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Вх. №.........................../.........08.2019 г. 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР 
 

ДОКЛАД 
 
от 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и 

дирекция „Правна“ 

 
 

Относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-И-52 от 08.07.2019 г. за изменение/допълнение на лицензия 

за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено от 

„Топлофикация - Габрово“ ЕАД 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-И-52 от  

08.07.2019 г., подадено от „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, за изменение на лицензия  

№ Л-008-03 от 17.10.2000 г., издадена за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“, на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка с чл. 61,  

ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от  21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ). Към заявлението са приложени следните документи: актуализирано приложение № 1 

към лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г.; справка за актуално състояние на дружеството от 

Търговския регистър; констативен протокол за извършен оглед на парна турбина № 2, акт за 

извършена работа от „Атоменергоремонт“ АД, гр. Козлодуй и справка от инвентарна книга, 

съдържаща парна турбина № 2. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-52 от 25.07.2019 г. дружеството е 

представило протокол на пусково-приемателна комисия за приемане и въвеждане в действие 

на подобекти, включително и парна турбина № 2. 

За проучване на обстоятелствата в подаденото заявление и приложенията към него е 

сформирана работна група със Заповед № З-E-142 от 18.07.2019 г. на председателя на КЕВР.  

 

Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи: 

 

„Топлофикация – Габрово“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, надлежно учредено 

по реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията 

към Министерството на правосъдието с ЕИК 107009273, със седалище и адрес на управление: 

гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 6. Предметът на дейност на дружеството е производство 

на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, 

обслужващи основните. Едноличен собственик на капитала е Дарклет Лимитид, 

идентификация HE 332773, чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Република Кипър. 

Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав Христо Денев Сосеров, Любомир 

Янакиев Жупунов и Владимир Кънев Костов, като последният е негов представител. 

„Топлофикация – Габрово“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за 
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„производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-009-05 от 17.10.2000 

г. за „пренос на топлинна енергия“ – всяка от които е със срок от 20 години. С Решение  

№ И1-Л-008-03 от 28.09.2006 г. Комисията е изменила лицензията за „производство на 

електрическа и топлинна енергия“. 

С Решение № И2-Л-008 от 05.09.2017 г. Комисията е изменила лицензия № Л-008-03 от 

17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, по отношение 

на енергийния обект, във връзка с: извеждане от експлоатация на котли ЕПГ 1 и ППГ 7, на 

парни турбини ТГ 1 и ТГ 2 и въвеждането в експлоатация на енергиен парен котел за 

производство на електрическа и топлинна енергия на база биомаса /дървесен чипс/ - ЕПГ 8 и е 

променила общата инсталирана топлинна мощност от 84 MWt на 51 MWt, а инсталираната 

електрическа мощност – от 18 MWe на 6 MWе. 

С Решение № И3-Л-008 от 05.12.2018 г. Комисията е изменила лицензия № Л-008-03 от 

17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ по отношение 

на енергийния обект, във връзка с извеждане от експлоатация на два броя парни котли КМ-12 

ст. № 5 и ПКМ-12 ст. № 6, като общата инсталирана топлинна мощност се променя от 51 MWt 

на 38 MWt, а общата инсталирана електрическа мощност се запазва на 6 MWe. 

С подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-52 от 08.07.2019 г. „Топлофикация – Габрово“ 

ЕАД е поискало изменение на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“, поради въвеждане в експлоатация на 

парна турбина № 2, тип Р6-35/5. 

Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съгласно който 

производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта. 

Лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията в частта ѝ за обектите, с които 

се извършва лицензионната дейност. Въвеждането в експлоатация на парна турбина № 2, 

представляваща основно съоръжение за изпълняване на лицензионна дейност по производство 

на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, налага изменение на 

лицензията по отношение на енергийния обект, за който е издадена. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 

от НЛДЕ, списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява 

лицензионната дейност с техните технически и технологични характеристики, е приложение 

към издадената лицензия на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД. Всяко актуализиране в това 

приложение, по аргумент за противното от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ, се счита за изменение на 

лицензията, поради което към заявлението си „Топлофикация – Габрово“ ЕАД е представило 

актуализирано Приложение № 1 „Списък и технически характеристики на основните 

съоръжения, предназначени за комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД“. Изменението на лицензията в частта, свързана с 

енергийния обект, няма да доведе до изменение на вида на лицензията – тя ще остане 

лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. За удостоверяване 

на вещните си права върху енергийния обект заявителят е представил извлечение от 

инвентарна книга. 

Исканото изменение няма да доведе до промяна в текстовата част на лицензията, а само 

до актуализиране на приложение № 1 към лицензията, в което се съдържа описанието на 

обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и 

технологични характеристики. 

Дружеството е посочило като мотиви на искането за изменение на лицензията, че при 

изпълнение на ремонтната програма през 2019 г. е извършено обследване и ремонт на парна 

турбина № 2, вследствие на което същата може да се използва като резервна мощност. 

Към момента на подаване на заявлението за изменение на издадената лицензия  

№ Л-008-03 от 17.10.2000 г. на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ в централата са в експлоатация следните основни 

съоръжения: 

- два броя енергийни парогенератори – ЕПГ 2 – тип ЧКД 35-39/450 с прахово изгаряне на 

въглища и ЕПГ 8 на биомаса, пуснати в експлоатация съответно през 1966 г. и 2015 г.; 

- една противоналегателна турбина: тип ПР 6-35/5/1,2 (в експлоатация от 1978 г.). 
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Общо инсталираната електрическа мощност в централата на дружеството е 6 MWе, 

а общо инсталираната топлинна мощност е 38 MWt. 

Парна турбина № 2 е противоналегателна турбина тип Р 6-35/5 (година на пуск 1977 г.), с 

номинални параметри: разход на свежа пара на вход - 10 t/h, температура на парата – 435 °C, 

налягане на парата – 3,4 MРa, електрическа мощност на клемите на генератора – 6 MWе. 

 

След въвеждането в експлоатация на парна турбина № 2 в  

„Топлофикация – Габрово“ ЕАД общата инсталирана електрическа мощност се променя 

от 6 MWe на 12 MWе, а топлинната мощност – 38 MWt остава непроменена. 

Приложение № 1 „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, 

предназначени за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на 

„Топлофикация – Габрово“ ЕАД“ следва да се актуализира в съответствие с 

представената от дружеството техническа информация. 

От представения инвентарен опис към 13.06.2019 г. балансовата стойност на парна 

турбина № 2 е 83 625, 27 лв. 

 

Въз основа на гореизложеното, може да се направи извод, че с въвеждането в 

експлоатация на парна турбина № 2 като резервна мощност, дружеството ще гарантира 

сигурността на снабдяването при осъществяване на лицензионната дейност по 

производство на топлинна и електрическа енергия. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката 

и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно 

регулиране и на нейната администрация, предлагаме Комисията да обсъди следните 

решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на подаденото заявление; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по 

търговска регистрация „Топлофикация – Габрово“ ЕАД или други упълномощени от 

тях представители на дружеството; 

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат 

публикувани на страницата на Комисията в Интернет. 

 

Приложения на електронен носител:  

Приложение № 1 към лицензията – Списък и технически характеристики на основните 

съоръжения, предназначени за комбинирано производство на топлинна и електрическа 

енергия в „Топлофикация – Габрово“ ЕАД 

 


