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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

на закрито заседание на 30.03.2007 г., след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-
112/30.03.2007 относно искане на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за изменение на 
определената на дружеството с решение № ТЕ-011/29.11.2006 г., т. 1 на ДКЕВР 
разполагаемост за сключване на сделки по свободно договорени цени, установи 
следното: 
 

Съгласно чл. 21, т. 17 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и & 135 от ПЗР на ЗИД ЗЕ 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) определя 
разполагаемостта, в съответствие с която всеки производител може да сключва сделки с 
привилегировани потребители, търговци на електрическа енергия и други 
производители при условията на Правилата за търговия с електрическа енергия. 
          С решение № ТЕ-011/29.11.2006 г. на ДКЕВР е определена разполагаемостта, в 
съответствие с която всеки производител може да сключва сделки по свободно 
договорени цени за първото полугодие на 2007 г. 
          Съгласно  решение № ТЕ-011/29.11.2006 г., т.1  на ДКЕВР, на „АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД е определена нетна разполгаемост за сключване на сделки по свободно договорени 
цени през първото полугодие на 2007 г. в размер на 1 630 007 MW*h. 
          С писмо с вх. № Е-14-24-7/09.03.2007 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД е направило 
искане за увеличение с 183 649 MW*h, считано от 01.04.2007 г., на определената на 
дружеството с решение № ТЕ-011/29.11.2006 г., т.1 на ДКЕВР квота за участие в сделки 
по свободно договорени цени. 
          Посочените от дружеството причини за исканото увеличение на определената с 
решение № ТЕ-011/29.11.2006 г., т.1 на ДКЕВР, квота за участие в сделки по свободно 
договорени цени са: предсрочното спиране на блокове № 3 и № 4 на централата и 
намаляване на производството с 30%, при запазване на основната част от разходите за 
поддръжка на спрените блокове; невъзможност към момента за използване на фонд 
„Извеждане от експлоатация” и необходимост обезпечаването на разходите за 
поддръжка на спрените блокове да бъде за сметка на работещите мощности.  
         Като мотиви за направеното искане „АЕЦ Козлодуй” ЕАД е посочило очаквано 
прогнозно преизпълнение на производствената програма на дружеството за първото 
тримесечие на годината в размер на 183 649 MWh. Към писмо с вх. № Е-14-24-
7/09.03.2007 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД е приложило следните документи: 
 1. Помесечна годишна производствена програма на централата за 2007 г., 
залегнала в договора за изкупуване на количества електрическа енергия, сключен с 
„НЕК” ЕАД; 
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 2. Справка за производствените показатели на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД през 
първото тримесечие на 2007 г.; 
 3. Протоколи за измерено количество електрическа енергия, изнесено от „АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД в електроенергийната система за месеците януари и февруари 2007 г. 
            От предоставените от  „АЕЦ Козлодуй” ЕАД документи е видно, че през месец 
януари 2007 г. е произведено нетно количество активна електрическа енергия в размер 
на 56 307 MWh повече от планираното. За месец февруари 2007 г., размерът на 
произведеното нетно количество активна електрическа енергия е с 59 557 MWh повече 
от планираното. За месец март 2007 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД прогнозира преизпълнение 
на производствената програма, заложена в договора с „НЕК” ЕАД в размер на 67 785 
MWh, или общо за тримесечието с 183 649 MWh. 
           С писмо с изх. № Е-14-24-7/21.03.2007 г. ДКЕВР е изискала становището на 
„НЕК” ЕАД относно направеното от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД искане за увеличение на 
квотата на дружеството за участие в сделки по свободно договорени цени през първото 
полугодие на настоящата година, предвид подписаният договор с обществения 
доставчик за 2007 г.  
            В отговор на направеното от ДКЕВР запитване, в писмо с вх. № Е-14-24-
7/23.03.2007 г. „НЕК” ЕАД е посочило, че за месеците януари и февруари 2007 г. 
дружеството е закупило електроенергия от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за регулирания пазар 
в размер на 2 178 252  MWh или с 6,7 % повече (137 692 MWh) в сравнение с 
договореното. Според направените от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД прогнози за първото 
тримесечие на 2007 г., при запазване на благоприятна тенденция за безаварийна работа 
на централата, доставеното количество електрическа енергия ще отбележи увеличение с 
183 649 MWh спрямо договореното.  
            „НЕК” ЕАД счита, че очакваното увеличение на доставената електрическа 
енергия от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД по сключения между страните договор за изкупуване 
на количества електрическа енергия се дължи на факта, че мощностите на централата 
през разглеждания период са работили безаварийно и не е използван договорения 
между двете страни лимит на планови престои за извършване на планово-
предупредителни ремонти (ППР), което представлява промяна в договорените условия 
по съществуващото споразумение за изкупуване на електрическа енергия през 2007 г.  
         Становището на „НЕК” ЕАД относно размера на исканото от „АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД увеличение на квотата на централата за свободния пазар за първото полугодие на 
2007 г. е същото да бъде в размер на 62 717 MW*h, представляващо 50 % от 
договорения лимит за престоите за ППР (125 435 MW*h) през второто тримесечие на 
2007 г., което е в съответствие с договореностите за използването на плановите престои 
за извършване на планово–предупредителни ремонти в споразумението за изкупуване 
на електроенергия. 

На основание чл. 147 от Правилата за търговия с електрическа енергия 
операторът на електроенергийната система предоставя на комисията ежемесечни отчети 
за дейността на пазара на електрическа енергия.   

Анализът на реализираните продажби от кондензационните централи и общото 
количество електрическа енергия закупено от привилегировани потребители по 
свободно договорени цени за периода 01.01.2007 г.-28.02.2007 г., показва значителен 
относителен дял на реализираната електрическа енергия от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на 
свободния пазар и минимални продажби на останалите производители.  

От прегледа на предоставените от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД документи, становището 
на «НЕК» ЕАД, отчетите за дейността на пазара на електрическа енергия за периода 
01.01.2007 г.-28.02.2007 г. и предвид изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за 
енергетиката, считаме че исканото на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД за увеличение на квотата на 
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дружеството за участие в сделки по свободно договорени цени през първото полугодие 
на 2007 г. може да бъде удовлетворено в размер на 62 717 MWh, което е в съответствие 
със споразумението за изкупуване на електрическа енергия за регулирания пазар, 
сключено между дружеството и обществения доставчик. 

 
 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 99, т. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

Изменя решение № ТЕ-011/29.11.2006 г., т. 1 в частта относно освободената 
нетна разполагаемост за сключване на сделки по свободно договорени цени от АЕЦ 
“Козлодуй”ЕАД, като определя допълнителна разполагаемост в размер на 62 717 
MW*h.  

 
 
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Върховния административен съд. 
 
 

 


