КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10;тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82

ПРОТОКОЛ
№ 74
София, 30.04.2015 година
Днес, 30.04.2015 г. от 11:05 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР), ръководено от председателя доц. д-р Иван
Н.Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков,
Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без право на глас).
Отсъстваше членът на Комисията Ремзи Осман.
На заседанието присъстваха И. Александров – началник отдел "Ценово регулиране и
лицензии - електропроизводство и топлоснабдяване" и експерти от КЕВР.
Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов 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-14-11-16/27.04.2015 г. и изпраща представител.
На заседанието се яви:
 г-н Пейчо Стойков – главен инженер,
упълномощен от г-н Ивайло Сълков – изпълнителен директор.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно одобряване на бизнес план
на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г. Същият е приет с решение на
КЕВР на закрито заседание по т. 8 от протокол № 64/22.04.2015 г. и публикуван на
интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителя на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД запознат ли е
с доклада и има ли забележки по него.
П. Стойков:
Поради непредвидени причини, изпълнителният директор не може да присъства.
Приемаме забележката за малкото закъснение на бизнес плана за 2015 г. – 2019 г., но се
надявахме да успеем да приключим за 2014 г. това, което в момента правим, монтаж на нов
котел на биомаса. С проблемите, които излязоха, не успяхме до края на 2014 г. да направим
пуска. Включен е в бизнес плана за 2015 г. и се надяваме още за сезона 2015 г. – 2016 г.
котелът да може да работи. Това е първата крачка, която правим с бъдещия бизнес план.
Мечтите са ни големи и както казват – колкото са големи мечтите, толкова е голям и
човекът. В този бизнес план сме предложили това, което би могло нормално да направим,
за да функционира централата добре. Имаме много идеи, които впоследствие се надяваме
да реализираме. Това, което сме заложили в плана, ще доведе до нормалната работа на
централата. Предвиждаме освен пуска на този котел, за да запазим общата инсталирана
мощност до 50 МВт, да демонтираме единия въглищен котел, който е в много тежко
състояние. Оказа се, че ремонтът ще струва много повече, отколкото предвидихме за

