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Р Е Ш Е Н И Е 

№ И5-Л-008 

от 23.12.2019 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 23.12.2019 г., като разгледа заявление с  

вх. № E-ЗЛР-ПД-74 от 18.10.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-75 от 

18.10.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна 

енергия“, подадени от „Топлофикация – Габрово” ЕАД и събраните данни от проведеното 

открито заседание на 18.12.2019 г., установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) са постъпили заявление 

с вх. № E-ЗЛР-ПД-74 от 18.10.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-75 от 

18.10.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, 

подадени от „Топлофикация – Габрово” ЕАД на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ). 

Доколкото подадените заявления от „Топлофикация – Габрово” ЕАД са свързани, на 

основание чл. 32 от Административнопроцесуалния кодекс, същите са разгледани в едно 

административно производство. 

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-74 от 30.10.2019 г. от заявителя е поискано да представи 

допълнителна информация. Дружеството е представило допълнително данни и документи с 

писмо с вх. № E-ЗЛР- ПД-74 от 12.11.2019 г. 

Резултатите от извършения анализ на заявленията и приложенията към тях са отразени в 

доклад с вх. № Е-Дк-844 от 09.12.2019 г., приет с решение на КЕВР на закрито заседание по 

Протокол № 219 от 12.12.2019 г., т. 5, и публикуван на интернет страницата на Комисията.  

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 18.12.2019 г. е проведено 

открито заседание, на което са присъствали представители на „Топлофикация – Габрово” ЕАД. 

Същите не са направили възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия 

доклад. 

Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване се установи следното: 

„Топлофикация – Габрово” ЕАД притежава лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-009-05 от 

17.10.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ на територия в град Габрово, всяка за 

срок от 20 години. Съгласно условията на двете лицензии същите влизат в сила от датата, на 

която изтича определеният от закона срок за обжалване на решението за издаването им, а именно 

от 17.11.2000 г., поради което срокът им изтича на 17.11.2020 г. 

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна 

справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието, е видно, че „Топлофикация – Габрово” ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1,  

ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „Топлофикация – Габрово“ ЕАД е еднолично акционерно 

дружество, вписано в Търговския регистър 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, 

чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Република Кипър. Дружеството се управлява от 

съвет на директорите и се представлява от изпълнителния директор Владимир Кънев Костов. 
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Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ декларации от всички 

членове на съвета на директорите на „Топлофикация – Габрово” ЕАД, същите не са лишени от 

правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството. 

След извършена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 

се установи, че дружеството не е в производство по ликвидация или несъстоятелност. КЕВР не е 

отнемала лицензии и не е отказвала издаването на лицензии на дружеството за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ и дейността „пренос на топлинна енергия“. 

 

I. Със заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-74 от 18.10.2019 г. „Топлофикация – Габрово” 

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

„производство на електрическа и топлинна енергия“. 

Заявлението е подадено в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, 

като дружеството е поискало продължаване срока на издадената лицензия с 15 (петнадесет) 

години. 

Дружеството е обосновало искането си със следните мотиви: 

Срокът е съобразен с актуалното техническо състояние на основните топло- и 

електрогенериращи съоръжения и необходимостта от промяна на горивната база - спиране 

изгарянето на въглища. Преди изтичане на този срок и след направена оценка на техническото 

състояние на съоръженията, при необходимост дружеството планира да поиска ново 

продължение на срока. 

Към 31.05.2019 г. основното енергийно оборудване има следните работни часове: 

• ЕПГ2 работещ с въглища 193 198 работни часа. 

• ЕПГ8 работещ с биомаса   10 793 работни часа. 

• ТГ2   58 460 работни часа. 

• ТГЗ   56 128 работни часа. 

След пускането в експлоатация ЕПГ8 е основно работещо съоръжение, а ЕПГ2 е 

резервно. Топлинните товари са от такъв порядък, че централата работи с един енергиен 

котел и една турбина - другият енергиен котел и турбината са в резерв. 

ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 
Към момента общата инсталирана електрическа мощност е 12 MW, а общата инсталирана 

топлинна мощност е 38 MW. 

В централата са инсталирани 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.). 

- една противоналегателна турбина тип Р 6-35/5 (година на пуск 1977 г.) 

Относно поискания от дружеството 15-годишен срок на лицензията за производство на 

електрическа и топлинна енергия следва да се отчете следното: 

Основното оборудване на централата се поддържа в добро техническо състояние, 

извършват се своевременно прегледи, ремонт и поддръжка на съоръженията. 

