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Междинен индивидуален доклад за дейността 
на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД 

Настоящият междинен доклад за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39 от Закона 
за счетоводството и чл. 187д, чл. 247, ал.1, 2 и 3 от Търговския закон. Междинният индивидуален доклад 
за дейността съдържа и изискуемата информация по чл. 100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК.  

Докладът за дейността на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (наричано по-долу "Дружеството") представлява 
обективен преглед, представящ вярно и честно развитието и резултатите от дейността на Дружеството, 
както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които то е изправено. 

Докладът представя коментар и анализ на финансовите отчети, както и съществена информация 
относно финансовото състояние и резултатите от дейността на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Същият обхваща 
периода от 1 януари до 30 юни на 2022 година. 

Представеният от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД междинен съкратен индивидуален финансов отчет е изготвен 
на база МСС 34 Междинно финансово отчитане, приет от Европейския съюз (ЕС), Закона за 
счетоводството, съобразен е с действащите законови и подзаконови нормативни актове. Междинният 
съкратен индивидуален финансов отчет е изготвен в съответствие с утвърдената единна счетоводна 
политика на Дружеството към 30 юни 2022 година. 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Фирмено наименование: „АЕЦ Козлодуй”ЕАД 

ЕИК: 106513772 

Адрес: България, област Враца, гр. Козлодуй, 3321 

Предмет на дейност 

➢ Използване 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 Закона за безопасно използване на 
ядрената енергия (ЗБИЯЕ), издaдeни oт Aгeнциятa 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);  

➢ Внoc и изнoc нa cвeжo и отработено ядpeнo гopивo;  

➢ Инвecтициoннa дeйнocт във вpъзкa c дeйнocттa нa Дpужecтвoтo, oпpeдeлeнa в пpeдмeтa нa 
дeйнocт;  

➢ Стpoитeлнa, мoнтaжнa и peмoнтнa дeйнocт в oблacттa нa eлeктpoпpoизвoдcтвoтo и 
тoплoпpoизвoдcтвoтo;  

➢ Продажба нa електроенергия нa високо и средно напрежение и нa топлоенергия;  

➢ Експлоатация на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, при наличие на валидна 
лицензия съгласно Закона за безопасно използване на ядрена енергия (ЗБИЯЕ). 
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Управление 

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД е акционерно дружество, учредено с решение № 582 от 2000 г. на Врачанския 
окръжен съд, със седалище гр. Козлодуй, област Враца, България. Дружеството е учредено на 28 април 
2000 г., като акционерно дружество с едноличен собственик държавата - Република България чрез 
отделяне от “Национална електрическа компания” ЕАД (НЕК ЕАД). Дружеството е правоприемник на 
съответната част на активите и пасивите на НЕК ЕАД, гр. София по разделителен протокол на клон 
АЕЦ “Козлодуй” и ГУП “Атоменергоинвест”, гр. Козлодуй, съставен по счетоводни данни към 28 април 
2000 г.  

Едноличен собственик на акционерния капитал на Дружеството е “Български Енергиен Холдинг” ЕАД. 
Крайният собственик на Дружеството е Българската държава, чрез Министерството на енергетиката.  
Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, в 
петчленен състав.  

Към 30 юни 2022 г. Съветът на директорите е в следния състав с мандат 5 години, считано от датата на 
вписване в Търговския регистър: 

➢ Илия Илиев – Председател на Съвета на Директорите;  

➢ Наско Михов – Член на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор; 

➢ Александър Николов – Член на Съвета на Директорите; 

➢ Владимир Уручев – Член на Съвета на Директорите; 

➢ Ива Николова – Член на Съвета на Директорите; 

Към 30 юни 2022 г. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Наско Михов. 

Лицензии 

➢ Лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение – Серия Е, регистрационен № 5303 от 03.11.2017 г. 
в сила от 06.11.2017 г., за експлоатация на пети блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД - издадена от АЯР. Срок 
на лицензията – до 06.11.2027 г.; 

➢ Лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение – Серия Е, регистрационен № 5535 от 27.09.2019 г. 
в сила от 03.10.2019 г. за експлоатация на шести енергиен блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД - издадена от 
АЯР. Срок на лицензията – до 03.10.2029 г.  

