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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И1-Л-268 от 05.12.2011 г. 

 

 

 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, 

проведено на 05.12.2011 г., като разгледа преписка № 62/2011 г., образувана по 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60/17.09.2011 г. за изменение/допълнение на лицензия  

№ Л-268-03/26.06.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия”, подадено от “Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД, доклад с вх.  

№ Е-Дк-587/18.11.2011 г. и след проведеното на 29.11.2011 г. открито заседание, 

установи следното: 

 

“Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД е подало заявление с вх.  

№ Е-ЗЛР-И-60/17.09.2011 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-268-03/26.06.2008 

г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, като е образувана 

преписка  

№ 62/2011 г. Във връзка с постъпилото заявление, на основание чл. 37, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от 

Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация, със Заповед  

№ З-E-148/29.09.2011 г. на Председателя на ДКЕВР е създадена работна група за 

проучване на преписката.  

С подаденото заявление дружеството е поискало:  

1. Извеждане от експлоатация на основно съоръжение - един брой енергиен 

парогенератор БКЗ 160-100-ГМ, ст. № 1, с номинално производство на пара 160 t/h и 

топлинна мощност 120 MW;  

2. Изграждане и въвеждане в експлоатация на основно съоръжение - един брой 

фотоволтаична мощност от 1,25 MW. 

 

При извършената на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ) проверка, относно редовността от формална страна на 

подаденото заявление е установено, че същото не отговаря напълно на изискванията на чл. 

61 от НЛДЕ, за което на заявителя е изпратено писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-60/03.10.2011 г. за 

отстраняване на нередовностите. Със същото писмо, по отношение на направеното искане 

за допълване на лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г., поради изграждане и въвеждане в 

експлоатация на основно съоръжение – 1 бр. фотоволтаична инсталация с мощност от 1,25 

MW, дружеството е уведомено, че описаният в заявлението обект е самостоятелна 

„централа” за производство само на електрическа енергия по смисъла на § 1, т. 70 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката (ЗЕ), поради което изграждането на 

същия не касае издадената лицензия за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия”. Доколкото заявителят е посочил като обща инсталирана мощност на 

обекта 1,25 MW, то съгласно чл. 39, ал. 4, т. 1 от ЗЕ не подлежи на лицензиране във връзка 

с изграждането му. Следва да се има предвид, че статута на фотоволтаичните електрически 

централи е подробно нормативно регламентиран в Закона за енергията от възобновяеми 

източници. Предвид изложеното, издадената лицензия за „производство на електрическа и 

топлинна енергия” не следва да бъде допълвана поради изграждане на фотоволтаична 

електрическа централа с мощност 1,25 MW. 

От изложеното по-горе следва извода, че искането на “Лукойл Енергия и Газ 

България” ЕООД за допълване на лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г., поради изграждане и 
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въвеждане в експлоатация на основно съоръжение – 1 бр. фотоволтаична инсталация с 

мощност от 1,25 MW, се явява недопустимо. 

С писмо вх. № Е-ЗЛР-И-60/13.10.2011 г. “Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД е 

представило необходимата информация и документи за разглеждане на заявлението. 

 

“Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД притежава лицензия № Л-268-03/26.06.2008 

г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” за срок от 15 

(петнадесет) години. Дейността по лицензията се осъществява в централа за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия, описана в Приложение №1 към 

лицензията. Лицензията е издадена с решение № Л-268/26.06.2008 г., след като на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 19, чл. 53, ал. 1 и 3 от ЗЕ и чл. 81, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ, със същото 

решение ДКЕВР е дала разрешение да се извърши сделка на разпореждане – продажба на 

имуществото, с което се е осъществявала дейността по издадената на „Лукойл Нефтохим 

Бургас” АД, гр. Бургас лицензия № Л-106-03/10.05.2001 г., в неговата цялост, като 

приобретател по сделката е „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД, гр.Бургас. 

Заявлението, по което е образувана настоящата преписка, 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. 