монтаж на нов котел. Във връзка с другите ремонти, които са описани тук, проведохме
сериозна рекламна кампания за привличане на нови абонати. „Топлофикация-Габрово“
ЕАД засега е само топлофикационна централа. Нямаме паров товар и за съжаление дори и в
момента сме спрели и лятото не можем да работим. Правим проучвания, имаме идеи, които
и да реализираме, са за да успеем да започнем да работим и лятно време. Това се отразявя
както на хората, така и на заплатите. Имаме надежди, работим по този въпрос. Провеждаме
агитация за топла вода, развиваме и други идеи.
Оценките сме правили при настоящите икономически условия. Зависими сме както
от курса на долара, така и от външната политика. Това, което правим с въвеждането на този
котел, ще осигури една независимост от вносните въглищата, които в момента получаваме,
и с които работят въглищните котли. Има поле за развитие, има възможности за доставка на
горива за този нов котел. Надявам се да вървим напред.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
И. Александров:
Относно котела на биомаса, който предвиждате да пуснете в експлоатация, каква е
биомасата и откъде ще се снабдявате? Имате ли сключени договори? Ако – да, на каква
цена?
П. Стойков:
Биомасата е дървесен чипс. Правим постъпки и за използване на пелети от
слънчогледови семки, което е отпадно производство от предприятията за олио. Все още не
сме сключили официални договори, защото котелът още не е пуснат в експлоатация. По
принцип е готов, имаме малко проблеми по него, но очакваме до м. септември да ги решим
и да сключим договори. Има фирми, които могат да ни снабдяват с тези горива, но
официални договори все още нямаме, защото котелът не е пуснат. Тепърва ще правим
постъпки за разрешения за влизане в експлоатация.
И. Александров:
Кажете повече подробности относно сероочистващата инсталация през 2015 г.
П. Стойков:
Сероочистващата инсталация е обща за двата котела. Основно тя ще бъде за втори
котел, който ще бъде като резервен. Имаме проекти. Понеже имахме проблеми с РИОСВ,
имаме санкции, заради серните окиси, затова сме предвидили това нещо. Имаме проект и
работим по него. Надяваме се до пускане на котела да бъде направена. Освен самата
сероочистваща инсталация, допълнително монтираме и циклони, които да смъкнат
количеството на прах в емисиите. Това е, което работим в момента. Към самия нов котел
също има предвидена инсталация за сероочистка, ако в бъдеще решим да преминем към
използване на други материали като горивна база. Направен е отделен скрубер, който е част
от подготовката за сероочистващата инсталация. В момента не е необходима и затова по
новия котел няма да я приключим. Приключваме само сероочистващата инсталация по
въглищния котел. Подготовката ще бъде обща база за двата котела. Става с варно мляко
или CaCO3. Миналата година направихме опити с примитивна инсталация и се надяваме, че
вече с проекта, който е изготвен от нашите специалисти, ще можем да решим проблема с
екологията.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителя на дружеството.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Чета показателите на вашия отчет в таблица 1. Продадената топлинна енергия за
2014 г. е 22 243 МВтч. За 2015 г. топлинната енергия, според вашата прогноза, трябва да
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скочи почти два пъти и половина, на 55 хил. МВтч. Имате ли доказателства, че това ще се
случи или прогнозата е (както Вие казахте) големите мечти – за големите хора?
П. Стойков:
Ако Ви кажа, че приключихме сезона в средата на м. март? Оказа се, че лимитът с
електрическата енергия ни принуди да спрем. Средното ни производство на електрическа
енергия е около 2,2 МВт. Правим опити да включим допълнително абонати на топла вода,
което за Габрово…, за София е нормално, ако спре топлата вода за седмица-две, това е
проблем. Надяваме се това да дойде като допълнително… Имаме идея за пелетираща
инсталация да бъде монтирана от външна фирма, която да доведе до приходи.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Продадената електрическа енергия за 2014 г. е 6 345 МВтч и изведнъж за 2015 г.
скача двойно на 12 хил. МВтч. Имате ли действително ясна индикация, че това можете да
го постигнете?
П. Стойков:
Имаме желание да започнем да работим от 01 септември. Нормално започваме да
работим от 1 до 15 ноември през зимния сезон. Ако можем да реализираме това с БГВ и
осигурим някакъв товар…
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Кой е този консуматор, за който пишете, че ще има годишна консумация 7 хил.
МВтч? Той анонимен ли е, защото за бизнес плана трябва да докажете, че такъв консуматор
ще имате, ако искате да се признае в голяма степен това, което ни предлагате?
П. Стойков:
За момента е така, но работим.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Ако не сключите договор?
П. Стойков:
Ако не сключим, може и да ни затворят. Но ние затова сме там. Имаме още работа и
с този нов котел ще можем да работи по-комбинативно, защото по-лесно се поддържа. Това
ще ни даде възможност през деня да работим, вечер да спираме, за да можем да почнем да
работим и да си задържим персонала.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
До 01 септември ще успеете ли да сключите договори за доставка на първичен
енергиен носител, тези пелети от слънчогледово кюспе? Но няма да можете да изградите
сероочистващата инсталация, след като сте още на фаза проект и пак ще имате санкции от
РИОСВ.
П. Стойков:
Ние сме на фаза проект от миналата година.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Кога ще започне изграждането?
П. Стойков:
Започнали сме го и срокът за завършване е 01 септември. Имаме желание, нашият
собственик е обещал да ни купи и турбина. Когато имаме турбина, вече ще може лесно да
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приобщаваме допълнително консуматори. Сега ни е трудно. Но имаме даден срок и
работим.
Е. Харитонова:
С измененията на ЗЕ от 06.03.2015 г. количеството електрическа енергия трябва да
продавате на свободния пазар. Във вашия бизнес план, той е изготвен преди изменението
на закона, са сложени едни цени, които не са реални за пазара. При едни цени от 70 – 80 лв.,
каквито са в момента на свободния пазар, вие имате 188 лв., за 2016 г. и 2017 г. отивате на
150 лв., а 2018 г. и 2019 г. отивате на 170 лв.
П. Стойков:
Да, това ни се иска. Трудно се работи без пари. Аз съм главен инженер, не съм
директор, нито собственик, но трудно се работи без пари. Затова това е първата ни стъпка с
този нов котел, да успеем да смъкнем цената. Една от причините е, че работим с въглищен
котел, който е на 35 т пара/ч. и е преустроен на 25 т пара/ч. Работим с турбина, която е 6
МВт. Тя работи на 2 - 3 МВт. Трябва нов котел, нова турбина, втори котел на биомаса,
който не сме заложили, но го има като идея и избягване от въглищните. Дори и в
определянето на цените, ние купуваме въглища в долари. Доларът от 1,40 лв. миналата
година скочи на 1,80 лв. Това вариране ни натоварва много. Биомасата, която в момента
купуваме, слънчогледовите пелети са от порядъка на 130 до 140 лв./т. Въпреки че това е
една отпадна продукция, за която би трябвало да вземаме пари, за да я унищожаваме. Тези
предприятия държат висока цена. Топлофикациите са основният консуматор и може би ще
трябва да ги попритиснем малко. Това е единственият начин да смъкваме цената. Найголемият разход е в горивата. Ние като работна ръка, като персонал, заплатите ни не са като
за енергетици.
Е. Харитонова:
Разликата между пазара и това, което вие сте заложили, как ще работите?
П. Стойков:
Все още не мога да Ви кажа как ще работи.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Трябва да намерите повече потребители и на топлинна, и оттам на електрическа
енергия.
П. Стойков:
Това е ясно. Правим билбордове…
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
От врата на врата трябва да тръгнете с атрактивни цени. Друго няма да ви спаси.
П. Стойков:
Антирекламата е много лоша. Винаги дават хора, които са недоволни. В един блок,
в една абонатна станция има двама недоволни. Точно тези двама ги дават във вестници, в
списания, те ни атакуват, в Комисия за потребители и т.н. Трябва и вие да ни помагате,
може би в рекламата.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Регулаторът едва ли може да ви помага.
П. Стойков:
Вие – не, извинявам се.
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От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси към представителя на
„Топлофикация-Габрово“ ЕАД.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени
пълно и всестранно и на основание чл. 44, ал. 2 от Устройствения правилник на ДКЕВР и
на нейната администрация,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 18.05.2015 г. за вземане на решение относно
одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетите решения с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложения:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-11-16/27.04.2015 г.
2. Пълномощно на Пейчо Стойков – главен инженер от Ивайло Сълков–
изпълнителен директор.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. .................................................
(С. Тодорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .............отсъства....................
(Р. Осман)
3. .................................................
(А. Йорданов)
4. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

5. .................................................
(Г. Златев)
6. .................................................
(Е. Харитонова)
7. .................................................
(В. Петков)
8. .................................................
(Д. Кочков)
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