Дружеството разполага с квалифициран и обучен експлоатационен персонал. 

От представената информация е видно, че отработените часове на съоръженията в 

централата (котли и турбини) с изключение на ЕПГ2 са значително под парковия ресурс. С 

режим на работа един котел-една турбина, този ресурс ще бъде достигнат на по-късен етап в 

сравнение с режим на едновременно натоварване на всички съоръжения. 

С оглед на горното дружеството ще притежава технически възможности през новия 

15-годишен срок, поради което срокът на лицензия Л-008-03 от 17.10.2000 г. за производство 

на електрическа и топлинна енергия може да бъде удължен с нови 15 (петнадесет) години, 

считано от 17.11.2020 г., при спазване условията на нормативните изисквания за 

експлоатация и ремонт на основните съоръжения в централата и екологичните норми. 

 

II. Със заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-75 от 18.10.2019 г. „Топлофикация – Габрово” 

ЕАД е поискало продължаване срока на лицензия № Л-009-05 от 17.10.2000 г. за дейността 

„пренос на топлинна енергия“. 
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Заявлението е подадено в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, 

като дружеството е поискало продължаване срока на издадената лицензия с 15 (петнадесет) 

години. 

Към заявлението дружеството е приложило описание на границите и актуална карта, 

указваща територията, обхваната от лицензията за пренос на топлинна енергия. 

ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 

1. Парна топлопреносна мрежа 

Дружеството има изградена парна мрежа до 50 отделни абоната с обща дължина 14,7 km. 

В последните години консумацията на промишлена пара и броят на абонатите непрекъснато 

намалява. В настоящия момент работещата парна мрежа е 2,5 km въздушно положена, а броят на 

консуматорите е 9. 

Техническото състояние на работещата част на парните мрежи е добро. 

Данните за парните мрежи са дадени в таблица и в приложената принципна схема към 

заявлението. 

2. Водна топлопреносна мрежа 

Водната топлопреносна мрежа е строена в периода от 1980 до 1993 г. с изключение на 

един участък от 700 m, положен в пенобетон, строен през 1972-75 г. Малки отклонения от 

мрежата са строени през 1999 г. и 2000 г. Общият обем на мрежата е 1 669 m3. На мрежата има 

монтирани 66 бр. салникови компенсатори. 

Техническото състояние на водната топлопреносна мрежа е добро. 

Абонатните станции (АС) на водната топлопреносна мрежа са 217 бр., от които 206 бр. са 

работещи. Директните АС са 64, а индиректните 153. 

Всички АС имат топломери. С изключение на 12 нови АС, регулирането на останалите 

става с регулатори тип „ЕСПА“. 

Топлоснабдените апартаменти са 6 852 бр. На радиаторите на всички абонати през 1999 г. 

са монтирани индивидуални разпределители на топлина и от сезон 1999/2000 г. отчитането на 

топлинната енергия се извършва по системата „дялово разпределение“. 

Към водната топлопреносна мрежа са присъединени и 20 обществени консуматора – 

здравни и учебни заведения, детски градини и други обществени сгради. 

Относно поискания от дружеството 15-годишен срок на лицензията за пренос на 

топлинна енергия: 

„Топлофикация Габрово“ ЕАД извършва лицензионната си дейност на територия в гр. 

Габрово и снабдява с топлинна енергия с водна пара и гореща вода 6 872 клиенти. Предвидени са 

за следващия 5-годишен период да се извършат инвестиции в топлопреносната мрежа в размер 

на 200 хил. лв. Дружеството поддържа мрежата в добро техническо състояние. Разполага с 

необходимия персонал, работещ по поддръжката и експлоатацията на топлопреносната мрежа и 

за работа с клиенти.  

С оглед на горното дружеството ще притежава технически възможности през новия 

15-годишен срок за извършване на дейността по лицензията, поради което срокът на 

лицензия № Л-009-05 от 17.10.2000 г. за пренос на топлинна енергия може да бъде удължен с 

нови 15 (петнадесет) години, считано от 17.11.2020 г. 

ПРАВНИ АСПЕКТИ: 

При продължаване на срока на лицензията, съгласно чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията 

следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и 

дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията за новия ѝ 

срок, а именно да е лице, регистрирано по Търговския закон, което притежава технически и 

финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за 

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията, да има 

вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността и да е 

представило доказателства, че енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по 

лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на 

околната среда. На основание чл. 69, ал. 4 от НЛДЕ в производството за продължаване на 

лицензия се прилагат съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на 

искане за издаване на лицензия. Съгласно чл. 69, ал. 3 от НЛДЕ с решението за продължаване на 

срока на лицензията Комисията определя условията за осъществяване на лицензионната дейност 
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за новия срок. 

