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Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 08.12.2015 г. на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за
продължаване срока на лицензия № Л-216-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността
„търговия с електрическа енергия“.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 08.12.2015 г. от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за продължаване
срока на лицензия № Л-216-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността „търговия с
електрическа енергия“, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл.
67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
(НЛДЕ).
Със заповед № З-E-253 от 17.12.2015 г. на председателя на КЕВР е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и
приложенията към него, за установяване на основателността на искането.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална
страна беше констатирано, че същите не отговарят на изискванията на НЛДЕ, поради което
с писма с изх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 23.12.2015 г. и изх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 10.10.2016 г. от
заявителя е изискано да предостави допълнителна информация.
С писма с вх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 19.10.2016 г. и вх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 17.11.2016 г.
заявителят е представил изисканите данни и документи, след което се пристъпи към
разглеждане на преписката по същество за установяване на съответствието на заявлението с
нормативните изисквания за продължаване на срока на лицензията.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в
документите по административната преписка, се установи следното:
I. Правни аспекти:
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД притежава лицензия № Л-216-15 от 18.12.2006 г., издадена за
дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години.
В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е подало на основание чл. 56, ал.
1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 08.12.2015 г., с което дружеството е
поискало продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия.
В тази връзка, при продължаване срока на лицензията, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от
НЛДЕ, Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по
действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за
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упражняване на лицензията, а именно дали притежава технически и финансови
възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на
нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20150912103508 от 12.09.2015 г., издадено от Агенцията по вписванията, и от извършената
на 04.11.2016 г. служебна справка по партидата на дружеството на интернет страницата на
Търговския регистър, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от
Търговския закон. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с
едностепенна система на управление, с ЕИК 106513772, със седалище и адрес на
управление: гр. Козлодуй 3320.
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД се управлява от съвет на директорите с членове Жаклен
Йосиф Коен, Иван Тодоров Йончев и Иван Тодоров Андреев. Представител на дружеството
е Иван Тодоров Андреев.
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е с предмет на дейност: 1 - изпoлзвaнe нa ядpeнaтa eнepгия зa
пpoизвoдcтвo нa eлeктpичecкa и тoплиннa eнepгия, кoятo дeйнocт извъpшвa пpи нaличиeтo
и пoддъpжaнeтo нa: вaлиднa лицeнзия зa извъpшвaнe нa пpoизвoдcтвo нa eлeктpичecкa и
тoплиннa eнepгия oт oпpeдeлeнa в нeя eлeктpoпpoизвoдcтвeнa мoщнocт, вaлидни лицeнзии
зa eкcплoaтaция нa ядpeни cъopъжeния пo cмиcълa нa ЗБИЯE, издaдeни oт Агeнциятa зa
ядpeнo peгулиpaнe (вaлиднo paзpeшeниe зa извъpшвaнe нa пpoизвoдcтвeнa дeйнocт oт
Инcпeкциятa пo бeзoпacнo изпoлзвaнe нa ядpeнa eнepгия зa миpни цeли oт oпpeдeлeнoтo в
нeгo пpoизвoдcтвeнo cъopъжeниe). 2 - внoc и изнoc нa cвeжo и oтpaбoтeнo ядpeнo гopивo. 3 инвecтициoннa дeйнocт във вpъзкa c дeйнocттa нa дpужecтвoтo, oпpeдeлeнa в пpeдмeтa нa
дeйнocт. 4 - cтpoитeлнa, мoнтaжнa и peмoнтнa дeйнocт в oблacттa нa eлeктpoпpoизвoдcтвoтo
и тoплoпpoизвoдcтвoтo. 5 - пpoдaжбa нa eлeктpoeнepгия нa виcoкo и cpeднo нaпpeжeниe и
нa тoплoeнepгия. 6 - експлоатация на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци,
при наличие на валидна лицензия съгласно Закона за безопасно използване на ядрена
енергия (ЗБИЯЕ).
Капиталът на дружеството е в размер на 236 165 260 лв. и е разпределен в 23 616 526
броя поименни акции, всяка с номинална стойност 10 лева. Едноличен собственик на
капитала е „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, ЕИК 831373560.
