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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 

 

 

        РЕ Ш Е Н И Е 

 

                               № И1-Л-095 от 12.07.2010 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 12.07.2010 г., като разгледа преписка 

№17/2010 г., образувана по заявление с вх. №Е-ЗЛР-ПД-16/12.03.2010 г. за 

продължаване срока на лицензия №Л-096-03/14.03.2001 г. за производство на 

електрическа и топлинна енергия, преписка № 16/2010 г., образувана по заявление с 

вх. №Е-ЗЛР-ПД-15/12.03.2010 г. за продължаване срока на лицензия  

№Л-095-05/14.03.2001 г. за пренос на топлинна енергия и преписка № 21/2010 г., 

образувана по заявление с вх. №Е-ЗЛР-И-20/13.05.2010 г. за изменение/допълнение на 

лицензия №Л-095-05/14.03.2001 г. за пренос на топлинна енергия, подадени от 

„Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово, събраните данни от проведено на 06.07.2010 г. открито 

заседание и доклад с вх. №Е-ДК-243/16.06.2010 г., установи следното: 

 

„Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово е подало в Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР, комисията) заявления с вх. №Е-ЗЛР-ПД-15/12.03.2010 г., вх.  

№Е-ЗЛР-ПД-16/12.03.2010 г. и вх. №Е-ЗЛР-И-20/13.05.2010 г., по които са образувани 

преписки № 16/2010 г., № 17/2010 г. и №21/2010 г., с искане съответно за продължаване 

срока на лицензия №Л-095-05/14.03.2001 г., издадена за дейността „пренос на топлинна 

енергия”, продължаване срока на лицензия №Л-096-03/14.03.2001 г. издадена за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия” и изменение/допълнение на лицензия 

№Л-095-05/14.03.2001 г. за пренос на топлинна енергия. 

При извършената проверка от формална страна на заявленията на основание чл. 4, 

ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) е установено, че 

първите две заявления не отговарят напълно на изискванията на чл. 64, ал. 2, т. 4 от 

НЛДЕ, поради което с писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-16/19.03.2010 г. и писмо изх. № Е-ЗЛР-

ПД-16/04.05.2010 г. заявителят е уведомен да отстрани нередовностите.  

С писма с вх. №Е-ЗЛР-ПД-16/30.03.2010 г. и № Е-ЗЛР-ПД-16/13.05.2010 г. 

заявителят е представил исканата информация, а с писмо с вх. №Е-ЗЛР-И-20/10.06.2010 г. 

е представил допълнително корегирана ситуация на топлопреносната мрежа на  

„Брикел” ЕАД с означени стари и нови райони. 

 

„Брикел” ЕАД има издадени лицензия № Л-095-05/14.03.2001 г. за пренос на 

топлинна енергия за срок от 10 (десет) години и лицензия № Л-096-03/14.03.2001 г. за 

производство на електрическа и топлинна енергия за срок от 10 (десет) години. 

Лицензиите са в сила от 14.04.2001 г. и срокът им изтича на 14.04.2011 г.  

Подадените заявления за продължаване срока на лицензии № Л-096-03/14.03.2001 г. 

и № Л-095-05/14.03.2001 г. са с правно основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ), съгласно който „лицензиантът е длъжен най-малко една година преди 

изтичането на срока на лицензията да подаде заявление за продължаване на срока”. В 

случая срокът на лицензиите изтича на 14.04.2011 г., а заявленията са подадени на 

12.03.2010 г. т.е. заявителят е спазил едногодишния срок.  

Заявителят е поискал срокът на лицензии № Л-095-05/14.03.2001 г. и № Л-096-

03/14.03.2001 г. да бъде продължен с 10 години, като е представил обосновка за поискания 

срок. Като обосновка е посочено, че лицензиантът: понастоящем извършва дейностите по 
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производство на електрическа и топлинна енергия; разполага с производствени 

съоръжения с неизчерпан технически ресурс; са налични производствени ресурси в т.ч. 

