ПРОТОКОЛ
№ 11
София, 20.01.2021 година
Днес, 20.01.2021 г. от 10:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от Евгения
Харитонова – за председател, съгласно Заповед № З-ОX-2/15.01.2021 г.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман,
Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният
секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, Б. Балабанов – началник на отдел „Контрол и
решаване на спорове в електроенергетиката и топлоенергетиката“ и експерти на КЕВР.
Е. Харитонова каза на членовете на Комисията, че са получили проект на дневен
ред за днешното заседание и попита дали има някакви допълнения или забележки?
Р. Осман каза, че се приемат и трите точки.
Е. Харитонова потвърди, че при това положение се приема предложеният дневен
ред и го подложи на гласуване. Дневният ред се приема с шест гласа.
Е. Харитонова установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно изменение и/или допълнение на лицензия № Л-31203 от 23.11.2009 г. за производство на електрическа и топлинна енергия на „ТЕЦ Горна
Оряховица“ ЕАД.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров,
Юлиана Ангелова, Петя Георгиева, Христина Петрова,
Йовка Велчева и Надежда Иванова
2. Доклад с вх. № Е-Дк-81 от 15.01.2021 г. и проект на решение относно искане от
„Електроразпределение Север“ АД относно определяне на независим оценител за
извършване на оценка на енергийни обекти, представляващи елемент от
електроразпределителната мрежа на електроразпределителното дружество, които са
собственост на община Иваново, обл. Русе.
София 1000, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 8-10
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg

Докладват: Пламен Младеновски, Благовест Балабанов, Сава Цеков
3. Доклад с вх. № Е-Дк-80 от 15.01.2021 г. и проект на решение относно
заявление, подадено от „Електроразпределение Север” АД, за даване на разрешение за
извеждане от експлоатация на трафопост с диспечерско наименование ТП „Руно“, гр.
Габрово
Докладват: Пламен Младеновски, Благовест Балабанов,
Красимир Николов, Тонко Тонков
По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № E-ЗЛР-И-65 от
05.11.2020 г. за изменение и/или допълнение на лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г.
за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено от „ТЕЦ
Горна Оряховица“ ЕАД, и събраните данни от проведеното открито заседание на
14.01.2021 г., установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № E-ЗЛР-И-65 от 05.11.2020 г. от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за
изменение и/или допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна
енергия на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2,
т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката (НЛДЕ).
За проучване на обстоятелствата в подаденото заявление и приложенията към него
е сформирана работна група със Заповед № З-E-209 от 12.11.2020 г. на председателя на
КЕВР.
С писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-65 от 16.11.2020 г. от заявителя е поискано да представи
допълнителна информация и документи, които са представени с писмо с вх. № E-ЗЛР-И65 от 24.11.2020 г.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-34 от 05.01.2021 г., приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по протокол № 5 от 08.01.2021 г., т. 2 и публикуван на интернет страницата на
Комисията.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 14.01.2020 г. е
проведено открито заседание от разстояние на основание Решение по Протокол № 175 от
05.08.2020 г., т. 8.
В откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype дистанционно участие
е взел изпълнителният директор на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. Същият не е направил
възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.
След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното
производство данни и доказателства Комисията приема за установено следното:
„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД притежава лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 10 години. С
Решение № И1-Л-312 от 27.05.2013 г. Комисията е изменила лицензията за производство
на електрическа и топлинна енергия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. във връзка с извеждане
от експлоатация на 1 бр. енергиен котел и 1 бр. парен котел.
С Решение № И2-Л-312 от 25.07.2019 г. Комисията е изменила лицензията във
връзка с извеждане от експлоатация на турбогенератор ТГ 2 и е продължила срока на
лицензията с 10 (десет) години, считано от 24.11.2019 г.
ПРАВНИ АСПЕКТИ:
От извършена служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по
вписванията към Министерството на правосъдието, е видно, че „ТЕЦ Горна Оряховица“
ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „ТЕЦ Горна
Оряховица“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 200532770, със седалище и
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адрес на управление: област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна
Оряховица, 5100, ул. „Св. Княз Борис І“ № 29. Дружеството е с предмет на дейност:
производство и търговия с електроенергия и топлоенергия (след лиценз), преработка на
въглища, сделки с кокс, въглища, и/или пепелина, машинно-монтажни дейности,
консултантски услуги, изграждане на енергийни инсталации, както и всяка друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с едностепенна система на управление - управлява
се от съвет на директорите. Капиталът на дружеството е в размер на 8 556 500 (осем
милиона петстотин петдесет и шест хиляди и петстотин) лева, разделен на 8 556 500 (осем
милиона петстотин петдесет и шест хиляди и петстотин) броя акции, всяка с номинална
стойност 1 (един) лев. Едноличен собственик на капитала e „Захарни заводи“ АД, ЕИК
104051737.