Като основание и мотив за исканото изменение на лицензията е посочено: 

„неизползвана генерираща мощност”. 

Във връзка с подаденото заявление, дружеството е представило заверено копие от 

Решение № ФСО 5/2011 от 09.05.2011 г. на управителя на “Лукойл Енергия и Газ 

България” ЕООД за извеждане от експлоатация на парогенератор БКЗ 160-100-ГМ, ст. № 

1, с номинално производство на пара 160 т/ч. и топлинна мощност 120 MW.  

От представените данни и документи се установява, че лицензиантът по същество е 

поискал изменение на лицензията в частта й за обектите, с които се извършва 

лицензионната дейност, като се направи актуализация в Приложение № 1 към лицензия за 

производство на електрическа и топлинна енергия № Л-268-03/26.06.2008 г. „Описание на 

обекта с неговите технически и технологични характеристики” като в случая изменението 

на лицензията е свързано с извеждане от експлоатация на енергийни мощности. Към 

заявлението е представено актуализираното приложение, така както се предлага да бъде 

изменено. 

Съгласно чл. 47, 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. 47, ал. 3 от НЛДЕ се 

счита за изменение на лицензията. От друга страна, съгласно чл. 59, ал. 3 от НЛДЕ 

лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от 

експлоатация на генериращи мощности. 

Изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе до 

изменение вида на лицензията - тя ще остане лицензия за дейността производство на 

електрическа и топлинна енергия. 

Исканото изменение във връзка с извеждане от експлоатация на генериращи 

мощности няма да доведе до промяна в текстовата част на лицензията, а само до 

актуализиране на Приложение № 1 към лицензията, в което се съдържа описанието на 

обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и 

технологични характеристики. 

От гореизложеното следва извода, че са налице правните основания на чл. 51, ал. 1, 

т. 1 от ЗЕ, чл. 47, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 59, ал. 3 от НЛДЕ за изменение на лицензията по 

отношение на обектите, чрез които се извършва лицензионната дейност, чрез 

актуализиране на Приложение №1 към лицензията.  
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Фактическото състояние към настоящия момент в “Лукойл Енергия и Газ България” 

ЕООД съгласно издадената лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г. за дейността „производство 

на електрическа и топлинна енергия” е както следва:  

В експлоатация са: 

1. три броя енергийни парогенератора ЕПГ №1, 2 и 3 (БКЗ 160-100-ГМ), 

производство 1964 г. на Барнаулски котелен завод, всеки един със следните параметри: 

- Разход на прегрята пара 160 t/h, с номинално налягане на прегрята пара 10 

MРa, номинална температура на прегрята пара 540 
о
С,  

- Номинална температура на питателна вода 215 
о
С.  

- Проектно гориво - мазут и природен газ. 

- Коефициент на полезно действие – 91,80%. 

2. три броя енергийни парогенератора ЕПГ №7, 8 и 9 (БКЗ 320-140-ГМ), 

производство 1971 г. на Барнаулски котелен завод, всеки един със следните параметри: 

- Разход на прегрята пара 320 t/h, с номинално налягане на прегрята пара 13,8 

MРa, номинална температура на прегрята пара 560 
о
С,  

- Номинална температура на питателна вода 230
о
С.  

- Проектно гориво - мазут. 

- Коефициент на полезно действие – 91,60%. 

3. два броя енергийни парогенератора ЕПГ №10 и 11 (БКЗ 320-140-ГМ7С), 

производство 1979 г. и 1983 г. на Барнаулски котелен завод, всеки един със следните 

параметри: 

- Разход на прегрята пара 320 t/h, с номинално налягане на прегрята пара  

13,8 MРa, номинална температура на прегрята пара 560 
о
С,  

- Номинална температура на питателна вода 230
о
С.  

- Проектно гориво – мазут и природен газ. 

- Коефициент на полезно действие – 92,90%. 