местни въглища; осъществява привеждането на централата в съответствие с изискванията 

на екологичното законодателство и рехабилитация на основните производствени 

съоръжения, като до момента е направено следното: 

1. Изготвен е идеен проект за сероочистваща инсталация, с постигане на НДЕ на SО2 

- 200 mg/Nm
3
. На технически съвет е избрана полусуха технология с адитив Са(ОН)2 и 

получаване на стабилизиран отпаден продукт; 

2. Внесена е в МОСВ информация за преценяване на необходимостта от ОВОС;  

3. Изпълнено е прединвестиционно проучване за рехабилитация и модернизация на 

ТЕЦ към „Брикел” ЕАД от Научно-приложен център към „Брикел” ЕАД; 

4. Избран е изпълнител за подмяна на основно оборудване с варианти и подварианти 

на база изготвено техническо задание. От 20.01.2010 г. е сключен договор с „Екоенергия” 

гр. Варшава, за разработване на техническо-икономически анализ на възможностите за 

рехабилитация на ТЕЦ към „Брикел” ЕАД; 

5. Разработен е проект от „Минпроект” ЕАД за производство на екологично чисти 

брикети; 

6. Сключен е Договор № 72/17.11.2009г. с Обединение „Минпроект и Енергопроект – 

Хидроенергетика” за изготвяне идеен проект на допълнително шламохранилище; 

7. Изработени са прединвестиционни проучвания за избор на площадка за 

депониране на отпадъците от производството на ТЕЦ „Брикел”. 

8. Разработено е прединвестиционно проучване за снижение на азотните оксиди; 

9. В ход е процедура за преразглеждане на КР№40/2006г. в МОСВ. 

 

При продължаване срока на лицензията, разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от НЛДЕ 

изисква да се преценят изпълнението на изискванията и задълженията по действащата 

лицензия и приложените към заявлението документи с оглед на това дали заявителят ще 

продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията, а ал. 4 от същия член 

регламентира, че в производството за продължаване на лицензия се прилагат съответно 

редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на искане за издаване на лицензия.  

Заявителят е представил удостоверение изх. № 20100223152346/23.02.2010 г. на 

Агенцията по вписванията, от което е видно, че “Брикел” ЕАД е вписано  в търговския 

регистър, като еднолично акционерно дружество със седалище и адрес на управление: 

Република България, област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, ж.к. 

Извън града, с ЕИК 123526494. 

В търговския регистър в предмета на дейност на дружеството са вписани и 

дейностите производство на електрическа и топлинна енергия и пренос и разпределение 

на топлинна енергия. Капиталът на дружеството е в размер на 1 219 642 лева. Едноличен 

собственик на капитала е „Калиста - 2004” ООД. Дружеството се представлява от 

изпълнителен директор Ива Цветанова Цветкова. 

Предвид изложеното, заявителят отговаря на изискването на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да 

е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. 

Дружеството не е в производство по ликвидация или несъстоятелност, което се 

доказва от проверка в търговския регистър и представената декларация от заместник 

изпълнителния директор Георги Златев, надлежно упълномощен с ноториално заверено 

пълномощно с рег. № 15552/28.11.2007 г. На дружеството не е отнемана и не е отказвано 

издаване на лицензия за същите дейности. 

Следователно не са налице предпоставките на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ на 

заявителя да бъде отказано продължаване срока на лицензиите.  

Заявителят е собственик на енергийните обекти, с които се осъществяват 

лицензионните дейности, съгласно представените с писмо с вх.  

№ Е-ЗЛР-ПД-16/13.05.2010 г. извлечения от инвентарната книга на дружеството към 
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31.03.2010 г. и нотариални актове и актове за частна държавна собственост. 

Следователно налице е изискването на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ, лицензиантът да 

има вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността. 

