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Вх. № Е-Дк-156 от 02.02.2021 г. 

 

ДО  

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР 

 

ДОКЛАД 

 

 

от  

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и  

дирекция „Правна“ 

 

 

Относно: Заявление с вх. № E-ЗСК-18 от 04.12.2020 г. за изменение на лицензия за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено от 

„Брикел“ ЕАД 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № E-ЗСК-18 от 04.12.2020 г. от „Брикел“ ЕАД за изменение на лицензия за 

производство на електрическа и топлинна енергия на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 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-223 от 11.12.2020 г. на председателя на КЕВР. 

С писмо с изх. № E-ЗСК-18 от 18.12.2020 г. от заявителя е поискано да представи 

допълнителна информация и документи, които са представени с писма с вх. № E-ЗСК-18 от 

29.12.2020 г. и вх. № E-ЗСК-18 от 07.01.2021 г. 

Дружеството е обосновало искането си за изменение на лицензията за 

производство на електрическа и топлинна енергия със следните мотиви: Подаденото  

заявление е във връзка с бъдещи намерения за оптимизация на енергийното производство, 

при което да бъде изваден от лицензията енергиен котел № 6 (ЕК 6), описан с технически 

характеристики в приложение № 1 към лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“, с цел продажба и финансиране на 

бъдещи дейности по оптимизация на производството. „Брикел“ ЕАД е посочило, че съгласно 

Комплексно разрешително (КР) № 40-Н1/2011 г., актуализирано с Решение № 40-Н1-И0-

А1/2013 г. и Решение № 40-Н1-И0-А2/2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната 

агенция по околна среда (ИАОС), има разрешение за експлоатация едновременно на 3 бр. 

парогенератори и 3 бр. са в резерв.  След изваждане на ЕК 6 от активите на дружеството 

няма да бъде променена разрешената на дружеството по комплексно разрешително 

номинална топлинна мощност от 510 MW. Ще останат в работа 3 бр. парогенератори и 2 бр. 

ще са в резерв, което практически няма да рефлектира върху работата на предприятието, 

както и ще бъдат спазени условията в комплексното разрешително. 

Допълнително с писмо с вх. № E-ЗСК-18 от 07.01.2021 г. заявителят е представил 

следната финансова обосновка за влиянието от извеждането от експлоатация на ЕК 6 върху 

приходите, разходите и финансовите показатели на дружеството: Съгласно разрешената с 
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Комплексното разрешително топлинна мощност се допуска едновременна експлоатация само 

на три ЕК и предвид броя на оставащите в резерв, при продажба практически няма да има 

затруднения в работата на предприятието. Дружеството е посочило, че след продажбата на 

ЕК 6 ефективно ще работят не повече от три, от наличните пет парогенератора, но ще бъдат 

намалени разходите за обслужване на оставащите два ЕК в резерв, което ще позволи по- 

добро обслужване на съоръженията. ЕК 6 от няколко години не е във фактическа 

експлоатация, при което същият не е генерирал финансови приходи за дружеството. От друга 

страна, „Брикел“ ЕАД отбелязва, че за поддържането му в готовност за работа, се изисква 

поддръжка, която генерира разходи за основни и допълнителни материали, за консумативи, 

както и разходи за възнаграждения на персонал, водещи до увеличаване на общите разходи 

за ремонт на съоръженията и повишаване на основните разходи за производство в ТЕЦ, 

което обстоятелство се явява необосновано от финансова гледна точка, предвид липсата на 

генерирани приходи от експлоатацията му и предвид обстоятелството, че е минимална 

вероятността за въвеждане в работа. Предвид изложеното, дружеството счита, че 

изваждането от дейността по лицензията и съответно продажбата на ЕК 6 няма да се отрази 

негативно по отношение на приходите на дружеството от експлоатацията му, защото такива 

няма, съответно ще повлияе положително върху оптимизиране на разходите и ще генерира 

приход. 

 

Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване се установи следното: 

„Брикел“ ЕАД притежава лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-095-05 от 14.03.2001 г. 

за дейността „пренос на топлинна енергия” за срок от 10 години всяка. 