➢ Лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение, Серия Е, регистрационен № 04441 от 25.06.2014г. 
за експлоатация на Хранилище за отработено ядрено гориво на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД - издадена от 
АЯР. Срок на лицензията  – до 25.06.2024 г. 

➢ Лицензия за експлоатация ядрено съоръжение - Серия Е, регистрационен № 5016 от 28.01.2016г. за 
експлоатация на Хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво от реактори ВВЕР-440 - 
издадена от АЯР. Срок на лицензията – до 28.01.2026 г. 

➢ Лицензия Серия И-11024, регистрационен № 04358 от 01.04.2014 г., (изм. със Заповед №АА-04-
1/27.01.2016 г., Заповед №АА-04-132/29.08.2018 г., Заповед №АА-04-171/27.10.2020г. и Заповед №АА-
04-66/13.04.2022 г.), за използване на ИЙЛ за стопански цели – извършване на безразрушителен 
контрол с радиационни методи - издадена от АЯР.  Срок на лицензията до 31.03.2024 г.; 

➢ Лицензия, Серия И-1708, регистрационен № 04366 от 08.04.2014г. (изм. със Заповед №АА-04-
106/10.07.2020г.) за използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански цели – извършване 
на радиохимичен контрол, радиационен мониторинг на околната среда и метрологичен контрол - 
издадена от АЯР. Срок на лицензията - до 07.04.2024 г.; 
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➢ Лицензия за превоз на радиоактивни вещества, Серия Т-14002, регистрационен № 04435 от 
30.06.2014 г. (изм. със Заповед №АА-04-78/01.06.2020г.) - издадена от АЯР. Срок на лицензията - до 
11.07.2024 г.; 

➢ Лицензия Серия СО, рег. № 5794 в сила от 05.10.2021 г. за извършване на специализирано обучение 
за дейности в ядрени съоръжения (ЯС) и с ИЙЛ, които имат влияние върху безопасността и издаване на 
удостоверения за правоспособност на лица, професионално заети с дейности в ЯС и с ИЙЛ, извън тези 
по чл.64, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБИЯЕ - издадена от АЯР. Срок на лицензията - до 05.10.2026 г.; 

➢ Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-049-03/11.12.2000 г.,издадена от 
КЕВР, за срок от тридесет години – до 11.12.2030 г.; 

➢ Лицензия за пренос на топлинна енергия № 050-05/11.12.2000 г., издадена от КЕВР за срок от 
тридесет години – до 11.12.2030 г.; 

➢ Лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-216-15/18.12.2006 г.–до 18.12.2026 г., издадена от 
КЕВР; 

База за изготвяне на финансовите отчети 

„АЕЦ Козлодуй”ЕАД осъществява своята дейност при спазване на българското и европейското 
законодателство. Междинния съкратен индивидуален финансов отчет е изготвен на база МСС 34 
Междинно финансово отчитане, приет от Европейския съюз (ЕС), Закона за счетоводството, съобразен 
е с действащите законови и подзаконови нормативни актове. Финансовият отчет е изготвен на база 
историческа цена. Финансовият отчет е представен в български лева и всички показатели са закръглени 
до най-близките хиляда български лева.  

 
Отговорност на ръководството 

Ръководството потвърждава, че при изготвянето на междинния съкратен индивидуален финансов отчет 
към 30 юни 2022 г. е прилагана адекватна счетоводна политика и e изготвен на принципа на действащо 
предприятие.  
Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразно 
управление на активите и за предприемане на необходимите мерки за избягването и откриването на 
евентуални злоупотреби и други нередности. 
 
Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон/ТЗ/ 
Акционерен капитал 

Към 30 юни 2022 г. акционерният капитал е 244 584 890 лв., разпределен в 24 458 489 броя обикновени 
поименни акции с право на глас с номинална стойност от 10 лева всяка една. Всички обикновени акции 
са изцяло платени. 
През първо полугодие на 2022 г. Дружеството не е придобивало и/или прехвърляло собствени акции. 

