
 
 

 

   
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ ПАМ-1 

от 03.02.2016 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
на закрито заседание, проведено на 03.02.2016 г., като разгледа доклад  

вх. № Е-Дк-7 от 11.01.2016 г. за извършена комплексна, планова проверка по документи 

и на място в „Топлофикация Габрово” ЕАД установи следното: 

 

Със Заповед № З-Е-232 от 27.11.2015 г. на председателя на Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, комисията) работна група на КЕВР е извършила на място в 

седалището на “Топлофикация Габрово” ЕАД в гр. Габрово планова проверка по изпълнение 

на условията на Лицензия № Л–008–03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“.  

По време на проверката работната група е установила, че в работа са ЕПГ 8 - нов 

енергиен котел работещ на биомаса (дървесен чипс) тип SZL 20-2,5/410-M, с номинално 

производство на пара 20 t/h, налягане на прегрятата пара 2,5 МРа, температура 410 ºС, който 

не е описан в Приложение 1 към Лицензия № Л–008–03/17.10.2000 г., ТГ 3 и спомагателните 

съоръжения към тях, работещи в зимен режим за снабдяване потребителите с топлинна 

енергия за отопление и БГВ, и пара собствени нужди. По време на проверката дружеството е 

представило следните документи за новия енергиен котел на биомаса (ЕПГ 8): 

 Разрешение за строеж № 5 от 14.01.2015г.; 

 Комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със 

съществуващите изисквания към строежите; 

 Паспорт на ЕПГ 8; 

 Инструкция за експлоатация на ЕПГ 8 – тип SZL 20-2,5/410-M; 

 Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец Акт 15) 

от 06.08.2015г. на ЕПГ 8; 

 Акт за първоначален технически преглед на ЕПГ 8, издаден на 25.10.2015г. от 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, ГД “Инспекция за държавен 

технически надзор“, Регионален отдел „Северна България“; 

 Ревизионна книга за експлоатация на съоръжения с повишена опасност  на ЕПГ 8, 

заведена през ноември 2015 г. 

Към момента на проверката дружеството не е разполагало с разрешение за ползване 

на новоизградения енергиен котел (ЕПГ 8). 

Въз основа на извършената проверка на място и събраните при проверката 

доказателства е съставен Констативен протокол № 03-01-005 от 09.12.2015 г., надлежно 

подписан от лицата извършили проверката и от проверяваното лице от Калин Ангелов – 

упълномощен представител на „Топлофикация Габрово“ ЕАД, с нотариално заверено 

пълномощно с рег. № 5769 от 23.11.2015 г., и протоколът е заведен в дружеството с вх. № 

470/09.12.2015 г.  

 

Съгласно Приложение 1 към Лицензия № Л–008–03 от 17.10.2000 г., изменена с 

решение № И1-Л-008-03 от 28.09.2006 г., общо инсталираната електрическа мощност в 

дружеството е 18 MWel, а инсталираната топлинна мощност е 84 MWth. Съгласно 



 

 

 

Приложение 1, основните съоръжения, с които се осъществява лицензионната дейност 

„производство на електрическа и топлинна енергия“, са: 

- два броя енергийни парогенератори (ЕПГ1 и ЕПГ2) - тип ЧКД35-39/450 с номинално 

паропроизводство 35 t/h, номинално налягане на прегрятата пара – 3,9 MРa, температура на 

прегрятата пара – 450°С и КПД 82%; 

- един брой парен котел (ПГ5) - тип КМ12 с номинално паропроизводство 12 t/h, 

номинално налягане на прегрятата пара – 1,3 MРa, температура на прегрятата пара – 194°С и 

КПД 88%; 

- един брой парен котел (ПГ6) - тип ПКМ6 с номинално паропроизводство 12 t/h, 

номинално налягане на прегрятата пара – 1,3 MРa, температура на прегрятата пара – 194°С и 

КПД 88%; 

- един брой парен котел (ПГ7) - тип ДЕ25 с номинално паропроизводство 25 t/h, 

номинално налягане на прегрятата пара – 1,3 MРa, температура на прегрятата пара – 194°С и 

КПД 88%; 

- три броя турбогенератори (ТГ1, ТГ2 и ТГ3) - тип Р6-35 с електрически генератор с 

номинална мощност 6 MWel. 