 

Основните съоръжения на ТЕЦ са: 

- шест броя енергийни парогенератори (ЕПГ) тип БКЗ - 210 - 140 – ФВ, с номинални 

параметри: паропроизводство 210 t/h., налягане на прегрята пара 135 MPa, температура на 

прегрята пара 530 
о
С, температура на питателна вода 230 

о
С, и пуснати в експлоатация в 

периода от 1960 до 1962 г. Работните часове до 02.2010 г. за шестте ЕПГ са в границите от 

275 378 до 295 860 часа. 

- четири броя пароотборни турбини тип ВПТ - 50 – 4, всяка една с номинална 

електрическа мощност 50 MW и регулируем пароотбор на пара за промишлени нужди с 

номинален разход 76 t/h, с номинално налягане 0,5 MPa. Две от турбините са с по един 

регулируем парообор на пара за топлофикационни нужди с номинален разход 80 t/h, с 

номинално налягане 0,1 MPa. Турбините са произведени в Свeрдловски турбомоторен 

завод и пуснати в експлоатация в периода от 1960 до 1962 г. Работните часове до 02.2010 

г. за четирите турбини са от 338 841 до 359 315 часа.  

- четири броя eлектрически генератори тип ТВ-60–2, с генераторно напрежение 6 кV. 

Общата инсталирана топлинна мощност на централата е 1 020 MW (6 броя ЕПГ по 

170 MW).  

Съгласно представеното комплексно разрешително №40/2006 г. нормалната 

експлоатация при капацитет 1 020 MW е до 31.12.2007 г. и не повече от  

20 000 работни часове сумарно от 01.01.2008 г. до 31.12.2011 г., и извеждане от 

експлоатация преди 01.01.2012 г. 

Заявителят е представил заключения от направени изследвания на основните 

елементи на турбини ВПТ-50-4, ст.№1, 2, 3 и 4 и изпълнен обем дейности с цел 

продължаване на ресурса на основните елементи на турбините, както и препоръчителен 

обем работи при следващ основен ремонт, възоснова на сключени договори с  

ОАО „НПО ЦКТИ” гр. Санкт Петербург. 

Съгласно сключен договор № 100/05762252/290515 от 18.11.05 г. /етап 5/ с  

ОАО „НПО ЦКТИ” гр. Санкт Петербург през 2006 г. е направен анализ на 

експлоатационното състояние на метала на основните елементи на котли и паропроводи, 

разгледани са резултатите от контрола и ремонта и статистика на повредите по елементите 

на котелно оборудване. В резултат на проведения анализ се препоръчва да се обеспечи 

повишен и целенасочен контрол на елементите на оборудването (касае се за барабаните на 

котлите), във връзка с това следва да се разработи програма за планови и избирателни 

диагностики всяка година. 

Представено е прединвестиционно проучване за рехабилитация и модернизация на 

ТЕЦ към „Брикел” ЕАД от Научно-приложен център към „Брикел” ЕАД, съгласно което 

отчитайки състоянието на eнергийната система и необходимостта от брикети за 

българския пазар, дружеството възнамерява да работи за подобряване на екологичното 

състояние на централата и повишаване ефективността в следните направления: сключен е 

договор с “Енергопроект” АД за разработване на идеен проект за сероочистваща 

инсталация с ефективност 96%; започната е етапна рехабилитация на котлите, като един е 

изпълнен с газоплътни екрани; възложено е предпроектно проучване за подмяна на 

турбините с нови по икономични и обща ел. мощност до 295 MW; проучва се 

възможността за внедряване на разработен проект от „Минпроект” ЕАД за производство 

на екологично чисти брикети; разширяване топлофикацията на гр. Гълъбово; водят се 

преговори с мини „Марица изток” за доставка на необходимите количества въглища за 

следващите 25 30 години. 