Видно от представеното удостоверение за регистрация от 03.01.2007 г., издадено от
Национална агенция за приходите, считано от 25.05.2000 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е
регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност лице с идентификационен
номер по ДДС ВG106513772.
Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ
декларации от всички членове на съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, същите
на са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила
присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.
Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ и б. „г“ от НЛДЕ, от които е
видно, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в
несъстоятелност, не е в ликвидация и не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“.
Предвид изложените по-горе факти се стига до извода, че продължаването на срока
на издадената лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3
от ЗЕ.
Заявителят е обосновал искането си за продължаване на срока на лицензията с 10
години с аргумента, че по този начин ще бъдат осигурени по-широки възможности за
закупуване на електрическа енергия за резервиране на доставки в случай на непредвидено
спиране на производствените мощности на дружеството с цел оптимизиране на разходите за
небаланси.
Предвид гореизложеното, искането на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД да бъде продължен
срокът на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ е
допустимо.
ІІ. Технически аспекти:
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1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия.
Видно от регистъра на търговските участници на пазара на електрическа енергия,
публикуван на интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „АЕЦ
Козлодуй“ ЕАД е регистрирано като производител на електрическа енергия с EIC код
„32XNPP-KOZLODUY2“ и към момента е със статус „Активен“. Управление „Планиране и
продажби“ се помещава в три офиса, находящи се в административната сграда на „АЕЦ
Козлодуй“ ЕАД, снабдени с необходимите офис-мебели и офис-оборудване в съответствие
с изискванията за ергономичност на работните места.
За извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ се използва
съществуващата информационна система на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Достъпът до
информацията е организиран при спазване на изискванията за конфиденциалност,
осигурено е резервирането и архивирането й, както и предпазване от неоторизиран достъп.
Основните използвани софтуерни продукти са Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft
Word, Microsoft Outlook и др. Информацията за клиентите, разплащанията и продажбите е
организирана в единна база данни, която е интегрирана към системата за дистанционно
отчитане на електромерите и следене на баланса производство-продажби. Дружеството
уверява, че разполага със следното информационно, телекомуникационно и компютърно
оборудване, за което е представило справка:
 1 бр. работна станция HP Compaq 4000 Pro XL808AV, с инсталиран Windows 10
и MS office 2007;
 3 бр. работни станции HP Compaq 6200 SFF Pro Business, с инсталиран
Windows 10 и MS office 2007;
 1 бр. работна станция HP dc7900 SFF, с инсталиран Windows 10 и MS office
2007;
 1 бр. работна станция DELL OptiPlex 390, с инсталиран Windows 10 и MS office
2007;
 2 бр. многофункционални машини ( черно-бяла и цветна);
 6 бр. сървъри – за приложението към външни клиенти, за приложението към
потребители от „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, резервни сървъри, файлов сървър и др.;
 8 бр. телефонни номера от вътрешна учрежденска телефонна централа AlcatelLucent OXE 4400 с достъп до обществената комуникационна мрежа;
 2 независими трасета оперирани от различни доставчици на интернет;
 Резервен достъп до интернет през мобилната мрежа на Виваком и др.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“.
Дружеството е на пазара на електрическа енергия от 2004 г. Към настоящия момент
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има стабилно пазарно присъствие като доставчик, както на крайни
клиенти, така и на търговци на електрическа енергия.
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е представило организационна структура на дружеството,
както и справка-отчет на наетите лица, включваща информация за числеността и
квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността „търговия с електрическа
енергия“. В справката подробно са описани образованието, стажа, квалификацията и
дейностите, които упражняват наетите служители.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че „АЕЦ
Козлодуй“ ЕАД притежава материални и човешки ресурси, както и опит да продължи
да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“.
ІІІ. Икономически аспекти
Относно наличието на финансови възможности на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличието
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на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с
електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на
достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).
В изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е
представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа
енергия“, който обхваща периода 2017 г. - 2021 г., с прогнозни годишни финансови отчети.
