РЕШЕНИЕ
№ И3-Л-008
от 05.12.2018 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 05.12.2018 г., като разгледа заявление
с вх. № E-ЗЛР-И-33 от 23.07.2018 г. от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, за изменение на
лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия“, доклад с вх. № Е-Дк-984 от 12.11.2018 г. и събраните данни от
проведеното открито заседание на 22.11.2018 г., установи следното:
Административното производство е образувано във връзка с подадено в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-И-33 от
23.07.2018 г. от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, за изменение на лицензия № Л-008-03 от
17.10.2000 г. 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). Дружеството е
поискало изменение на лицензията по отношение на енергийния обект, като бъде изваден от
лицензията парен котел КМ-12, описан с технически характеристики в приложение № 2а към
Лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г.
С писмо с вх. № Е-ЗРЛ-И-33 от 09.08.2018 г. дружеството е направило допълнение,
като в искането за разрешение за извеждане от лицензията е включило освен парен котел
№ КМ-12 и парен котел № ПКМ-12. Спецификациите на двата котела са описани в
приложение № 2а към Лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г.
Със Заповед № З-E-110 от 27.07.2018 г. на председателя на Комисията е създадена
работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и
приложенията към него, за установяване на допустимостта и основателността на искането за
изменение на лицензията.
С писмо изх. № Е-ЗЛР-И-33 от 30.07.2018 г. от заявителя е поискано да представи
допълнителна информация, която „Топлофикация-Габрово“ ЕАД е предоставило с писмо
с вх. № E-ЗЛР-И-33 от 23.08.2018 г.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-984 от 12.11.2018 г., приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 3 от протокол № 223 от 15.11.2018 г. и публикуван на интернет страницата на
Комисията. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 22.11.2018 г. е
проведено открито заседание, на което не е присъствал представител на заявителя. В
определения от Комисията срок за представяне на становища и възражения, от дружеството
не е постъпило становище или възражение.
Въз основа на 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: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово 5300, 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.
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„Топлофикация-Габрово“ ЕАД е титуляр 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“ – със срок от
20 години всяка.
С Решения № И1-Л-008-03 от 28.09.2006 г. и № И2-Л-008 от 05.09.2017 г. Комисията е
изменила лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия.
С подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-33 от 23.07.2018 г. за изменение на лицензия
№ Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна
енергия“, допълнено с писмо с вх. № Е-ЗРЛ-И-33 от 09.08.2018 г., е направено искане да бъде
разрешено извеждане от експлоатация на парни котли № КМ-12 и № ПКМ-12.
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. На основание чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ лицензиантът
е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от експлоатация на генериращи
мощности. 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 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 актуализирани Приложение № 1 – „Списък и технически характеристики на
основните съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия
в „Топлофикация-Габрово“ ЕАД“ и Приложение № 2а – „Списък и технически
характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна
или само на електрическа енергия“, така както се предлага да бъде изменени.
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“.
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 през 1966 г. и 2015 г.;
- два броя мазутни котли ППГ 5 (КМ 12) и ППГ 6 (ПКМ 12), пуснати в експлоатация
през 1973 г. и 1999 г., един котел ППГ 7 тип ДЕ 25-14/225, година на пуск 1998 г., гориво мазут/газ;
- една противоналегателна турбина: тип ПР 6-35/5/1,2 (в експлоатация от 1978 г.).
Общо инсталираната електрическа мощност в дружеството е 6 MW, а общо
инсталираната топлинна мощност – 51 MW.
Дружеството е посочило следните мотиви на искането за изменение на
лицензията:
„Топлофикация-Габрово“ ЕАД е топлофикационно дружество, произвеждащо
топлоенергия и електроенергия по комбиниран начин. Централата е пусната в експлоатация през
1965 г. и основно е била предназначена за топлоснабдяване на промишлени предприятия в
Северната индустриална зона на гр. Габрово.