Според заявителя са важни и следните фактори: социален – в „Брикел” ЕАД са заети 

1 400 работници и специалисти, които със своите семейства представляват 40% от 
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населението на гр. Гълъбово; спирането на „Брикел” ЕАД ще има негативни последствия 

за средното качество на въглищата за останалите централи; ще се увеличи съдържанието 

на ксилит, на сяра с 0.5%, ще се понижат топителните характеристики на пепелта  

с 30-50 
о
С, което ще доведе до увеличаване на шлакуването на котлите в комплекса 

“Марица Изток”; „Брикел” ЕАД е основен консуматор на брикетируемо гориво, което е 

около 20% от общите запаси и оказва отрицателно влияние върху експлоатацията на 

останалите централи; осигуряване висококачествени брикетируеми въглища, за страната, 

отговарящи на европейските изисквания; налице е изградена инфраструктура и сграден 

фонд. Заявителят счита, че енергийната система има нужда от функциониране на 

“Брикел” ЕАД, отговарящо на европейските норми за екология. 

Съгласно изготвената оценка на технико-икономическото състояние на ТЕЦ към 

“Брикел” ЕАД и спомагателните подобекти в прединвестиционното проучване за 

рехабилитация и модернизация, заявителят отчита, че през близо 50 годишната си 

експлоатация на котлите са правени няколко реконструкции, като са подменени почти 

всички съоръжения и технологични възли: горивни уредби; конвективни нагревни 

повърхности; изнесен ВП със стъклени тръби е монтиран; пепелоотделяне с монтаж на 

електрофилтри и др. Без съществени изменения са само барабана и каркаса. 

Техническото състояние на генериращите съоръжения и голяма част от 

спомагателните подобекти е незадоволително, поради:  разслой в барабаните на ЕПГ  

ст. No No 3 и 5. Независимо, че той е преустановен, тяхната бъдеща експлоатация без 

основно преустройство и рехабилитация, не е възможно; Топлофикационните турбини са 

изработили над 300 000 часа (над 45 години непрекъсната работа) и имат пукнатини по 

корпусите; Липсва задължителната, с оглед на новите национални и европейски 

екологични стандарти, сероочистваща инсталация; Липса на свободен обем в използвания 

сгуроотвал за депониране на сгуропепелната маса, която може да нарасне при евентуално 

разширение на централата. 

„Брикел” ЕАД е представило Удостоверения от последните извършени технически 

прегледи на котлите, както и Ревизионни актове от последните технически прегледи на 

поднадзорни обекти, издадени от РО „ИДТН” - гр. Стара Загора.  

Видно от ревизионните актове съоръженията, минали ревизионен преглед, са в 

добро техническо състояние и отговарят на нормативните изисквания. 

Обслужващият персонал е с необходимата квалификация и правоспособност.  

 

Заявителят е представил следните актуализирани приложения към лицензия  

№Л-096-03/14.03.2001 г. за производство на електрическа и топлинна енергия: 

Приложение №1 - Списък и технически характеристики на основните съоръжения, 

предназначени за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия; 

Приложение №2 - Списък и технически характеристики на спомагателни съоръжения и 

стопанства в Централата; Приложение №2а - Списък и технически характеристики на 

основните съоръжения, предназначени за производство само на електрическа енергия в 

Централата; Приложение №3 - Места на присъединяване на Централата към 

топлопреносната мрежа и технически характеристики на присъединителните 

топлопроводи; Приложение №4 - Места на присъединяване на Централата към 

електропреносната мрежа и/или електроразпределителната мрежа и към независими 

потребители. Технически характеристики на измервателните системи и съществени 

елементи на Мрежата за свързване. Пълна еднолинейна схема на Централата.; 

Приложение №5 - Места на измерване на топлинната енергия и описание на 

измервателната система; Приложение №6 - Правила за работа при аварийни ситуации; 

Приложение №7 - Документи, удостоверяващи правото на собственост (правото на 

ползване) на Лицензианта върху енергийните обекти, чрез които се осъществява 

лицензионната дейност; Приложение №8 - План за развитие на дейността; Приложение 

№9 - Годишна производствена програма за производство на топлинна и електрическа 
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енергия и програма за планираните престои на производствените съоръжения; 

Приложение №10 - Списък на потребителите, които купуват директно от Лицензианта; 

Приложение №11 - Списък на вътрешните инструкции и на вътрешните правила. 

