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Днес, 23.02.2017 г. от 10:05 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от Евгения Харитонова, за 

председател, съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г. 

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи 

Осман, Владко Владимиров, Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, И. Александров – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на 

КЕВР. 
 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.  

 

Председателстващата Е. Харитонова откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му.  

 

 

„Топлофикация - Габрово” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-2/17.02.2017 г. и изпраща свой представител.  

На заседанието се яви: 

 г-н Калин Ангелов – изпълнителен директор. 

 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-36 от 09.02.2017 г. 

относно заявление от „Топлофикация - Габрово” ЕАД за изменение и допълнение на 

лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия. Докладът е приет с 

решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от протокол № 30/16.02.2017 г. и 

публикуван на интернет страницата на Комисията. 
  

Е. Харитонова: 

Днес имаме една много трудна програма. Първата точка е свързана с 

провеждането на открито заседание в пълен състав на Комисията за енергийно и водно 

регулиране. Тя касае доклад със съответния входящ номер относно заявление от 

„Топлофикация - Габрово” ЕАД за изменение и допълнение на лицензия за производство 

на електрическа и топлинна енергия. Докладът е изготвен от работна група в състав: 

Ивайло Александров, Юлиана Ангелова, Ана Иванова и Ели Алексиева. За участие в 

откритото заседание сме поканили представители на „Топлофикация - Габрово” ЕАД. На 
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поканата се отзова колегата Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - 

Габрово” ЕАД. Защо казвам, че това е едно сериозно заседание, не че другите не са 

сериозни? Касае се за „Топлофикация - Габрово” ЕАД. Представителите на медиите добре 

знаят, че имаше проблеми с „Топлофикация - Габрово” ЕАД през досега изминалия зимен 

период. Затова казвам, че нещата наистина имат и една друга страна и в последствие ще 

зададем въпроси. Те реално са свързани с доклада за изменение на лицензията на 

„Топлофикация - Габрово” ЕАД, но колегата Ангелов ще трябва да отговори и на някои 

други въпроси. Има кворум. Тук са петима от членовете на Комисията от пълния ѝ състав 

и откритото заседание може да се проведе. Тук е и работната група, която също има право 

да зададе въпроси към Вас, да се изкаже и да даде своите коментари. Вие сте се запознали 

с публикувания на интернет страницата на Комисията доклад на работната група и затова 

моля за Вашето становище, мнение, забележки относно това доколко сте съгласни и 

доколко не сте. 

 

Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

След като се запознах с доклада, нямам забележки към самия доклад, който е 

изготвен. Съгласен съм с така дадените предложения в доклада.  

 

Е. Харитонова даде думата на членовете на работната група. 

 

И. Александров: 

Ще се опитам да формулирам основния въпрос. По-скоро, при така стеклите се 

обстоятелства, ние имаме въпроси към нашите изводи. На стр. 5 от доклада сме направили 

извод вследствие на Вашите мотиви за извеждане на съоръженията от експлоатация и сме 

направили следния извод: че извеждането на котли 1 и 7 и турбогенератори 1 и 2 няма да 

доведе до нарушаване снабдяването на потребителите с топлинна и електрическа енергия. 

За всички е ясно, че в момента тече проверка на Комисията в „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД точно поради нарушено качество на топлоснабдяването. Моля за Вашата по-

подробна обосновка за причините за нарушеното снабдяване с топлинна енергия на град 

Габрово.  

 

Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

Едни от причините за нарушеното топлоснабдяване са авария по топлопреносната 

мрежа, която имахме през сезона до момента, както и авария в топлоизточниците на 

отоплителната централа, основно в котел № 2, който е с гориво въглища и е доста 

амортизиран. Въведен е в експлоатация през 1968 г. Затова преди години се пристъпи към 

инвестиция в нов парогенератор, който е парогенератор № 8 и за който ние сме подали 

заявление за включването му в лицензията. Както на всички е ясно, зимата тази година 

беше много тежка, с тежки метеорологични условия. Просто искаме да обновим 

съоръженията в централата, защото и парогенератор 1, който ще извеждаме от употреба, е 

от 1965 г. и е първият котел, който е пуснат в експлоатация в ТЕЦ-а. Относно турбини 1 и 

2, които искаме да изведем от експлоатация. Те са използвани навремето, когато е имало 

промишлен товар, фактически пара за промишлени предприятия и те не могат да бъдат 

топлофикационни, те не са топлофикационни и не се използват от години.  

 

И. Александров: 

Извинявайте, че ще се получи диалог, но пак нещо не разбрах. Отново зачитам 

Вашите мотиви за извеждане от експлоатация. Казвате: „максималният часов топлинен 

товар на централата е 15 МВ и тези 15 МВ могат да бъдат покрити само от ЕПГ-2“. В 

същото време като мотив за включване в Приложение № 1 към лицензията за новия 

парогенератор казвате, че и той самостоятелно може да покрие топлинния товар. Излиза, 

че двата парогенератора, които поотделно могат да покрият топлинния товар, тази зима не 
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могат да го покрият съвместно и двата. Тук не разбрах това нещо.  