Заявление с вх. № E-ЗЛР-И-65 от 05.11.2020 г. е подадено на основание чл. 51, ал.
1, т. 1 и ал. 5 от ЗЕ, съгласно които лицензиантът може да поиска изменение и/или
допълнение на лицензията по отношение на естеството на използваните първични
енергийни източници и/или енергопреобразуващата технология. В съответствие с чл. 61,
ал. 2, т. 2 и чл. 64, ал. 1 от НЛДЕ лицензиантът може да поиска изменение и/или
допълнение на лицензията по отношение на естеството на първичните енергийни
източници, които се използват, и/или на енергопреобразуващата технология, когато това
ще доведе до повишаване на ефективността при използване на енергията и енергийните
ресурси и/или до намаляване на вредното въздействие върху околната среда. В
заявлението си „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е посочило, че изменението на лицензията
се налага по отношение на използваните първични енергийни източници, така както са
посочени в Приложение № 1 към лицензията, чрез замяна на част от твърдото гориво,
използвано в енергийните котли, с алтернативни горива (биомаса). 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. Всяко актуализиране в това приложение, по
аргумент от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ се счита за изменение на лицензията.
Във връзка с горното, към заявлението си „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е
представило актуализирано Приложение № 1 към лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за
производство на електрическа и топлинна енергия - „Описание на обекта с неговите
технически и технологични характеристики“, с предложение то да бъде изменено,
придружено с подробна обосновка за положителното въздействие върху околната среда от
промяната на горивния микс.
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“.
Исканото изменение на лицензията, поради промяна на използваните енергийни
източници, няма да доведе до промяна в текстовата част на лицензията, а само до
актуализиране на приложението към нея, в което се съдържа описанието на обектите, с
които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични
характеристики.
ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ:
„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за
производство на електрическа и топлинна енергия за срок от 10 години. Дейността по
лицензията се осъществява в топлоелектрическа централа с обща инсталирана
електрическа мощност 6 MWе и общо инсталирана топлинна мощност 83 MWt.
Основните съоръжения в централата, описани в Приложение № 1 към лицензията, са
следните:
- парогенератор (ПГ) ст. № 1 тип БКЗ 75/39 ФБ – с паропроизводство 75 t/h, toпп =
440оС, Рпп = 3,9 МРа;
- ПГ ст. № 3 тип ПК 35/39 – с паропроизводство 35 t/h, toпп = 440оС, Рпп = 3,9 МРа;
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- турбогенератор ТГ № 1 – Пуснат в експлоатация през 2002 г. Турбината е
противоналегателна тип Р-6/35/5 с номинални входящи параметри: toпп = 440оС, Рпп= 3,5 3,7 МРа, Qвход ТГ = 60 t/h. Генераторът е тип Т6 - 2УЗ, S = 7 500 kVА, P = 6 МWе, Cosφном =
0,8.
Турбината е противоналегателна и електрическа енергия се произвежда единствено
когато има консумация на топлинна енергия за производствени нужди, т. е. при работа на
Завода за захар и Завода за спирт с ПГ № 1 и при аварийни ситуации с ПГ № 3.
От м. август 2008 г. е завършено изграждането на електрофилтър и с пускането му
в експлоатация е решен основният екологичен проблем на ТЕЦ с изхвърлянето на
прахови частици в атмосферата. Осъществяването на този проект дава възможност на
дружеството да работи, след като е изпълнило изискванията на европейското и
българското законодателство, както и изискванията на Комплексното разрешително,
издадено на „Захарни Заводи“ АД.
Основната дейност на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е производство на топлинна и
електрическа енергия за нуждите на производствата на заводите на територията на
площадката.
На всеки тръбопровод към консуматорите има монтирани измервателни уреди за
подаденото количество топлинна енергия.