 

„Брикел” ЕАД има изградена топлопреносна мрежа до и в гр.Гълъбово с дължина 

19,7 km с 1 941 бр. абонати и 1093 бр. абонатни станции. 

Територия на издадената лицензия за пренос са две области, определени от 

разположението на гр. Гълъбово:  

Границите на първата област се определят от улиците - бул. “Георги Димитров”, 

„Преславска”, “Възраждане”, "Камчия", "Бузлуджа", бул. “Георги Димитров”,  

"Христо Ботев", “Тича”, “Сазлия”, “Доспад”, “Върбица”, “Христо Ботев”,  

“Железни врата”, "ген. Гурко”, “Й. Лютебродски”, “Еделвайс”, “Агликена поляна”,  

“Сакар планина”, “Мадара”, “8 март”, “Райна Княгиня”, "Чая", “Средна Гора”,"Огоста", 

"Странджа", “Чаталджа”, “ Тумба”, “Дунав”, "Калиакра", "Дъмбовица",  

ТЕ ген. Вл. Займов", "Струма". 

Границите на втората област се определят от улиците - по границата на регулация на 

гр. Гълъбово, обхващаща квартал № 59, "Янтра", “Александър”, "Детелина", "Самуил", 

"Пенчо Славейков", “Александър”, "Георги Бенковски", "Христо Смирненски”,  

"Антон Иванов”, “Александър Стамболийски”, “Славянска”, бул. “Георги Димитров”,  

Р. Болница, “Алеко Константинов”, “Люлин”, “Славянска”, “Александър Стамболийски”, 

бул. “Георги Димитров”, "Байкал", “Димитър Благоев”, по границата на регулация на  

гр. Гълъбово обхващаща квартал № 59. 

„Брикел” ЕАД е представил следните актуализирани приложения към лицензия  

№Л-095-05/14.03.2001 г. за пренос на топлинна енергия: Приложение №1 - Карта и 

описание на границите на територията на Лицензията, Приложение №2 - Списък и 

технически характеристики на обектите, чрез които се осъществява лицензионната 

дейност, Приложение №3 – Места на присъединяване на топлопреносната мрежа към 

производствените съоръжения на производителя, Приложение №4 - Места на измерване и 

измервателна система за топлинната енергия между преносната мрежа и производителя на 

топлинна енергия, Приложение №5 – Извлечение от инвентарната книга и документи, 

удостоверяващи правото на собственост или правото на ползване върху енергийните 

обекти, чрез които се осъществява дейността, Приложение №6 – План за развитие на 

дейността; Приложение №7 – Правила за работа в аварийни ситуации, Приложение №8 – 

Правила за работа с потребителите; Приложение №9 – Правила за работа на оператора на 

топлоснабдителната система, Приложение №10 – Програма за изкупуване на енергийни 

обекти, собственост на други лица и осигурените за това финансови средства, 

Приложение №11 – Програма за изкупуване на средствата за търговско измерване и 

осигурените за това финансови средства; Приложение №12 Списък на вътрешните 

инструкции и на вътрешните правила. 

„Брикел” ЕАД има одобрени от ДКЕВР с решение №ОУ-016/28.07.2008 г.  

„Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Брикел” ЕАД на 

потребители в град Гълъбово”.  