Дружеството не притежава собствени акции. 

Информация, относно възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД по договори за управление и контрол. 

Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите 
(хил.лв.) 

30 юни  
2022 г. 

30 юни  
2021 г. 

Краткосрочни възнаграждения, в това число: 345 452 

Заплати, включително бонуси и обезщетения 298 408 

Разходи за социални осигуровки 16 12 

Социални разходи 31 20 

Служебни автомобили  12 
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Подробна информация за членовете на Съвета на директорите е представена в пояснително приложение 
16.4. „Сделки с ключов управленски персонал” към междинния финансов отчет на Дружеството към 
30.06.2022 г. 

Информация, относно придобити, притежавани и прехвърлени през годината акции и 
облигации на дружеството от членовете на Съвета на директорите 

Няма извършени придобивания и прехвърляния от членовете на СД на акции и облигации на 
Дружеството. Членовете на Съвета на директорите не притежават акции на Дружеството. За тях не са 
предвидени привилегии или изключителни права да придобиват акции и облигации на Дружеството. 
Всички акции са 100% собственост на БЕХ ЕАД. Всички акции на БЕХ ЕАД са собственост на 
държавата. 

Информация, относно участието на членовете на СД в търговски дружества като неограничено 
отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, 
както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, 
управители или членове на съвети (в съответствие с изискванията на чл. 247, ал. 2, т. 4 от ТЗ). 

➢ Наско Асенов Михов – Изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и член на Съвета на 
директорите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, има участие като член на Съвета на директорите в „АЕЦ 
Козлодуй – Нови мощности” ЕИК 202058513; 

➢ Илия Тодоров Илиев – член на СД на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и управител и едноличен собственик на 
капитала на „ИЧ и ЕМ” ЕООД, ЕИК 203651961; 
Останалите членове на Съвета на директорите не са декларирали обстоятелства по чл. 247, ал. 2, т. 4 от 
ТЗ. 

Информация, относно договорите по чл. 240б от Търговския закон 

През отчетния период Дружеството не е сключвало договори с членове на Съвета на директорите, извън 
договорите за управление и контрол, както и със свързаните с тях лица.  

Съдебни и арбитражни производства 

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД не е страна по съдебни, административни или арбитражни производства, 
касаещи задължения или вземания на Дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му 
капитал. 

Срещу Дружеството има заведени правни искове в размер на 50,751 хил. лв. (31 декември 2021 г.:  50,760 
хил. лв.). Нито един от гореспоменатите искове не е изложен тук в детайли, за да не се окаже сериозно 
влияние върху позицията на Дружеството при разрешаването на споровете. 

Научноизследователска и развойна дейност 

През отчетния период не са направени изследвания и реализирани проекти в областта на 
научноизследователската и развойна дейност. 

Дружества в групата на „АЕЦ Козлодуй”ЕАД 

Дъщерни дружества 

“ВЕЦ Козлодуй” ЕАД е регистрирано във Врачанския окръжен съд с фирмено дело № 495 от 2004 г. с 
цел изграждане на Водно Електрическа Централа, производство и разпределение на електрическа 
енергия от Малка Водно Електрическа Централа за усвояване на остатъчния ресурс на отработената вода 
от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е едноличен собственик на капитала (100%) на “ВЕЦ 
Козлодуй” ЕАД, състоящ се от 1 082 бр. обикновени, поименни, налични и с право на глас акции с 
номинал 1 000 лв. 
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„АЕЦ Козлодуй - Нови мощности” ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202058513, седалище и адрес на управление: област 
Враца, община Козлодуй, гр.Козлодуй, площадка на АЕЦ на 09.05.2012г. с уставен капитал 16 800 хил.лв. 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД е едноличен собственик на капитала (100%) на “АЕЦ Козлодуй - Нови 
мощности” ЕАД, състоящ се от 1 680 000 бр. обикновени поименни акции с номинал 10.00 лв. С 
решение № 28 от 09.06.2015 г. и № 36 от 07.07.2015г. на Съвета на директорите на дружеството е взето 
решение за едновременно намаление на капитала на АЕЦ Козлодуй – Нови мощности ЕАД чрез 
обезсилване на 135 100 бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 
лв. и увеличение на капитала с 1 351 000 лв., чрез записване на нови 135 100 бр. обикновени поименни 
акции с право на глас с обща номинална стойност  1 351 000 лв. чрез парична вноска.  
С решение № 28 от 18.11.2020 г. на Съвета на директорите на дружеството е взето решение за 
едновременно намаление и увеличение на капитала на АЕЦ Козлодуй – Нови мощности ЕАД, както 
следва: Намалява капитала от 14 000 000 лв. на 9 800 000 лв., чрез обезсилване на 420 000 бр. обикновени 
поименни акции, всяка с номинална стойност от 10 лв. Намаляването на капитала се извършва с цел 
покриване на натрупана загуба към 31.12.2020 г. в размер на 4 200 000 лв. Увеличение на капитала от 
9 800 000 лв. на 16 800 000 лв., чрез издаване на 700 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас, 
всяка с номинална стойност от 10 лв. и поемане на същите акции от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 
 