Заявлението за изменение на лицензията е подадено във връзка с промяната на
горивния микс, в който към основното гориво – въглища, ще се добавя и биомаса. Няма
изградени нови съоръжения в централата, тъй като биомасата ще се доставя в насипно
състояние и ще се разтоварва на площадката за подаване на въглища към котлите. Миксът
от въглища и биомаса ще се приготвя на тази площадка, като всяко количество от
съответното гориво ще се претегля. Така приготвеният микс ще се подава към бункерите
за гориво на енергийните котли.
С допълнителното използване на биомаса ще се намалят емитираните вредни
емисии, като мощността и ефективността на работа на енергийните котли няма да се
променят.
Също така ще има положително въздействие върху околната среда – намаляват се
емисиите на азотни оксиди, въглероден диоксид, прах и серни оксиди.
Генерираните емисии при изгарянето на биогорива са с нулеви квоти, което от своя
страна ще доведе до редуциране на разходите за закупуване на квоти за емисии на
парникови газове и ще даде възможност за оползотворяване на отпадни продукти от
горското и селското стопанство.
За новия вид гориво е приключила процедурата по актуализация на комплексното
разрешително № 54/2005 г. с Решение за актуализация № 54-Н0-И0-А6-ТГ1/2020 г.,
съгласно което се разрешава употребата на биомаса.
С изменението на първичните енергийни източници инсталираните
електрическа и топлинна мощност остават непроменени.
Във връзка с горното, Приложение № 1 - „Описание на обекта с неговите
технически и технологични характеристики“, към лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009
г. за производство на електрическа и топлинна енергия, следва да се актуализира в
съответствие с представената от дружеството техническа информация.
ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ:
С добавяне на биомаса към горивния микс дружеството ще намали разходите за
въглеродни емисии с 317 785 лв., също така и разходите за основно гориво - с 43 160 лв.
За включването на биомасата в горивния микс не се предвиждат допълнителни
инвестиции, ще се използват съществуващите съоръжения към енергийните котли.
Въз основа на извършения анализ може да бъде направен извод, че изгарянето
на биомаса ще има положителен ефект върху финансовите показатели.
Д. Кочков влезе в зала 4.
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Изказвания по т.1.:
Докладва П. Младеновски. По административното производство работната група е
изготвила доклад, който е приет на закрито заседание от Комисията и подложен на
обсъждане със заинтересованата страна на проведеното открито заседание през
изминалата седмица. След откритото заседание няма настъпили нови факти и
обстоятелства, които да изменят вече изложените в доклада изводи, предвид което на
основание чл. 51, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл.
49, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 64, ал. 1 и чл. 66, т. 1 от Наредбата за лицензиране на
дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следните
решения:
1. Да измени лицензията от 23.11.2009 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“, издадена на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД
по отношение на използваните първични енергийни източници чрез замяна на част от
основното гориво (въглища), с алтернативни горива (биомаса), като общата
инсталирана електрическа мощност - 6 MWе и общо инсталираната топлинна
мощност - 83 MWt остават непроменени.
2. Във връзка с изменението по т. 1 да одобри актуализирано Приложение № 1 –
„Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики“, към
лицензията от 23.11.2009 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна
енергия“, представляващо приложение към решението.
Е. Харитонова установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 49, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 64, ал. 1 и чл. 66,
т. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Изменя лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“, издадена на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД,
с ЕИК 200532770, със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община
Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, 5100, ул. „Св. Княз Борис І“ № 29, по отношение
на използваните първични енергийни източници чрез замяна на част от основното
гориво (въглища), с алтернативни горива (биомаса), като общата инсталирана
електрическа мощност - 6 MWе и общо инсталираната топлинна мощност - 83 MWt
остават непроменени.
2. Във връзка с изменението по т. 1 одобрява актуализирано Приложение № 1 –
„Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики“, към
лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия“, представляващо приложение към решението.
В заседанието по точка първа участват членовете на Комисията Евгения
Харитонова, Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър
Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Евгения Харитонова – за, Георги Добрев за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Ремзи Осман - за, Димитър Кочков - за и
Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, Георги Златев,
Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
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По т.2. Комисията, след като разгледа административна преписка, образувана
по искане с вх. № Е-13-273-67/03.09.2020 г. от „Електроразпределение Север“ АД
относно определяне на независим оценител за извършване на оценка на енергийни
обекти, представляващи елемент от електроразпределителната мрежа на
електроразпределителното дружество, които са собственост на община Иваново, обл.