Следователно налице са изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, лицензиантът да 

притежава необходимите технически и организационни възможности, за да продължи 

да осъществява лицензионните дейности „производство на електрическа и топлинна 

енергия” и „пренос на топлинна енергия”, но не са налице изискванията на чл. 40, ал. 1,  

т. 3 от ЗЕ енергийният обект, чрез който се осъществява лицензионната дейност 

„производство на електрическа и топлинна енергия” да отговаря на нормативните 

изисквания за опазване на околната среда. 

 

Текущият финансов резултат на “Брикел” ЕАД за 2009 г. съгласно представения 

одитиран годишен финансов отчет е загуба в размер на 24 717 хил. лв. при отчетена нетна 



 6 

печалба за 2008 г. 25 341 хил. лв. Влошаването на текущия финансов резултат спрямо 

предходната година се дължи на завишаване на разходите при намаление на приходите, в 

резултат на което финансовите показатели за ефективност се влошават и показват, че на 

всеки 100 лв. приходи разходите са увеличени с 29.45 лв. Завишени са разходите  за 

външни услуги на 42 310 хил. лв. от 25 557 хил. лв. за 2008 г., разходите за 

възнаграждение на персонала и финансовите разходи.  

Дружеството допълнително е представило справка на „разходите за външни услуги” 

за 2009 г. по елементи, от която е видно, че с най-голям относителен дял 78% са разходите 

за текущ ремонт и поддръжка на съоръженията (котлоагрегати от 1-ви до 6-ти, сгуроотвал, 

в химически цех, ел. цех брикето производство, цех технологично транспортен, цех 

основно производство и цех подготвителен в брикетна фабрика и др.). Следват разходите 

за нает транспорт и механизация, превоз и безплатна храна на персонала, услуга за 

водоподаване-Язовири и каскади, поддръжка на Ж П линия, опазване на околната среда и 

други.  

С извършената преоценка на нетекущи активи през 2009 г. финансовата загуба е 

намалена с 15 хил. лв. вследствие на което, всеобхватният доход на дружеството остава 

загуба, но намалена със сумата на преоценената и е в размер на 24 702 хил. лв. при 

всеобхватен доход за 2008 г. печалба в размер на 25 341 хил. лв.    

Общите активи на дружеството са намалени през 2009 г. спрямо предходната 2008 г. 

с 8.32%, като през 2009 г. са 424 818 хил. лв., а през 2008 г. са били 463 388 хил. лв., което 

се дължи на намалението, както на нетекущите (дълготрайните) активи, така и на 

текущите (краткотрайни) активи. Дълготрайните активи са намалени в частта на 

дълготрайните материални, нематериални активи и дългосрочните финансови активи, 

основно от изпреварващото намаление на дългосрочните вземания пред увеличените 

инвестиции в дъщерни дружества. Краткотрайните активи също са намалени от 

намалените търговски и други вземания и наличните парични средства, независимо 

увеличението на материалните запаси. 

Основният капитал на дружеството е непроменен и е в размер на 1 220 хил. лв., а 

собственият капитал е намален спрямо предходната година в резултат на отчетената 

финансова загуба на 105 590 хил. лв. за 2009 г. от 130 541 хил. лв. за 2008 г. 

Дългосрочните задължения на дружеството към 31.12.2009 г. са намалени спрямо  

2008 г. на 205 892 хил. лв. от 230 932 хил. лв. в резултат на намалените задължения към 

финансови предприятия, по отсрочени данъци и други дългосрочни задължения. 

Краткосрочните задължения са увеличени към 31.12.2009 г. на 113 336 хил. лв. от  

101 915 хил. лв. за 2008 г. в резултат на увеличената текуща част свързана с 

дългосрочните заеми и увеличените търговски и други задължения.  

От отчета за паричния поток е видно, че за 2009 г. дружеството отчита от цялостната 

си дейност отрицателен нетен паричен поток в размер на 2 387 хил. лв., което е довело до 

намаляване на наличните парични средства на 146 хил. лв. при 2 533 хил. лв. за 2008 г.  