“АЕЦ Строителен надзор” ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с 
ЕИК 206736961, седалище и адрес на управление: област Враца, община Козлодуй, гр.Козлодуй, 
площадка на “Козлодуй” на 25.11.2021 г. с капитал 5 хил.лв. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е едноличен 
собственик на капитала (100%) на “АЕЦ Строителен надзор” ЕООД, състоящ се от 50 (петдесет) дяла, 
всеки с номинал 100.00 лв. 
Предмета на дейност е оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на 
строителен надзор в проектирането и строителството, както и всякаква друга дейност, която не е 
забранена със закон. 
 
“АЕЦ Сервиз” ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 
206858488, седалище и адрес на управление: област Враца, община Козлодуй, гр.Козлодуй, площадка на 
“Козлодуй” на 11.03.2022 г. с капитал 750 хил.лв. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е едноличен собственик на 
капитала (100%) на състоящ се от 1000 (хиляда) дяла, всеки с номинал 750 лв. 

Предмета на дейност на новото дружество е обслужване на средства за автоматизация, програмно 
технически комплекси, автоматизирани технически комплекси и приборна техника и др. и всяка друга 
незабранена от законите търговска дейност. 

Дружества с контролно участие и други инвестици 
 
“Интерприборсервиз” ООД е създадено с Решение № 55 от 13.04.1988 г. на Министерски съвет, като 
специализирано предприятие за монтажи, наладка, ремонт, техническо обслужване на автоматизирани 
системи за управление на технологични процеси, доставка на прибори, оборудване и резервни части за 
АЕЦ, ТЕЦ и др. Съдружници в създаденото дружество са Руски и Украйнски фирми, работещи в 
областта на енергетиката. 
 „АЕЦ Козлодуй”ЕАД  има контролно участие от 63.96% в “Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй, 
като притежава седемдесет и един дяла от неговия капитал, който е в общ размер на 111 дяла по 100 лв. 
Инвестицията е оценена по цена на придобиване – общо за 79 хил.лв. Сделките с това дружество са за 
доставка на активи, доставки по модернизации и реконструкции на активи, както и за покупки на 
материали и външни услуги.  
 
ЗАД “Енергия” - „АЕЦ Козлодуй”ЕАД има участие в размер на 1,12% от капитала на ЗАД “Енергия”. 
Стойността на инвестицията към 30 юни 2022 г. е в размер на 549 хил.лв.  