Русе, установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) искане с горепосочения номер,
подадено от „Електроразпределение Север“ АД за определяне на независим оценител за
извършване на оценка на енергийни обекти, представляващи елемент от
електроразпределителната мрежа на електроразпределителното дружество, които са
собственост на община Иваново, обл. Русе, а именно трафопост с диспечерско
наименование ТП ТКЗС Т2 Щръклево, с. Щръклево, община Иваново и ТП ТКЗС Т1
Тръстеник, с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе.
Енергийните съоръжения, находящи се в с. Щръклево, община Иваново и с.
Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, представляват елемент от електроразпределителната
мрежа и подлежат на изкупуване от „Електроразпределение Север“ АД по реда на § 4, ал.
1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за енергетиката (ЗЕ).
Заинтересованите страни - общ. Иваново и „Електроразпределение Север“ АД, не
са постигнали споразумение за стойността на обектите, по която да бъдат изкупени.
Съгласно § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ, при непостигане на споразумение за стойността на
обекта и съгласие за избор на независим оценител, енергийното предприятие и/или
собственикът на обекта имат право да отправят искане до председателя на Комисията за
определяне на независим оценител.
С писмо вх. № Е-13-273-67/03.09.2020 г., от страна на „Електроразпределение
Север“ АД, в Комисията е постъпило искане за определяне на независим оценител за
извършване на оценка на енергийни обекти, собственост на общ. Иваново.
С писмо вх. № Е-13-273-67/24.09.2020 г. в КЕВР от общ. Иваново е получено
становище, с което се изразява съгласие за определяне на независим оценител от
Комисията в съответствие с § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ.
Предвид горното заинтересованите страни са спазили процедурата, регламентирана
в § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ и следва КЕВР да определи оценител, който е задължителен за
страните, а разходите по оценката да се поделят поравно.
По искане на КЕВР Камарата на независимите оценители в България е
предоставила списък на лица, получили лиценз за оценка на недвижими имоти, машини и
съоръжения и цели предприятия, изготвяли оценки на обекти в сферата на енергетиката.
От списъка са избрани 5 пет лица/дружества, които са били поканени да изготвят и
изпратят своите предложения, включващи срок и цена за изготвяне на пазарна оценка на
горепосочените енергийни съоръжения. Покани са изпратени на следните лица и
дружества:
- „Стройпроект оценки“ ООД;
- Ванушка Русева Тодорова;
- Магдалена Йорданова Георгиева;
- Милена Тиханова Цонева;
- Митко Тенев Димитров.
В рамките на указания срок до 16:30 ч. на 02.11.2020 г. в КЕВР не са постъпили
оферти от горепосочените независими оценители, с оглед на което са избрани от списъка
нови 5 пет лица/дружества, които са били поканени в срок до 16:30 ч. на 17.12.2020 г. да
изготвят и изпратят в Комисията своите предложения, включващи срок и цена за
изготвяне на пазарна оценка на горепосочените енергийни съоръжения. Покани са
изпратени на следните лица и дружества:
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- Васил Иванов Василев;
- Димитър Павлов Димитров;
- Илия Стоянов Куртев;
- Павлин Емилов Колев;
- Слави Иванов Илиев.
В рамките на указания срок до 16:30 ч. на 17.12.2020 г. оферта е представена от
следния независим оценител:
- с вх. № Е-13-273-67/17.11.2020 г. от Васил Иванов Василев.
След преглед на постъпилото предложение, в съответствие с посочените критерии
– най-ниска предложена цена и най-кратък срок за извършване на оценката, е установено
следното:
1. По отношение на предложението, представено от Васил Иванов Василев:
Цената, предложена за извършване на услугата е 250 (двеста и петдесет) лева, а
срокът за изготвяне на оценката е 3 (три) работни дни, след датата на огледа на
оценяваните обекти.
Изказвания по т.2.:
Докладва Б. Балабанов. Обектите са трафопост с диспечерско наименование ТП
ТКЗС Т2 Щръклево, с. Щръклево, община Иваново и ТП ТКЗС Т1 Тръстеник, с.
Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе. Заинтересованите страни са спазили процедурата
регламентирана в § 4, ал. 3 от ПЗР на Закона за енергетиката и следва КЕВР да определи
оценител задължителен за страните. Камарата на независимите оценители в България е
предоставила списък на лица, получили лиценз за оценка на недвижими имоти, машини и
съоръжения. Изпратени са покани на 5 пет лица, избрани на произволен принцип. В
рамките на указания срок в Комисията не са постъпили оферти от посочените оценители,
в следствие на което са поканени нови 5 пет лица, от които е получена в указания срок
една оферта от Васил Иванов Василев. С оглед на постъпилото предложение в
съответствие с посочените критерии – най-ниска предложена цена и най-кратък срок за
извършване на оценката, е установено, че предложението предоставено от Васил Василев
е цена за извършване 250 (двеста и петдесет) лева и срок 3 (три) работни дни.
Предвид горното и на основание § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ във връзка с чл. 21, ал. 1, т.
43 от Закона за енергетиката, работната група предлага на Комисията да определи:
I. Васил Иванов Василев да извърши оценка на енергийни обекти, собственост на
община Иваново, обл. Русе, находящи се в с. Щръклево, община Иваново и с. Тръстеник,
общ. Иваново, обл. Русе, а именно трафопост с диспечерско наименование ТП ТКЗС Т2 c.
Щръклево и ТП ТКЗС Т1 c. Тръстеник;
II. Разходите по оценката, възлизащи на 250 (двеста и петдесет) лева да се
поделят поравно между община Иваново и „Електроразпределение Север“ АД, след
приемането на доклада от трите страни, което да се удостовери с Приемо предавателен протокол.
Е. Харитонова установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение.
С оглед гореизложеното, на основание § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 43 от ЗЕ
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
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I. Определя г-н Васил Иванов Василев да извърши оценка на енергийни обекти,
собственост на община Иваново, обл. Русе, находящи се в с. Щръклево, община Иваново
и с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, а именно трафопост с диспечерско наименование
ТП ТКЗС Т2 Щръклево и ТП ТКЗС Т1 Тръстеник;
II. Разходите по оценката, възлизащи на 250 (двеста и петдесет) лева, следва да се
поделят поравно между община Иваново и „Електроразпределение Север“ АД, след
приемането на доклада от трите страни, което се удостоверява с Приемо - предавателен
протокол.
В заседанието по точка втора участват членовете на Комисията Евгения
Харитонова, Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър
Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Евгения Харитонова – за, Георги Добрев за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Ремзи Осман - за, Димитър Кочков - за и
Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, Георги Златев,
Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.3. Комисията, след като разгледа административна преписка, образувана
по Заявление с вх. № Е-13-273-90/24.11.2020 г., подадено от „Електроразпределение
Север” АД за даване на разрешение за извеждане от експлоатация на трафопост с
диспечерско наименование ТП „Руно“, гр. Габрово, установи следното:
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е издала на
„Електроразпределение Север” АД Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за извършване на
дейността „разпределение на електрическа енергия” на територията на област Варна, с
изключение на територията на к.к. Златни пясъци, област Добрич, област Шумен, област
Търговище, област Велико Търново, област Русе, област Габрово, област Разград и област
Силистра, за срок от 35 години.
„Електроразпределение Север” АД е подало Заявление с вх. № Е-13-27390/24.11.2020 г. с искане за даване на разрешение за извеждане от експлоатация на
трафопост с идентификатор № 14218.502.451.44 и диспечерско наименование ТП „Руно“,
гр. Габрово, собственост на „Електроразпределение Север” АД. Същият е изграден в имот
с административен адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 5 през 1981 г.
За извеждане от експлоатация на елементи от мрежата, на основание чл. 45, т. 7 от
Закона за енергетиката (ЗЕ), чл. 49, ал. 1, т. 8 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката, т. 3.14.4 и т. 3.14.5 от Лицензия № Л-13807/13.08.2004 г. за извършване на дейността „разпределение на електрическа енергия”,
издадена на „Електроразпределение Север” АД, се изисква решение на Комисията.
В ТП „Руно“ няма електрическо оборудване и същият не се използва за
електрозахранване на обекти и потребители. Захранването на обектите на клиентите на
енергийното дружество в района се осигурява изцяло от съществуващ трафопост с
диспечерско наименование ТП „Бодилукс“ и възлова станция – ВС „Фитнес“.
Перспективите за развитие в района не налагат запазването на ТП „Руно“ като актив.
Извеждането от експлоатация на ТП „Руно“ няма да наруши интересите на ползвателите
на електроразпределителната мрежа и/или сигурността, непрекъснатостта, ефективността
и качеството доставяната електрическа енергия.