Съгласно т. 1.1. и т. 1.2. от лицензия № Л - 008–03 от 17.10.2000 г.:  

„1.1. Лицензията се издава за извършване на дейността “Производство на 

електрическа и топлинна енергия” в топлоелектрическа централа, описана в Приложения 

№№1, 2 и 2а към настоящата Лицензия. 

Комисията предоставя на Лицензианта правото да извършва дейността 

“Производство на електрическа и топлинна енергия”, а Лицензиантът е длъжен да 

експлоатира, поддържа и развива производствените си съоръжения съгласно условията на 

тази Лицензия и в съответствие с изискванията на Правилата на мрежата, ЗЕЕЕ и всички 

приложими нормативни актове. 

1.2. Комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия се извършва 

чрез:  

а) основни съоръжения – парогенератори и турбогенератори. Техническите 

характеристики на основните съоръжения (мощност, параметри и други характеристики 

от значение за работата) са описани в Приложение №1; 

б) спомагателни съоръжения и стопанства. Техническите характеристики на 

възловите спомагателни съоръжения и стопанства са описани в Приложение №2.“ 

Съгласно т. 6.2. от Лицензията, „Лицензиантът може да промени техническите 

характеристики на Централата, подробно описани в Приложения № 1, 2 и 2а, като 

уведоми писмено Комисията в срок от 60 (шестдесет) дни преди извършване на 

промяната.“  

Съгласно чл. 49, ал. 2 от НЛДЕ списъкът и описанието на обекта или на обектите, с 

които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични 

характеристики (Приложение № 1), е приложение към издадената лицензия. Всяко 

изменение в това приложение, по аргумент от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ, съставлява изменение на 

лицензията. 

Предвид гореизложените факти и обстоятелства, Комисията счита, че като е 

извършило промени в техническите характеристики на централата, без да е уведомило 

Комисията за извършените промени и без да е поискало изменение на издадената му 

лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, дружеството е 

нарушило условията на т. 1.1., т. 1.2. и т. 6.2. от лицензия № Л - 008–03 от 17.10.2000 г. 

Посочените действия попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 201, ал. 1, т. 3 от ЗЕ, според 

която Комисията прилага принудителни административни мерки когато установи, че 

контролирано от нея лице извършва действия, с които нарушава условията за извършване на 

лицензионната дейност. В този случай, с цел предотвратяване или преустановяване на 

нарушенията, както и за отстраняване на вредните последици от тях, КЕВР може да 

разпореди писмено задължително предприемане на определени действия в определен срок 

(чл. 201, ал. 2, т. 1, б. „а“, пр. 2 от ЗЕ).  

 



 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 202, ал. 1 във връзка с чл. 201 ал. 1, т. 

3 и ал. 2, т. 1, б. „а“, пр. 2 от Закона за енергетиката, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Налага принудителна административна мярка на „Топлофикация Габрово“ 

ЕАД, като задължава дружеството в 14-дневен срок от датата на получаване на 

настоящото решение да подаде в Комисията за енергийно и водно регулиране 

заявление за изменение на Лицензия № Л–008–03 от 17.10.2000 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ по отношение на списъка и 

описанието на обекта и/или обектите, с които се осъществява лицензионната дейност - 

Приложение № 1. 

2. На основание чл. 202, ал. 1 от Закона за енергетиката решението по т. 1 да се 

съобщи на „Топлофикация Габрово“ ЕАД. 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София - град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

        Р. ТОТКОВА 

 