Наличие на клонове на Дружеството  
Дружеството няма клонове. 
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2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА 

Общи фактори, влияещи пряко върху дейността на Дружеството: 
След COVID кризата от 2020 г., от средата на 2021 г. се наблюдава бърз темп на развитие на 
европейските икономики, ръст в потреблението и в цените както на дългосрочните, така и на 
краткосрочните енергийни продукти, включително ръст в цените на основните горива. Тази тенденция 
продължи и през първото полугодие на 2022 г. с оглед ръста в цените на основните енергоносители, 
подсилен до голяма степен от военния конфликт Русия-Украйна, предприетите санкции от страна на ЕС 
в тази насока, както и политиките на Зелената сделка, свързани с ограничаване работата на въглищните 
централи за сметка на развитие на енергията от възобновяеми източници. Целите на Зеления преход са 
основополагащи и в Планове за устойчивост и развитие на държавите членки, за изпълнението на които 
ЕС се е ангажирал с огромен финансов ресурс, основно под формата на грандове. 
Все по-голямата свързаност на българския със съседните часови пазари след обединението и на 
регионалните пазари „Ден напред” с Гърция и Румъния се отрази неминуемо и на ценовите нива, 
формирали се на българската енергийна борса (сегмент „Ден напред“). Очерталата се през последните 
години тенденция за пренасочване на търсенето изцяло към краткосрочните (часови) пазари и 
обвързването на цената на доставка до краен клиент с цената на непредвидим и силно волатилен часов 
пазар като пазара „Ден напред“, доведе до ценови шок за небитовите клиенти, които са длъжни да се 
снабдяват от пазара. В тази група освен представителите на индустрията и бизнеса у нас, попадат и доста 
уязвими групи като болници, училища, детски градини, общини и ВиК дружества.  
Ценовият шок принуди ЕК да излезе с Насоки към правителствата на държавите членки за допустим 
комплекс от мерки за компенсиране и финансово подпомагане на потребителите. Мерките, въпреки 
извънредната ситуация, не допускат намеса в работата на пазара с оглед все по-интензивните процеси по 
създаване на Общ вътрешноевропейски пазар на електрическа енергия. Тъй като у нас бита все още е 
под регулация, в края на 2021 г. Народното събрание наложи до края на март 2022 г. мораториум върху 
цените на енергията, докато стопанските потребители по решение на МС са компенсирани чрез 
акумулираните средства във фонд СЕС и от авансово заплатени вноски от държавните производители на 
електрическа енергия по Решение на КЕВР.  

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 
През първо полугодие на 2022 г. блокове 5 и 6 произведоха брутно количество електроенергия в размер 
на 8 405 420 МWh, с 5 % повече в сравнение със същия период на 2021 г. Двата ядрени блока работиха 
устойчиво на 104%, с оптимално натоварване. 
 

3 730 791 MWh                                 4 674 629 MWh 
 

                                             
 

Произведената от ЯЕБ 5 електроенергия през първо полугодие на 2022 г. е в размер на 3 730 791 MWh, с 
4,3% повече от производството през същия период на 2021 г., поради по-краткия планов престой за ПГР 
и презареждане.  
Произведената електроенергия от ЯЕБ 6 през първо полугодие на 2022 г. е в размер на 4 674 629 MWh с 
5,6 % повече спрямо същия период на 2021 г.  
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За обезпечаване на производствената програма през отчетния период е осъществена планираната 
доставка със СЯГ, в съответствие с условията по сключено допълнение към действащия договор.  
Реализирана електроенергия 
В електроенергийната система на страната за годината АЕЦ „Козлодуй” е доставила 8 005 588 MWh 
нетна активна електроенергия, реализирана съгласно действащата нормативна уредба.  
Продажбите в регулирана част на пазара през първо полугодие на 2022 г. съставляват 18,5% от общо 
реализирания обем. През последните години съотношението в продажбите по регулирани и по 
нерегулирани цени варира около 20% на 80%. Доставките на електроенергия по регулирани цени и 
месечни квоти, определяни от КЕВР, са с почти 3% по-малко спрямо първо полугодие на 2021 г.  
Доминиращ дял в продажбите имат борсовите сделки предвид задължителният им характер.  