Изказвания по т.3.:
Докладва Б. Балабанов. Работната група е установила, че в трафопост „Руно“ няма
електрическо оборудване и същият не се използва за електрозахранване на обекти и
потребители. Захранването на клиентите на дружество в района се осигурява изцяло от
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съществуващ трафопост с наименование ТП „Бодилукс“ и възлова станция – ВС „Фитнес“.
Извеждането от експлоатация на трафопоста няма да наруши интересите на ползвателите на
мрежата или сигурността, непрекъснатостта и качеството на доставяната електрическа
енергия.
Предвид горното и на основание т. т. 3.14.4 и т. 3.14.5 от Лицензия за
осъществяване на дейността „разпределение на електрическа енергия”, издадена на
„Електроразпределение Север” АД, във връзка с чл. 45, т. 7 от ЗЕ, работната група
предлага на Комисията:
1.Да разреши на „Електроразпределение Север” АД да изведе от експлоатация
трафопост с диспечерско наименование ТП „Руно“, гр. Габрово, ул. „Индустриална“ №
5, собственост на „Електроразпределение Север” АД.
Е. Харитонова установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание т. т. 3.14.4 и т. 3.14.5 от Лицензия № Л138-07/13.08.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на електрическа
енергия”, издадена на „Електроразпределение Север” АД във връзка с чл. 45, т. 7 от ЗЕ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
Разрешава на „Електроразпределение Север” АД да изведе от експлоатация
трафопост с диспечерско наименование ТП „Руно“, гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 5,
собственост на „Електроразпределение Север” АД.
В заседанието по точка трета участват членовете на Комисията Евгения
Харитонова, Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър
Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Евгения Харитонова – за, Георги Добрев за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Ремзи Осман - за, Димитър Кочков - за и
Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, Георги Златев,
Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:
1. Изменя лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“, издадена на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД,
с ЕИК 200532770, със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община
Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, 5100, ул. „Св. Княз Борис І“ № 29, по отношение
на използваните първични енергийни източници чрез замяна на част от основното
гориво (въглища), с алтернативни горива (биомаса), като общата инсталирана
електрическа мощност - 6 MWе и общо инсталираната топлинна мощност - 83 MWt
остават непроменени.
2. Във връзка с изменението по т. 1 одобрява актуализирано Приложение № 1 –
„Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики“, към
лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия“, представляващо приложение към решението.
По т.2. както следва:
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I. Определя г-н Васил Иванов Василев да извърши оценка на енергийни обекти,
собственост на община Иваново, обл. Русе, находящи се в с. Щръклево, община Иваново
и с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, а именно трафопост с диспечерско наименование
ТП ТКЗС Т2 Щръклево и ТП ТКЗС Т1 Тръстеник;
II. Разходите по оценката, възлизащи на 250 (двеста и петдесет) лева, следва да се
поделят поравно между община Иваново и „Електроразпределение Север“ АД, след
приемането на доклада от трите страни, което се удостоверява с Приемо - предавателен
протокол.
По т.3. както следва:
Разрешава на „Електроразпределение Север” АД да изведе от експлоатация
трафопост с диспечерско наименование ТП „Руно“, гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 5,
собственост на „Електроразпределение Север” АД.
Приложения:

1. Решение на КЕВР № И3-Л-312 от 20.01.2021 г. относно изменение и/или
допълнение на лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за производство на електрическа и
топлинна енергия на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД.
2. Доклад с вх. № Е-Дк-81 от 15.01.2021 г. и Решение на КЕВР № ЛО-1 от
20.01.2021 г. относно искане от „Електроразпределение Север“ АД относно определяне
на независим оценител за извършване на оценка на енергийни обекти, представляващи
елемент от електроразпределителната мрежа на електроразпределителното дружество,
които са собственост на община Иваново, обл. Русе.
3. Доклад с вх. № Е-Дк-80 от 15.01.2021 г. и Решение на КЕВР № Р-329 от
20.01.2021 г. относно заявление, подадено от „Електроразпределение Север” АД, за
даване на разрешение за извеждане от експлоатация на трафопост с диспечерско
наименование ТП „Руно“, гр. Габрово.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Г. Добрев)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА
(Съгласно Заповед № З-ОX-2/15.01.2021 г.)

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)
Протоколирал:
(И. Зашева - главен експерт)

10

