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

ПРОТОКОЛ
№ 205
София, 14.10.2015 година
Днес, 14.10.2015 г. от 10:04 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 Ремзи Осман, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков и
главният секретар Николай Георгиев (без право на глас).
На заседанието присъстваха Ивайло Александров - началник на отдел „Цени и
лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ 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.
„БРИКЕЛ“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. №
Е-14-31-7/07.10.2015 г. и изпраща представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Петър Петров – член на СД;
 г-жа Маргарита Милева – ръководител отдел.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно бизнес план на „Брикел“ ЕАД,
гр. Гълъбово за периода 2015-2019 г. Същият е приет с решение на КЕВР на закрито заседание
по т. 3 от протокол № 198/06.10.2015 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „Брикел“ ЕАД запознати ли са с доклада и
имат ли забележки по него.
П. Петров:
Позволете ми с няколко думи да представя дружеството. „Брикел“ ЕАД в този си вид е
правоприемник от средата на 2000 г. на ТЕЦ „Марица Изток 1“ и Брикетната фабрика, които
са изградени в началото на шестдесетте години. С нашия бизнес план, който сме представили,
имаме за цел да заздравим финансово дружеството и да отговорим на изискванията на
енергетиката, които са в момента в България. Като се има предвид, че пазарът става все полиберализиран, ние (като едно от първите дружества в страната за производство на
електрическа и топлинна енергия) се стремим да бъдем конкурентни, така че нашата
продукция да бъде с необходимото качество и да можем да успеем да удовлетворим и пазара,
и българския гражданин.
Относно доклада, който получихме, виждаме, че Комисията много задълбочено е
разгледала нашия бизнес план, за което сме благодарни. Както знаем в енергетиката имаме
определени затруднения – и финансови, и чисто технически. Надяваме се в тези трудни
времена, с помощта на цялата гилдия в енергетиката, да можем да успеем да си изпълним
бизнес плана и да отговорим на това, което се изисква и очаква от нас. Нямаме забележки.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Г-жо Милева, имате ли да направите някакво допълнение или изказването на г-н
Петров е становището на двамата представители?

М. Милева:
Не, нямам допълнения.
Председателят попита работната група, изготвила доклада, има ли нови факти и
обстоятелства, които биха наложили промяна в доклада.
И. Александров:
След разглеждане на доклада на закрито заседание, няма постъпили от дружеството
нови факти, обстоятелства и документи, които да променят изводите в доклада.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към представителите
на дружеството.
А. Йорданов:
С Държавен вестник, бр.17 от 06.03.2015 г., беше променен ЗЕ. Това въвежда едни
допълнителни ограничения в обема високоефективна комбинирана електрическа енергия,
която общественият доставчик ще изкупува от вас. Очевидно бизнес планът е изработен преди
тези промени. Това допълнително ограничение забелязваме, че не е отразено в бизнес плана,
което респективно ще повлияе на прогнозите ви в приходната част съгласно бизнес плана.
Може би е редно да огледате още веднъж редакцията на този член и евентуално да съобразите
прогнозните количества високоефективно комбинирано производство на електрическа
енергия.
М. Милева:
„Брикел“ ЕАД от доста години работи в изискване на Наредбата за комбинирано
производство и си е създало механизъм, в който успява досега да работи 100% комбинирано.
Тази Наредба, която излезе с ДВ от м. март 2015 г., не би трябвало да повлияе на параметрите
в бизнес плана, защото той е изработен като модел, направен със 100% високоефективно
комбинирано производство.
Е. Харитонова:
Ние не говорим за Наредба. Ние говорим за изменение на ЗЕ от 06.03.2015 г., чл. 162.
Това трябва да съобразите, а не Наредби, които са подзаконови актове.
П. Петров:
Освен традиционните продукти, които ние правим, в момента имаме допълнителни
продукти, имаме инвестиционни намерения за подготовка и пускане на пазар на допълнителни
продукти с ниско съдържание на сяра. Допълнително имаме и продукти от биомаса. Твърди
горива на основата на биомаса ще бъдат подготвени за пазара. Там допълнително ще ни е
необходима топлинна енергия. Именно затова целта е да повишим производството, като
никога не сме излизали от рамката на високоефективното комбинирано производство. С
допълнителните продукти ще можем да влезем в законовите изисквания.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Моите колеги искаха да изтъкнат, че с промяната от 06.03.2015 г. на ЗЕ, по-специално
чл. 162, ал.1, категорично се изисква да се изкупува единствено тази високоефективна,
произведена по комбиниран начин електрическа енергия, която е след приспадане на
потреблението за собствени нужди, приспадане на потребление за собствена консумация (има
се предвид първо самите агрегати, след това цялото захранване на дружеството) и
необходимото за осигуряване на експлоатационна надеждност. Доколкото разбрах от
разговорите с работната група, вие сте отразили това. Така ли е, г-н Александров?
И. Александров:
Количествата комбинирана електрическа енергия, която се използва за захранване на
Брикетна фабрика, е приспадната от количеството произведена електрическа енергия и е
изпълнено изискването на чл.162, ал.1 от ЗЕ. Към обществения доставчик се продава само
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електрическа енергия, която е разлика от произведеното и използваното за собствени нужди.
Отговарят на изискванията на законовата разпоредба.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Прави ми впечатление, че в сравнение с други дружества, чиито бизнес планове сме
разглеждали, Вашето дружество е подходило с голям реализъм. Вие давате спадаща
преференциална цена в целия период от 2015 г. до 2019 г. В 2015 г. – 143,62 лв. и накрая 122,06 лв. Най-често дружествата заявяват повишаване на цената. Вие сте отчели една
тенденция, която наистина е много по-вероятно да се реализира. Включително и за
еднокомпонентната цена на топлинната енергия предвиждате едно макар и слабо намаление, а
не повишение, което най-често дружествата отчитат. Често пъти по този начин те
преекспонират приходите, които биха получили. Вие сте се предпазили от такава тенденция,
което е добре.
От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси към представителите на
„Брикел“ 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 27.10.2015 г. за вземане на решение относно
одобряване на бизнес план на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово за периода 2015-2019 г.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано писмо
с обратна разписка.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-31-7/07.10.2015 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. .................................................
(Р. Осман )

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .................................................
(А. Йорданов)
3. .................................................
(В. Владимиров)
4. .................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

5. .................................................
(В. Петков)
6. .................................................
(Д. Кочков)
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