 

Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

Максималният топлинен товар е 15 МВ. Той е пиков. Новият парогенератор не 

може да поеме изцяло, ако има продължителен период от време, такъв голям пиков товар, 

както се получи тази зима – топлинният товар беше много висок. Както казах, имаше и 

авария в топлоизточниците и затова се получи неритмично топлоподаване.  

 

Е. Харитонова: 

Какво разбирате под топлоизточници?  

 

Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

Парогенераторите, които са в централата.  

 

Е. Харитонова: 

Имам въпрос. Новият котел, който основно го водите на биомаса, на каква 

биомаса е?  

 

Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

Той е на биомаса дървесен чипс, слънчогледова люспа, слънчогледови пелети.  

 

Е. Харитонова: 

И с тях ще постигне максималния си товар? Така ли да разбирам? 

 

Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

Номиналният товар е двадесет тона пара на час. 

 

Е. Харитонова: 

Колко трябва на Габрово? 

 

Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

Средният товар като мегавати за Габрово е 10 МВ, но тази зима беше повече. 

Миналия сезон среднодневният товар беше 10 МВ.  

 

Е. Харитонова: 

Искате да кажете, че с новия котел няма да можете да покриете товара на 

Габрово. Така ли да разбирам? 

 

Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

Габрово може да се покрие с новия котел за миналия отоплителен сезон. Просто 

тази зима беше много студена. Затова оставяме в лицензията и втори котел, за да може 

двата котела съвместно… 

 

Е. Харитонова: 

Аз имам въпрос. Документът, който сте получили, разрешението за ползване, е от 

края на декември месец миналата година. Така ли да разбирам, както са го казали 

колегите в доклада?  
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Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

Да.  

 

Е. Харитонова: 

А преди това какво е било? Вие сте работили преди това. 

 

Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

Да, правили сме изпитания… 

 

Е. Харитонова: 

72-часови проби, които се правят три години.  

 

Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

Не са три години.  

 

Е. Харитонова: 

Не са. Това е просто забележка. Правят се продължително време.  

 

Е. Харитонова даде думата на членовете на Комисията. 

 

В. Владимиров: 

Аз искам малко яснота относно тази авария. В крайна сметка отстраняването на 

аварията продължи доста време. Има ли нещо необичайно, което се е случило? Имате ли 

някаква готовност по-бързо да отстраните тази авария? Исках просто да разбера каква е 

била причината толкова време да не може да се покрие нужния товар.  

 

Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

Причината е, че когато стартирахме разпалването на въглищния котел имахме 

проблем с мелничния тракт, където се приготвя праховата смес, въглищната смес от прах. 

Занимавахме се пет дена основно с това, особено миналата седмица. Съоръжението 

тръгва, след това пак изгасва. Самото разпалване на котела траеше пет дена.  

 

Е. Харитонова: 

Следващият ми въпрос е свързан с въпроса на Владимиров. Вие имате авария 

през декември месец по толопреносната мрежа. Така ли да разбирам? 

 

Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

Да.  

 

Е. Харитонова: 

Кога сте отстранили тази авария?  

 

Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

В рамките на 48 часа.  

 

Е. Харитонова: 

48 часа. Много е интересно, че не сте влезли във връзка нито с общината, нито с 

гражданите. Това е малко отклонение от доклада, но то касае изменението на Вашата 
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лицензия и Комисията трябва да се запознае с Вашите възможности да се справяте със 

ситуацията в Габрово. Един път имате авария на 13 декември за 48 часа. Казвам 13 

декември, защото тогава е дошла първата информация. След това целият месец януари е с 

някакви затруднения за гражданите на Габрово. Това е свързано изпълнението на 

лицензията. За да разрешим използването на този котел и да разрешим това изменение на 

лицензията, ние трябва да сме убедени в ситуацията в „Топлофикация - Габрово” ЕАД, за 

да не се случват такива неприятни неща и в бъдеще, които да касаят гражданите. 

Комисията е тук, за да балансира интересите на енергийните дружества и на населението, 

на потребителите. В момента на нас просто това ни е въпросът. Януари месец и ето, че 

вече в края на февруари… Вие на 09.02.2017 г. сте декларирали, че топлоподаването е 

възобновено. Днес аз разписах жалба от някаква гражданка на Габрово, която казва, че 

това не е вярно и на тази жалба ще трябва да се отговори. Приложени са и документи към 

тази жалба.   

 

Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

Ще отговорим на жалбата. Към момента топлоподаването в Габрово е нормално. 