С решение № И1-Л-095 от 12.07.2010 г. Комисията е изменила лицензия № Л-095-05 

от 14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, поради топлофициране на нова 

територия, и е продължила срока на двете лицензии с 10 (десет) години, считано от датата на 

изтичане срока на лицензиите. 

С решение № И2-Л-095 от 21.07.2020 г. Комисията е изменила лицензия № Л-096-03 

от 14.03.2001 г. и продължила срока на двете лицензии с 10 (десет) години, считано от 

14.04.2021 г. 

ПРАВНИ АСПЕКТИ: 

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна 

справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието, е видно, че „Брикел“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон. „Брикел“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 123526494, със 

седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, 

ж. к. Извън града. Дружеството е с предмет на дейност: производство на електрическа и 

топлинна енергия, пренос и производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и 

разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност, разпределение на 

топлинна енергия. В областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна 

и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, 

производство и пласмент на брикети, трошляк и енергийно гориво от лигнитни въглища, 

инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права върху изобретения, 

търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната 

собственост, както и всяка друга дейност незабранена със закон, а за тези които се 

изисква разрешителен режим - по законоустановения ред. 

„Брикел“ ЕАД е с едностепенна система на управление - управлява се от съвет на 

директорите и се представлява от изпълнителен директор. Капиталът на дружеството е в 

размер на 1 219 642 лева, разпределен в 1 219 642 поименни акции, всяка с номинална 

стойност 1 лв. Едноличен собственик на капитала e „БАКАР ЛИМИТИД“, сдружение  

№ ОС9051596, чуждестранно юридическо лице, държава: Великобритания. 

Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ декларации от всички 
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членове на съвета на директорите на „Брикел“ ЕАД, същите не са лишени от правото да 

упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление 

против собствеността или против стопанството. 

Съгласно представената декларация от изпълнителния директор на „Брикел“ ЕАД, 

представляваното от него дружество не е в производство по несъстоятелност. След 

извършена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията се 

установи, че дружеството не е в производство по ликвидация.  

КЕВР не е отнемала лицензия и не е отказвала издаването на лицензия на дружеството 

за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. 

Заявление с вх. № E-ЗСК-18 от 04.12.2020 г. 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 от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ съставлява 

изменение на лицензията. Към заявлението си „Брикел“ ЕАД е представило актуализирано 

Приложение № 1 - „Описание на обекта с неговите технически и технологични 

характеристики“, към лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за производство на електрическа 

и топлинна енергия, с предложение то да бъде изменено. 

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, поради изваждането на ЕК 6 от лицензията няма да доведе до 

промяна в текстовата част на лицензията, а само до актуализиране на приложението към 

лицензията, в което се съдържа описанието на обектите, с които се осъществява 

лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 

Дейността на „Брикел“ ЕАД обхваща производството на следните продукти: 

електрическа енергия към мрежа на 110 kV към (електроенергийната система) ЕЕС; брикети; 

обогатено енергийно гориво (ОЕГ); въглища за външни консуматори (ВВК), топлинна 

енергия към топлопреносната мрежа на гр. Гълъбово. 

ТЕЦ към „Брикел“ ЕАД е предназначен за комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия. Това производство се осъществява чрез шест барабанни 

котли тип БКЗ-210-140-ФВ. Същите работят в колекторна схема и могат да захранват всеки 

по отделно и всички заедно чрез главен парен колектор инсталираните турбогенератори. 

Проектирани са за изгаряне на нискокалорични лигнитни въглища.  

В работа са 3 бр. енергийни котли (ЕК 1, ЕК 2 и ЕК 3) и 3 бр. (ЕК 4, ЕК 5 и ЕК 6) са в 

резерв съгласно комплексно разрешително (КР) № 40-Н1/2011 г., актуализирано с решение 

№ 40-Н1-И0-А1/2013 г. и решение № 40-Н1-И0-А2/2018 г. на ИАОС към Министерството на 

околната среда и водите.  

Турбините са четири - тип ВПТ-50-130/4, с номинална мощност 50 MWе всяка, 3000 

min
-1

, топлофикационни с 2 регулируеми пароотбора – промишлен и топлофикационен.  

Топлофикационната част на централата се състои от промишлени пароотбори за 

нуждите на част „Брикетопроизводство“ и за отопление на гр. Гълъбово.  