Показателят за обща ликвидност  за 2009 г. е намален на 0.79 от 0.94 за 2008 г., което 

е индикатор, че дружеството с наличните си краткотрайни активи не може да обслужва 

текущите си задължения.  

Общото финансово състояние на “Брикел” ЕАД, определено на база общата 

балансова структура към 31.12.2009 г. е лошо. Собственият капитал е в недостатъчен 

размер да покрива финансовите задължения, както и да обезпечи финансиране на 

изпълнението на инвестиционната програма със собствени средства. Дружеството не 

разполага и с оборотен капитал, с който да обслужва текущите си задължения.  

По отношение финансовото осигуряване на изпълнението на инвестиционната 

програма и реализацията на проектите за привеждане на централата в съответствие с 

екологичните изисквания, заявителят допълнително е представил писмо за намерение от 

Първа Инвестиционна Банка, с изх. № 11-5240/24.06.2010 г., с което банката изразява 

своето съгласие да осигури необходимия финансов ресурс. 
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С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-20/13.05.2010 г. „Брикел” ЕАД е поискало 

изменение/допълнение на лицензия № Л-095-05/14.03.2001 г., издадена за дейността 

„пренос на топлинна енергия”, чрез промяна на територията, която е в обхвата на 

лицензията, съгласно приложение № 1 – „Карта и описание на границите на територията 

на лицензията”. Като основание и мотиви е посочено, че топлопреносната мрежа до и в гр. 

Гълъбово се разширява, като се топлофицират нови райони и улици, т.е. по смисъла на чл. 

59, ал. 2 от НЛДЕ е настъпило съществено изменение на обстоятелствата при упражняване 

на лицензионната дейност.  

Представена е извадка от инвентарна книга на „Брикел” EАД към 31.03.2010 г. за цех 

„Топлофикация”, с което се удостоверява правото на собственост върху енергийните 

обекти, чрез които се осъществява дейността по лицензия № Л-095-05/14.03.2001 г. 

Представен е Утвърден устройствен план (Кадастрален план, гр. Гълъбово,  

ЕКАТТЕ 18280, м. 1:3000) на територията на гр. Гълъбово за топлоснабдяване от  

„Брикел” EАД, с който се удостоверява, че територията на града е предвидено да бъде 

топлоснабдена от дружеството-заявител.  

Към заявлението е приложено Актуализирано приложение №1 – „Карта и описание 

на границите на територията на Лицензията”, съгласно което територията на лицензията 

се оформя в три области, определени от разположението на гр. Гълъбово. 

Границите на първи топлоснабдителен район се определят по границите на имотите 

собственост на фирмите: „Брикел” ЕАД, фирма „Пет груп – Гълъбово” ЕООД и БРЕО. 

Границите на втори топлоснабдителен район се определят от улици:  

“Дъмбовица”, “Георги С. Раковски”, “Черно море”, “Росица”, “Тракия”, “Перперек”, 

“Волга”, “Сазлия”, бул. “Република” /бул. “Г. Димитров”/, “Камчия”, “Руен”,  

“Розова долина”, бул. “Република” /бул. “Г. Димитров”/, по границите на регулация на 

ПГЕЕ “ген. Вл. Заимов”. 

Границите на трети топлоснабдителен район се определят от улици: 

по границата на регулация на кв. “Строител”, по границата на регулация на 

“Индустриална зона”, ул. “Любен Каравелов”, “Алеко Константинов”, по границите на 

регулация на МБАЛ, “Люлин”, “Александър Стамболийски”, по границата на регулация 

на кв. “Строител”. 

По силата на чл. 47, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ описанието на границите и картата, указваща 

територията, обхваната от съответната лицензия за пренос на топлинна енергия, 

представляват приложение към лицензията, а по аргумент на противното от ал. 3 на същия 

член изменението на това приложение се счита за изменение на лицензията. Съгласно чл. 