Има и проверка от Комисията, която в момента тече. Ще направим анализи за 

отоплителния сезон, който в момента още тече и през лятото ще отстраним всички 

предполагаеми неща, които са по нашите сили, за да не се повторят нещата.  

 

И. Александров: 

Имам един въпрос, който е свързан с качеството на топлоснабдяването. Очевидно 

е, че е нарушено. Имате ли анализи за какви периоди над 48 часа е нарушено качеството 

на топлоснабдяването и имате ли изработена някаква методика за компенсация на 

клиентите? В началото ние вярвахме, но в последствие не, че потребителите на Габрово 

могат да се отопляват, с оглед на региона, с 50 градуса температура на подаващата… 

 

Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

Колегите от битовото топлоснабдяване в момента обработват информацията и ще 

се направи анализ къде е имало отклонение от параметрите за отопление. Методика 

нямаме още разработена за компенсиране и обезщетяване на клиентите. Ще бъде 

направена такава. Има предписание от Комисията да се изготви. Колегите, които 

проверяват дружеството са направили това предписание.  

 

В. Владимиров: 

На мен ми се искаше все пак да чуя някаква увереност във Вас и сигурност, че 

няма да допуснете нещо такова след въвеждане на новата мощност и анализа на тази 

авария, че догодина няма да има риск или вероятност да се случи отново такъв проблем в 

Габрово.  

 

Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

Към момента са се натрупали достатъчно данни през този отоплителен сезон къде 

са рисковите места относно работата на централата и топлопреносната мрежа. Имаме 

достатъчно материал за обработка и анализ, за да се направят необходимите изводи и да 

се вземат правилните решения за следващия отоплителен сезон.  

 

Е. Харитонова: 

Моят последен въпрос ще търпи развитие в бъдеще. Вие заявихте каква е 

горивната компонента на новия котел на биомасата. Това, което излезе в медиите, тук има 

представители на различните медии… Ние не сме оторизираната организация или 

институция, която трябва да следи замърсяването на въздуха в Габрово. Оказва се, че 
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това, което горите по някакъв начин замърсява въздуха в Габрово. Дали Вие изгаряте тези 

елементи, които са предвидени по проект, или има и някакви други промени, които водят 

до нарушаване на горивния процес и оттам замърсяване на въздуха? Бихте ли ми казали 

това?  

 

 

Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

Не изгаряме никакви други компоненти, които биха могли да замърсяват въздуха 

на Габрово. Котел № 8 е предвиден за изгаряне на дървесен чипс и дървесни пелети. 

Подали сме заявление в Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико 

Търново. Имаме разрешение да се изгаря слънчогледовата люспа и слънчогледовите 

пелети. Това е горивната база за този котел. Други горива не се изгарят в него. Правят се 

замервания преди въвеждането му в експлоатация, след като е минала Държавната 

приемателна комисия. Не се отклоняваме от нормите. Уместно е да кажа, че ние 

топлофицираме около една четвърт или една пета от град Габрово. Останалото население 

и други сгради се отопляват с други източници на топлинна енергия като природен газ, 

твърди горива. Надали ние сме факторът, който замърсява Габрово.  

 

 

Е. Харитонова: 

Може да не сте само Вие, но след като тази зима не сте осигурили 

топлоснабдяване в града за тези 20% или 25%, които са топлофицирани, те търсят 

алтернативни източници на топлина за своите семейства. Габрово е в планината и се 

предполага, че те изгарят въглища. 

 

 

Калин Ангелов – изпълнителен директор на „Топлофикация - Габрово” 

ЕАД: 

Гражданите на които не сме успели да предложим качествена услуга са се 

отоплявали на ток, защото разумът е такъв, че ако имаш парно не трябва да имаш и печка 

на твърди горива.  

 

 

Е. Харитонова: 

Не се знае. Имат камини. Затова на практика Вие до известна степен сте 

спомогнали с действията си за замърсяването на Габрово. Няма други изказвания от 

Комисията и работната група. Искам само да се обърна към Вас да влезете във връзка с 

общината, която е представител на местната власт и наистина да си изясните ситуацията в 

Габрово, защото оставаме с впечатление, че няма такъв разговор.  

 

 

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са 

изяснени пълно и всестранно и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на 

КЕВР и на нейната администрация,  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 16.03.2017 г. за вземане на решение относно 

заявление от „Топлофикация - Габрово” ЕАД за изменение и допълнение на лицензия за 

производство на електрическа и топлинна енергия. 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-2/17.02.2017 г. до 

„Топлофикация - Габрово” ЕАД. 

 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

 .................................................                   Е. ХАРИТОНОВА 

 (С. Тодорова)    съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г. 

 

 ................................................. 

 (Р. Осман) 

 

 ................................................. 

 (В. Владимиров) 

 

 .................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Петков) 

          Р. ТОТКОВА 

 ................................................. 

 (Д. Кочков) 

 

 