4. един брой енергиен парогенератор ЕПГ №12 (БКЗ 320-140-ГМ8С), производство  

2000 г. на Барнаулски котелен завод, със следните параметри: 

- Разход на прегрята пара 320 t/h, с номинално налягане на прегрята пара  

13,8 MРa, номинална температура на прегрята пара 560 
о
С,  

- Номинална температура на питателна вода 230
о
С.  

- Проектно гориво - мазут и природен газ. 

- Коефициент на полезно действие – 92,74%. 

5. един брой турбогенератор – ТГ-1 (ПТ 25-90/10М), с номинална мощност 25 MW; 

6. един брой турбогенератор – ТГ-2 (Р12-90/10), с номинална мощност 12 MW; 

7 един брой турбогенератор – ТГ-3 (ПТ 65/75-130/13), с номинална мощност 60 MW; 

8. един брой турбогенератор – ТГ-4 (ПТ 60-130/13), с номинална мощност 60 MW; 

9. два броя турбогенератори – ТГ-5 и 6 (Р 50-130-1), с номинална мощност по 50 

MW; 

 

Общо инсталираната електрическа мощност в дружеството е 257 MW, а общо 

инсталираната топлинна мощност 1 800 MW. През 2010 г. са работили средно 2 броя ПГ  

(320 t/h) със среден товар под 40% и средно един ТГ (60 MW) със среден товар под 20 

MW. 

 

Произвежданата електрическа енергия, чрез подстанция собственост на  

„Лукойл Нефтохим Бургас” АД се продава основно на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и на 

потребители намиращи се на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД на 

напрежение  

110 kV, 20 kV,6 kV и 0,4 kV. 

 

В заявлението дружеството е представило следната обосновка: 

Енергийният парогенератор БКЗ 160-100-ГМ, ст. № 1 е изграден и въведен в 

експлоатация в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД през 1964 г. През 2000 г. е спрян от 

експлоатация за реконструкция. През 2008 г. е закупен от “Лукойл Енергия и Газ 
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България” ЕООД в състояние на незавършен обект в основен ремонт. Междувременно 

поради завършен основен ремонт с реконструкция на парогенератор № 8 и намалените 

потребления на електрическа и топлинна енергия са извършени промени в 

инвестиционната програма на дружеството. По тази причина дружеството счита, че вече е 

икономически нецелесъобразно да се завърши и въведе в експлоатация енергийния обект - 

парогенератор №1. 

„Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД счита, че планираното за извеждане от 

експлоатация съоръжение е технологично и физически остаряло и неефективно. 

 

Дружеството е представило: 

1. Ревизионен акт №4/04.06.2000 г., с който се спира от експлоатация Котлоагрегат  

КА №1. 

2. План за извеждане от експлоатация на парогенератор БКЗ 160-100-ГМ, ст. №1 с 

начало 01.06.2011 г. и край 28.10.2011 г. 

3. Изменено Приложение №1 към лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г. за 

производство на електрическа и топлинна енергия. 

 

Дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” след извеждането на 

енергийния парогенератор БКЗ 160-100-ГМ, ст. № 1 ще се осъществява със следните 

основни съоръжения: 

1. два броя енергийни парогенератора ЕПГ №2 и 3 (БКЗ 160-100-ГМ), производство  

1964 г. на Барнаулски котелен завод. 

2. три броя енергийни парогенератора ЕПГ №7, 8 и 9 (БКЗ 320-140-ГМ), 

производство 1971 г. на Барнаулски котелен завод. 

3. два броя енергийни парогенератора ЕПГ №10 и 11 (БКЗ 320-140-ГМ7С), 

производство 1979 г. и 1983 г. на Барнаулски котелен завод. 

4. един брой енергиен парогенератор ЕПГ №12 (БКЗ 320-140-ГМ8С), производство  

2000 г. на Барнаулски котелен завод. 