Предвид изложеното по-горе, „Топлофикация – Габрово” ЕАД е търговец по смисъла на 

Търговския закон, не е в производство по несъстоятелност или ликвидация и КЕВР не му е 

отнемала или отказвала издаването на лицензии за същите дейности, поради което 

продължаването на срока на издадените лицензии няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 

40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Заявителят е посочил, че лицензионните дейности ще се осъществяват чрез подробно 

описани в заявлението основни съоръжения на площадката на „Топлофикация – Габрово” ЕАД и 

на територията на гр. Габрово, чрез които до настоящия момент е осъществявал дейностите по 

производство на електрическа и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия. За 

удостоверяване на вещните си права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществяват 

дейностите по лицензиите дружеството е представило копия от акт за собственост и скица на 

поземления имот, на който е разположена площадката на централата, както и извлечения от 

инвентарна книга. 

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 

Съгласно представения предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. „Топлофикация 

- Габрово“ ЕАД очаква от осъществяването на дейността да реализира загуба в размер на 297 

хил. лв. при отчетена загуба за 2018 г. от 1 698 хил. лв. Очакваният финансов резултат от 

дейността на дружеството през 2019 г., спрямо 2018 г. е подобрен, вследствие на намалени 

финансови разходи. 

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова 

структура към 31.12.2019 г. е видно, че размерът на собствения капитал не позволява 

дружеството да придобие нови нетекущи активи, дружеството не е дефинирало задълженията си 

на краткосрочни и дългосрочни, от което да се определи общата ликвидност, като индикатор за 

липса или наличие на оборотни средства, с които да покрие текущите си задължения, както и 

невъзможността да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс. 

Дружеството е представило към заявлението за продължаване на срока на лицензиите 

бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който се разглежда в отделно административно 

производство и от състав „Енергетика“ на КЕВР. За целите на настоящото производство 

представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на техническите и финансовите 

възможности на дружеството за изпълнение на лицензионните дейности за новия срок. 

1. Прогнозирани финансови показатели за периода 2020 г. – 2024 г. 

За периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г. дружеството е представило прогнозни 

годишни финансови отчети, от които е видно, че от 2021 г. във всяка година от осъществяване на 

дейността прогнозира да реализира положителен финансов резултат печалба, както следва: 2021 

г. – 153 хил. лв., 2022 г. - 153 хил. лв., 2023 г. – 108 хил. лв. и 2024 г. – 108 хил. лв. и загуба за 

2020 г. в размер на 166 хил. лв. 

Подобряването на финансовия резултат се дължи на изпреварващия ръст на общите 

приходи от 4,30%, спрямо ръста на общите разходи в размер на 2,15%. Приходите от продажба 

на електрическа енергия нарастват през 2024 г. с 4,35%, спрямо 2020 г., както и приходите от 

продажба на топлинната енергия с 4,37%. 

2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции 

Прогнозираните инвестиционни разходи на дружеството за периода на бизнес плана 2020 

г. - 2024 г. общо са 200 хил. лв., разпределени по години и източници на финансиране, като за 

финансовото обезпечение и изпълнение на посочените инвестиции се прогнозира 100% 

собствени средства. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „Топлофикация – 

Габрово” ЕАД предвид заложените прогнозни финансови резултати от дейността във всяка 

година на бизнес плана в периода 2020 г. – 2024 г. ще притежава финансови възможности за 

осъществяване и развитие на лицензионните дейности. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21,  

ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21 март 

2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 1. ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-009-05 от 

17.10.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация – 

Габрово” ЕАД, с ЕИК 107009273, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово,  

ул. „Индустриална“ № 6, с 15 (петнадесет) години, считано от датата на изтичане срока на 

лицензиите – 17.11.2020 г. 

 2. ОПРЕДЕЛЯ условията за осъществяване на лицензионните дейности за новия 

срок, като одобрява актуализиран текст на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-009-05 

от 17.10.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, приложения към настоящото 

решение. 

 3. Във връзка с решенията по т. 1. и т. 2. одобрява актуализирани приложения към 

съответните лицензии, които са приложения и към настоящото решение. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град  

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

     ЮЛИЯН МИТЕВ 

(Съгласно Заповед № 1177 от 04.12.2019 г.) 


