эх үүсвэртэйгээр хийгдсэн.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний төлөвлөгөөнд 170,0 сая төгрөг төлөвлөгдөж, Эрчим хүчний газраас эхний
ээлжинд дулааны станцын цахилгаан хангамжийг 1 хэлхээ 10 кВ-ын агаарын
шугамаар тэжээхээр зураг төсөв хийгдэж, гүйцэтгэгчээр Номин Ендерт ХХК шалгарч,
барилга угсралтын ажил хийгдсэн.
Гэвч дулааны станцын цахилгаан хангамжид техникийн нөхцөлөөр аваарийн
нөөцийн цахилгааны эх үүсвэр зайлшгүй байх шаардлагатай тул үлдсэн 1 хэлхээ
цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийг байгуулахад шаардагдах 308,0 сая төгрөгийн
хөрөнгийн эх үүсвэр шаардлагатай.
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2011 онд /Дулааны шугамын өргөтгөл/ 585,0 сая, 2012 онд /Дулааны станцын цахилгаан хангамж, цахилгаан дамжуулах
агаарын шугам/-170,0 сая төгрөг, Эрдэс баялаг эрчим хүчний сайдын багцаас 322,5
сая төгрөг, нийт 1077,5 сая төгрөг зарцуулсан.
2012 îíû 8 äóãààð ñàðààñ хөрөнгө оруулагч “Сэлэнгэ дулаан” ХХК-ийн санхүү,
мөнгөний хүндрэлээс шалтгаалан барилга угсралтын ажил зогссон.
Хөрөнгө оруулагч “Сэлэнгэ констракшн” ХХКомпани 2011 онд “Сэлэнгэ дулаан”
ХХК, 2012 онд “Термоинженерг консалтинг” ХХК, 2013 оны 10 дугаар сард “Булганы
дулааны станц” ХХК, 2014 онд “Энержи плас” ХХК болон нэрээ 4 удаа ч өөрчилсөн.
Áóëãàí ñóìûí äóëààíû ñòàíöûí áàðèëãà óãñðàëòûí àæилд дутагдаж байгаа 3,0
тэрбум төгрөг, концессын гэрээ байгуулах асуудлыг Монгол улсын Засгийн газар болон
холбогдох яамдад уламжлан шийдвэрлүүлж, барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлж
байна. Барилга угсралтын ажил 80,0 хувьтай байна.
Барилга угсралтын ажилд Эрчим хүчний хөгжлийн төвөөс хяналт тавин ажиллаж
байна. Санхүү, хөрөнгийн дутагдал, цаг агаар хүйтэрч, өвлийн улирал эхэлж байгаатай
холбогдуулан барилга угсралтын ажлыг түр зогсоов. 2016 оны 2 дугаар улиралд
багтаан гүйцэтгэхээр төлөвлөж байна.