43, ал. 7 от ЗЕ една обособена територия за пренос на топлинна енергия се определя 

съобразно предвидените утвърдени устройствени схеми и планове на населеното място. 

 

След проведеното на 06.07.2010 г. открито заседание на комисията за разглеждане на 

доклад с вх. № Е-Дк-243/16.06.2010 г., във връзка с повдигнатите въпроси, свързани с  

привеждането на горивните инсталации в съответствие с изискванията на 

законодателството по опазване на околната среда и отлагане извеждането им от 

експлоатация, заявителят с писмо с вх. № Е-14-31-17/08.07.2010 г. е внесъл следните 

допълнителни документи: Копие от информацията във връзка с предприетите стъпки от 

„Брикел” ЕАД по привеждане на централата в съответствие с екологичните изисквания на 

законодателството в Република България и последващи действия за решение, внесена в 

МОСВ с писмо изх. № 538/27.05.2010 г.; Уведомление за инвестиционно намерение от 

„Брикел” ЕАД, внесено в МОСВ с писмо изх. № 568/03.06.2010 г.; Инструктираща нота от 

среща с ГД Околна среда на Европейската комисия от 24.06.2010 г; Писмо за намерение 

от Първа Инвестиционна Банка с изх. № 11-5240/24.06.2010 г.; Справка  

„Разходи за външни услуги” за 2009 г.; Писмо от МИЕТ изх. № Е-26-К-66/05.07.2010 г., 

относно отлагане извеждането от експлоатация на блоковете в ТЕЦ „Брикел”. 
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Комисията счита, че предоставената допълнителна информация показва, че 

„Брикел” ЕАД е предприел необходимите действия, свързани с отлагане на 

извеждането от експлоатация на енергийните мощности след 01.01.2012 г. и 

привеждането им в съответствие с изискванията на законодателството по опазване 

на околната среда, както и по отношение финансовото осигуряване на дейността.  

 

Предвид гореизложеното  

            

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

                                                           Р Е Ш И: 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 43, ал. 7 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката и чл. 11, ал. 1, т. 5, чл. 47, ал. 2, т. 2, чл. 59, ал. 2 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката   

1.1. Изменя лицензия №Л-095-05/14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна 

енергия”, издадена на „Брикел” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 

Република България, област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, 

ЕИК 123526494, по отношение на границите на територията, обхваната от 

лицензията, поради топлофициране на нова територия. 

1.2. Одобрява актуализирано Приложение № 1 „Карта и описание на границите 

на територията на лицензията” към лицензия №Л-095-05/14.03.2001 г. за дейността 

„пренос на топлинна енергия”, приложение към това решение. 

 

2. На основание чл. 56, ал. 1, т. 1  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 и 

ал. 4 от Закона за енергетиката и чл. 65, ал. 2, т. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, след представяне на ново комплексно 

разрешително от МОСВ до датата на изтичане срока на лицензиите 

2.1. Продължава срока на лицензия №Л-096-03/14.03.2001 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия”, издадена на „Брикел” ЕАД, със 

седалище и адрес на управление: Република България, област Стара Загора, община 

Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, ЕИК 123526494, с 10 (десет) години, считано от датата 

на изтичане срока на лицензията, като условията за осъществяване на 

лицензионната дейност за новия срок са същите, както по лицензия  

№Л-096-03/14.03.2001 г. 

2.2. Продължава срока на лицензия №Л-095-05/14.03.2001 г. за дейността 

„пренос на топлинна енергия”, издадена на „Брикел” ЕАД, със седалище и адрес на 

управление: Република България, област Стара Загора, община Гълъбово,  

гр. Гълъбово 6280, ЕИК 123526494, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане 

срока на лицензията, като условията за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок са същите, както по лицензия №Л-095-05/14.03.2001 г. 

   

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14-дневен срок от съобщаването му. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(А. Семерджиев) 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

(Е. Савева)  