В заявлението с вх. № Е-ЗЛР-И-33 от 23.07.2018 г. дружеството е посочило, че
основанието и мотивите на искането за изменение на лицензията са: лошото техническо
състояние на парен котел КМ-12 и нуждата същият да бъде бракуван. С писмо с
вх. № E-ЗЛР-И-33 от 23.08.2018 г. дружеството потвърждава, че желае единствено лицензията да
бъде изменена, като бъдат извадени от лицензията парни котли ПКМ-12 и КМ-12, описани в
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Приложение № 2а. Дружеството посочва, че след монтажа на ЕПГ ст. № 8, използването на
газотръбните котли ПКМ-12 и КМ-12 не е необходимо. Поради това, котлите не са използвани от
31.12.2016 г. Отработените часове до 30.06.2018 г. на котлите са 59 987 часа за КМ-12 ст. № 5 и
4129 часа за ПКМ-12 ст. № 6.
„Топлофикация-Габрово“ ЕАД посочва, че към настоящия момент се използват
единствено ЕПГ ст. № 2 и ЕПГ ст. № 8, а парните котли КМ-12 ст. № 5 и ПКМ-12 ст. № 6 не се
използват за производство и изваждането им от лицензията по никакъв начин няма да наруши
дейността му. С оглед на изложеното дружеството счита, че изваждането на посочените парни
котли от лицензията не би могло да доведе до незаконосъобразен отказ за снабдяване с топлинна
енергия и до нарушаване сигурността, непрекъснатостта, ефективността и качеството на
произведената топлинна енергия.
Предвид гореизложеното, изваждането от лицензията на парни котли КМ-12 и
ПКМ-12 няма да доведе до нарушаване на процеса на производство и снабдяване с
топлинна енергия на клиентите в гр. Габрово, като с оставащите в експлоатация
съоръжения за производство на топлинна енергия, дружеството ще гарантира
сигурността, непрекъснатостта, ефективността и качеството на произведената
топлинна енергия, при спазване на условията на издадената лицензия и действащото
законодателство.
След извършените промени в съоръженията за производство на топлинна
енергия на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД топлинната мощност се променя от 51 MWt
на 38 MWt, а общата инсталирана електрическа мощност се запазва на 6 MWe.
Приложение № 1 към лицензията – „Списък и технически характеристики на
основните съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна
енергия“ следва да бъде изменено в съответствие с представената от дружеството
техническа информация относно общо инсталираната топлинна мощност, а
Приложение № 2а към лицензията – „Списък и технически характеристики на
основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на
електрическа енергия“, следва да бъде заличено от лицензията, поради извеждане от
експлоатация на всички съоръжения, които са били вписани в това приложение.
Дружеството счита, че с изваждане на посочените активи от лицензията ще бъде
възможно разпореждане с тях. Според „Топлофикация-Габрово“ ЕАД при евентуално предаване
за скрап дружеството би реализирало приход - приблизителна сума от 14 000 лв., при разходи за
демонтаж и депониране на опасните отпадъци от тях – приблизително от 6000 лв. Предвид
предполаганите финансови параметри по-горе, дружеството проучва и евентуална продажба,
която да генерира максимално положителен резултат, като формираните приходи да бъдат
инвестирани в дейността.
Въз основа на гореизложеното, може да се направи извод, че изваждането от
лицензията на парни котли КМ-12 и ПКМ-12 няма да се отрази негативно на
финансовите показатели на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД при осъществяване на
лицензионната дейност.
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. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 64, ал. 2 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-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, с
ЕИК 107009273, със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Габрово,
гр. Габрово 5300, ул. „Индустриална“ № 6, по отношение на енергийния обект, във
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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 MW t на 38 MWt,
а общата инсталирана електрическа мощност се запазва на 6 MWe.
2. Във връзка с изменението по т. 1:
2.1. Одобрява актуализирано Приложение № 1 към лицензията – „Списък и
технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство
на електрическа и топлинна енергия“, представляващо приложение към решението;
2.2. Заличава Приложение № 2а - „Списък и технически характеристики на
основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на
електрическа енергия“.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град
в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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