5. един брой турбогенератор – ТГ-1 (ПТ 25-90/10М), с номинална мощност 25 MW; 

6. един брой турбогенератор – ТГ-2 (Р12-90/10), с номинална мощност 12 MW; 

7. един брой турбогенератор – ТГ-3 (ПТ 65/75-130/13), с номинална мощност 60 MW; 

8. един брой турбогенератор – ТГ-4 (ПТ 60-130/13), с номинална мощност 60 MW; 

9. два броя турбогенератори – ТГ-5 и 6 (Р 50-130-1), всеки с номинална мощност 50 

MW. 

 

Общо инсталираната в дружеството електрическа мощност няма да се промени и 

остава в размер на 257 MW, а общо инсталираната топлинна мощност ще се промени от  

1 800 MW на 1 680 MW. 

 

Извеждането от експлоатация на основното съоръжение (енергиен парогенератор  

БКЗ 160-100-ГМ, ст. № 1) в “Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД, няма да доведе до 

нарушаване непрекъснатостта на снабдяване на потребителите с електрическа и топлинна 

енергия. 

 

Дружеството е представило икономическа обосновка за остатъчната стойност на 

енергиен парогенератор БКЗ 160-100-ГМ, ст. № 1, очакваните приходи и разходи, които 

съпътстват извеждането от експлоатация и съответно крайния финансов резултат, след 

приспадане от приходите на всички свързани разходи. 

Съгласно представената справка към 31.10.2011 г. очакваните общи разходи, 

свързани с извеждане на съоръжението от експлоатация и неговото бракуване са общо 

426 070 лв., формирани от остатъчна стойност 18 583 лв., корекция по ползван данъчен 

кредит за ДДС 2 027 лв. и разходи за демонтажни работи 405 460 лв.  

Дружеството заявява, че съоръжението ще бъде предадено на вторични суровини в 

резултат на което очакваните приходи са 538 470 лв. или крайния финансов резултат е  

112 400 лв.  
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Представен е и междинен финансов отчет към 30.06.2011 г., от който е видно, че от 

осъществяване на дейността е реализирана печалба в размер на 463 хил. лв. при отчетена 

загуба от 1 207 хил. лв. за същия период на предходната година. Подобряването на 

финансовия резултат се дължи на увеличените приходи от оперативната дейност. 

Предвид гореизложеното може да се направи извода, че с извеждане от експлоатация 

на основно съоръжение - един брой енергиен парогенератор БКЗ 160-100-ГМ ст. №1 с 

номинално производство на пара 160 т/ч и топлинна мощност 120 МW, “Лукойл Енергия 

и Газ България” ЕООД няма да наруши лицензионните си задължения. 

 

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗЕ, на 29.11.2011 г. комисията 

е провела открито заседание по преписката, на което е присъствал управителят на 

дружеството, като същият е заявил, че няма забележки по направените констатации в 

доклад с вх. № Е-Дк-587/18.11.2011 г. 

 

 

Предвид изложеното,  

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 

47, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 59, ал. 3 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката изменя издадената на “Лукойл Енергия и Газ България” 

ЕООД лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”  

№ Л-268-03/26.06.2008 г., както следва : 

1. По отношение на енергийния обект, като заличава основно съоръжение: 

енергиен парогенератор БКЗ 160-100-ГМ, ст. № 1 и променя инсталираната топлинна 

мощност от 1 800 MW на 1 680 MW. 

2. Във връзка с изменението по т. 1, одобрява актуализирано приложение № 1 

„Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики” към 

лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-268-

03/26.06.2008 г., представляващо приложение към настоящото решение. 

 

ІІ.На основание чл.27, ал.2, т.6 от АПК във връзка с чл.39, ал.4, т.1 от ЗЕ 

прекратява производството по отношение искането на “Лукойл Енергия и Газ 

България” ЕООД за изменение на издадената лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” с допълването на 

същата с изграждане и въвеждане в експлоатация на основно съоръжение – 1 (един ) 

брой фотоволтаична инсталация с мощност от 1,25 MW , като недопустимо.  

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14-дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Ангел Семерджиев) 

 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

(Васил Лозанов) 