Дружеството е представило годишни финансови отчети за предходните 3 години,
като за 2013 г. отчита общи приходи в размер на ХХ хил. лв., за 2014 г. - ХХ хил. лв. и за
2015 г. - ХХ хил. лв. Относно приходите по лицензията за дейността „търговия с
електрическа енергия“ за 2015 г. дружеството е представило в Комисията с писмо с вх. № Е14-24-5 от 23.03.2016 г. справка за 2016 г. за годишната лицензионна такса, от която е
видно, че дружеството не е осъществявало дейност по тази лицензия.
Дружеството посочва, че разчетите за търговските обеми, прогнозните цени и
приходи са изготвени при следните изходни условия и допускания:
1. Прогнозните цени за покупка и продажба на електрическа енергия са формирани
на база прогнозни и отчетни стойности по данни на релевантната унгарска борса HUPX,
както следва:
- Цена за покупка на енергия за балансиране – приета средна цена за периода
януари/февруари от 2016 г.;
- Цена за продажба на енергия за балансиране – приета консервативно минималната
цена за периода май/юни от 2016 г.;
- Цената за покупка на енергия за профилиране се приема значително поатрактивна от текущо известното ниво по сключени сделки между търговци и ВИ (ХХ
лв./MWh);
- Цена за продажба на енергия за профилиране (peak /band) – приета средната цена
за периода ноември/декември последните три години (2014 г. – 2016 г.) за двата профила,
съответно отчетни и прогнозни цени, намалена с мрежовите такси и капацитети с оглед
конкурентно предлагане;
- за цената на мрежовите такси (общо пренос и достъп) се приема, че през 2017 г. тя
ще намалее наполовина от текущата (обявени са намерения в тази насока), през 2018 г. се
прогнозира още едно редуциране с ХХ% и премахване от 2019 г. (готовност за интеграция с
европейските пазари).
2. Цените на капацитетите са прогнозни, съобразени с отчетните данни за цени на
капацитетите през всички електрически граници от годишни и месечни търгове за периода
януари/февруари 2016 г. и май/юни 2016 г. – съответно ХХ и ХХ Евро/MW за посочените
периоди.
3. Предвид дългосрочността на прогнозата и пазарната динамика, която се очаква в
резултат от интеграцията, посочените по-горе цени за енергия са приети за първата година
от периода. За периода от 2018 г. до 2020 г. се допуска намаление в цените на
електрическата енергия с ХХ лв./MWh, а за 2021 г. се допуска повишаване на ценовите нива
до стойностите от 2017 г. с последващо нарастване.
4. Приходите са определени като произведение от количествата електроенергия и
прогнозните цени по компоненти и направления.
Собственият капитал на дружеството е с нарастващ характер поради
неразпределената печалба за предходните години.
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е представило SWOT анализ, в който обективно са посочени
силните и слабите страни на дружеството, възможностите за развитие и вероятните заплахи
за дейността му.
Дружеството е представило Удостоверение с изх. № XXX/X от 08.01.2016 г.,
издадено от Банка, клон Враца, видно от което „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има открита на
основание чл. 19 от Правилата специална сметка, наличността по която към 08.01.2016 г. е
ХХ лв. Размерът на наличната сума съответства на изискуемия размер на обезпечението
съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от стойността на оборота от търговия с
електрическа енергия на територията на Република България за последната година от
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лицензионната дейност съгласно представените на Комисията годишен финансов отчет за
2015 г. и справка за годишната лицензионна такса за 2016 г.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай, че
спази заложените в бизнес плана параметри, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД ще притежава
финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа
енергия“.
IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на „Правила за
работа с потребители на енергийни услуги“. Правилата уреждат реда и сроковете за
получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения,
формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и
потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с
изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за
дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ предлагаме Комисията да вземе
следните

Решения:
1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „АЕЦ Козлодуй“
ЕАД заявление за продължаване срока на лицензия № Л-216-15 от 18.12.2006 г.;
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
подаденото заявление;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска
регистрация „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, или други упълномощени от тях представители на
дружеството;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата
на Комисията в Интернет.
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