Електрическите генератори са тип ТВ-60-2 с водородно охлаждане.  

От ОРУ – 110 kV се изнася произведената електрическа енергия към подстанция „Марица-

изток”- гр. Гълъбово и за рудник „Трояново-3“. 

Турбогенератори № 1 и № 2 са двата захранващи източника на главната 

разпределителна уредба - ГРУ 6 kV. 
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ЕК 6 от няколко години не е бил в експлоатация, поради което за поддръжката му в 

готовност за работа са изразходвани средства за основни и допълнителни материали, за 

консумативи, както и разходи за възнаграждения на персонал, водещи до увеличаване на 

общите разходи за ремонт на съоръженията и общо разходите за производство. 

Изваждането от лицензията на енергийния котел няма да доведе до нарушаване на 

снабдяването с топлинна енергия, тъй като остават в резерв 2 котела, всеки от които може да 

заработи при необходимост. Котлите работят в колекторна схема и могат да захранват всеки 

по отделно и всички заедно чрез главен парен колектор инсталираните турбогенератори. 

След отпадането на ЕК 6 от дейността по лицензията в „Брикел“ ЕАД общата 

инсталирана топлинна мощност се променя от 858 MWt на 715 MWt, а електрическата 

мощност остава непроменена – 200 MWе. 

Приложение № 1 - „Описание на обекта с неговите технически и технологични 

характеристики“, към лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за производство на 

електрическа и топлинна енергия, следва да се актуализира в съответствие с 

представената от дружеството техническа информация. 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 

От представеното извлечение от инвентарна книга за счетоводни цели към  

30.11.2020 г. е видно, че балансовата стойност на ЕК 6, е 0,00 лв. (нула лева) и остатъчен 

срок: 0 (нула). Изваждането на ЕК 6 от активите на „Брикел“ ЕАД е с цел финансиране на 

бъдещи дейности по оптимизация на производството. Чрез Договор за покупко-продажба, 

сключен на 18.11.2020 г. между „Брикел“ ЕАД (продавач) и „Дайнинг Енерджи“ ЕООД 

(купувач), е уговорено прехвърляне на правото на собственост на ЕК 6 при договорена цена в 

размер на 516 000 лв., с ДДС.  

„Брикел“ ЕАД е представило финансова обосновка за влиянието от извеждането от 

експлоатация на ЕК 6 върху приходите, разходите и финансовите показатели на 

дружеството. От нея е видно следното: 

ЕК 6 не е във фактическа експлоатация от няколко години, поради което не е генерирал 

приходи за дружеството. От друга страна, за поддържането му в готовност за работа, се 

изисква поддръжка, която генерира разходи за основни и допълнителни материали, за 

консумативи, както и разходи за възнаграждения на персонал, водещи до увеличаване на 

общите разходи за ремонт на съоръженията и повишаване на основните разходи за 

производство в топлоелектрическата централа. 

Съгласно Комплексното разрешително на „Брикел“ ЕАД е разрешена едновременна 

експлоатация на три от шест броя инсталирани котли - ЕК1, ЕК2 и ЕК3, останалите три, един 

от които е ЕК 6, са в резерв, т. е. извеждането на котела няма да окаже влияние върху 

производството, няма да се отрази негативно по отношение на приходите на дружеството, 

защото такива няма, но ще повлияе положително върху оптимизиране на разходите и ще 

генерира приход от продажбата. 

 

Във връзка с гореизложеното, може да се направи извод, че изваждането на 

енергиен котел ЕК 6 от лицензията за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“, издадена на „Брикел“ ЕАД, няма да доведе до нарушаване на 

сигурността, непрекъснатостта, ефективността и качеството на снабдяването с 

електрическа и топлинна енергия, както и до влошаване на финансовото състояние на 

дружеството. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация, предлагаме Комисията да обсъди 

следните решения:  

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на подаденото заявление; 
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3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по 

търговска регистрация „Брикел“ ЕАД или други упълномощени от тях представители 

на дружеството. Откритото заседание да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат 

публикувани на страницата на Комисията в интернет. 

 

Приложения на електронен носител:  

Приложение № 1 към лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия 

 


