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         ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 
 
 

на закрито заседание, проведено на 04.04.2005 г., като разгледа заявление с вх. № 14-24-
36/01.12.2004 г. за одобряване на  бизнес план, подадено от “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, доклад 
с вх. №Е-ДК-73/11.03.2005 г. и събраните по време на откритото заседание за 
разглеждане на заявлението данни, установи следното:  
 

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД притежава лицензия  за дейността “производство на електрическа 
и топлинна енергия” №Л-049-03/11.12.2000 г. и лицензия за дейността “пренос на топлинна 
енергия” №Л-050-05/11.12.2000 г. Със заявление с вх. № 14-24-36/01.12.2004 г. енергийното 
предприятие  на основание § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за 
лицензиране на дейностите в енергетиката  е представило на ДКЕВР да одобри 5-годишен 
бизнес план за дейностите по издадените му лицензии.  

По представения от дружеството бизнес план със заповед № 3-168/03.12.2005 г. на 
председателя на ДКЕВР е сформирана работна група. Въз основа на предоставената 
информация работната група разгледа и анализира основните технически и икономически 
аспекти, финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана, 
както и очакваното развитие на дейността на дружеството през прогнозния  период. 

Представеният бизнес план обхваща периода 2005-2009 г. и е изготвен в съответствие с 
уканията, дадени от ДКЕВР. В него са разгледани основните аспекти на очакваното развитие 
на дружеството през следващите пет години. Бизнес планът на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е 
структуриран и отчита изискванията по чл.14, ал.1 и 2 на Наредбата за лицензиране на 
дейностите в енергетиката и включва: 

инвестиционна програма, с представени основни цели и утвърдени програми за 
модернизация за осъществяването на дейностите в съответствие с изискванията и нормите за 
безопасност, обеми на придобитите дълготрайни материални и нематериални активи, както и 
начините за финансиране на планираните инвестиции; 

производствена програма, с необходимите прогнозни производствени параметри и 
годишни разчетни технико-икономически показатели, включително приходи и разходи по 
дейностите; 
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ремонтна програма, при отчитане на приоритетите по програмата за поддържане и 
повишаване на безопасността на ядрените съоръжения и повишаването на ефективността на 
производството; 

социална програма, за дейностите и мероприятията със социална насоченост, 
регламентирани като задължителни с нормативни актове; 

прогнозна структура и обем на капитала, приходите и разходите по години, в 
съответствие с класификацията, формата и съдържанието на информацията, съгласно 
указанията на комисията, за целите на ценообразуването и осъществяването на нормативно 
установения текущ контрол върху дейността на дружеството. 

Програмата за поддържане и повишаване на безопасността на  “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за 
периода 2005-2009 г. представя и включва необходимите дейности по съхраняване, 
преработка и управление на радиоактивните отпадъци и съхранение и управление на 
отработилото ядрено гориво в съответствие с действащата законово-нормативна уредба и е 
насочена към стриктно спазване на националните и международни изисквания и норми по 
радиационна защита и опазване на околната среда.      

Бизнес планът включва подробна програма за управление на персонала по поддържане и 
повишаване на квалификацията му в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и 
реда за придобиване на професионална квалификация и реда за издаване на лицензии за 
специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената 
енергия при прилагането на системата за подбор и квалификация на персонала. Изпълнението 
на програмата за управление и повишаване на квалификацията на персонала е насочена към 
осигуряване и поддържане на безопасната експлоатация на ядрените съоръжения на 
централата. 

За посочения период лицензиантът прогнозира  наличие на  положителен финансов 
резултат, при предвидено определено повишаване на цените за електрическа енергия и 
разполагаемост. Това се дължи на отчетеното в бизнес плана спазване на споразумението за 
спиране от експлоатация на блокове 3 и 4 към края на 2006 г., което ще доведе до намаляване 
на приходите от продажби при увеличен относителен размер на условно-простоянните 
разходи за производството и определени  допълнителни разходи свързани с това. 
Рентабилността на приходите от продажби следва тенденция на нарастване до края на 2006 г., 
когато дружеството е предвидило максимално натоварване на блокове 3 и 4 при оптимално 
използване на наличното ядрено гориво, следвана от спад през 2007 г. вследствие на 
изпреварващото намаление на приходите спрямо разходите и свързаното с това намаляване на 
ефективността на разходите.  Възстановяването на положителната тенденция за периода 2007-
2009 г. е резултат от повишаването на общата обръщаемост на активите (в резултат най-вече 
на увеличаване на очакваните приходи от продажби).  

Финансирането на инвестиционната дейност за периода 2005-2009 г., в изпълнение на 
текущите програми за модернизации на ядрените съоръжения, ще бъде осигурено със 
собствени, както и с договорените привлечени по програмите за модернизации средства. 
Инвестиционната и ремонтна програми са насочени към подобряване на техническите и 
експлоатационните характеристики на производствените съоръжения, повишаване на 
ефективността на производството и привеждането на безопасността на ядрените съоръжения 
на централата в съответствие със съвременните изисквания и възприетите международни 
норми. Осъществяването на планираните технически и организационни мерки по 
инвестиционната и ремонтна програми и графиците за изпълнението им по години няма да 
отежнят капиталовата структура на дружеството, която за периода на бизнес плана осигурява 
необходимата финансова стабилност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Очакваните резултати са по 
посока увеличаване на ефективността на  производството, количествата на произведената 
електрическа енергия при съкращаване на времето за престои и намаляването на разходите за 
ремонти и техническо обслужване, които резултати обуславят повишаване на общата 
рентабилност на дружеството през периода 2007 – 2009 година. 
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     Изложените постановки и аргументи дават основание да се приеме, че при 
съставянето на бизнес плана “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е спазило изискванията на чл. 14 от 
Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. Заложените в бизнес плана 
прогнозни показатели са в достатъчна степен обосновани и реално изпълними, поради което 
ДКЕВР счита, че представеният от дружеството проект на бизнес план следва да бъде 
одобрен. 
 
 
 

Предвид гореизложеното и на основание § 2 от  Преходните и заключителни 
разпоредби във връзка с чл. 14, ал. 4 на Наредбата за лицензиране на дейностите в 
енергетиката, 
 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
                                     Р Е Ш И: 

 
Одобрява на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД бизнес план за периода 2005-2009 г., 

представляващ приложение към издадените на дружеството лицензии  за 
производство на електрическа и топлинна енергия  №Л-049-03/11.12.2000 г. 
и лицензия за пренос на топлинна енергия №Л-050-05/11.12.2000 г. 
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 
 

 