Структурата на пазарните продажбите и през първо полугодие на 2022 г. следва тенденцията в страната, а 
именно доминация на часовия пазар „Ден напред” (99,65 % от реализацията). Няма сключени сделки с 
дългосрочен характер.  
Търгуваните обеми на пазара „В рамките на деня” (ПРД) са в зависимост от необходимостта за 
управление и оптимизиране на небалансите при нормална експлоатация и при непланови събития.  
Салдото от балансирането за отчетния период е по-благоприятно в сравнение с предходната година 
поради по-краткия непланов престой на бл. 5.  
При сделките извън борсов пазар по-големи обеми са реализирани към крайни клиенти на площадката, 
основно обекти на ДП РАО. Потреблението на собствени обекти на територията на страната (~ 180 
обекта) е значително по-малко 

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТОПЛОЕНЕРГИЯ 

Производството и потреблението на ТЕ са силно зависими от климатичните условия, поради което 
обикновено са налице съществени разлики между прогнозните и отчетни данни, както и при 
сравнението с предходни години и периоди. 

През първо полугодие на 2022 г. Дружеството произведе 117 632 MWh топлоенергия, с 1,6%  повече от 
същия период на 2021 г. Общото количество консумирана топлоенергия на площадката и в гр. Козлодуй 
е 51 809 MWh. Отчита се завишение на потреблението на площадката за собствени нужди спрямо първо 
полугодие на предходната година. Нетното производство (отчетената консумация от крайни клиенти) 
бележи спад с 2,4% спрямо първо полугодие на 2021 г. 

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Дефинираните от Световната асоциация на ядрените оператори (WANO) и Международната агенция за 
атомна енергия (МААЕ) специфични експлоатационни показатели се използват за наблюдение и анализ 
на постигнатото ниво на надеждност и безопасност на ядрените блокове, както и за наблюдение на 
тенденциите в състоянието на атомната енергетика.  

5 ЯЕБ       6 ЯЕБ 
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Използваемостта на инсталираната мощност (КИИМ, Load Factor) на АЕЦ „Козлодуй” за първото 
полугодие на 2022 г. е 93,05%. Този показател на атомната централа през последните години бележи 
трайна тенденция за поддържане на стойности около и над 90%. Висока комплексна оценка за 
постигнатото през годината ниво на безопасност и надеждност дават и показателите Готовност за носене 
на номинален товар, Непланова неготовност и Непланово сработване на аварийната защита.  

Съгласно критериите на WANO стойност на UCF над 85% и на UCLF до 3% е свидетелство за много 
добро ниво на надеждност, безопасност и ефективност на атомните централи, както и за висока степен 
на оптимизация на експлоатационния процес.  

РЕМОНТНА ПРОГРАМА 

 

Ремонтната програма на АЕЦ „Козлодуй” включва голям обем дейности по превантивно техническо 
обслужване и ремонт, функционални изпитания и проверки, специализирани инспекции и 
диагностичен безразрушителен контрол на компоненти, системи и конструкции от системите за 
безопасност, системите, важни за безопасността, и системите, важни за производството.  

Всички дейности се изпълняват в съответствие с лицензионните задължения, изискванията на 
технологичните регламенти за безопасна експлоатация и заводските изисквания, с цел обезпечаване на 
работоспособността на ядрените съоръжения и общостанционните обекти в дългосрочен план. 

Основният обем от годишната ремонтна програма се реализира по време на престоите на блоковете за 
планов годишен ремонт (ПГР) и презареждане. Ремонтът на 5 блок продължи ~34 денонощия. По време 
на ремонтната кампания, стартирала на 24 април, бе извършено презареждане на реактора със свежо 
ядрено гориво и бяха изпълнени планираните дейности по ремонт и профилактика на оборудването и 
системите на блока. Реализирани бяха и предвидените мерки, свързани с осигуряване на безопасността и 
дългосрочната експлоатация на блока. 

Възникналите дефекти по оборудване и компоненти, установени по време на експлоатацията, 
периодични проверки и изпитания, ежесменни обходи, периодични огледи и др., са отстранени 
своевременно, съобразно с технологичните условия и ограничения. 

Изпълнението на дейностите от ремонтната програма на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за шестте месеца на 
2022 г. е на стойност 42 253 хил.лв. в т.ч. 4 498 хил.лв. ремонтни дейности с инвестиционен характер. 
Извършените разходи с най-голям дял в ремонтната програма са за изпълнение на следните ремонтни 
мероприятия: 

- Ремонт на общостанционно оборудване - 17 613 хил.лв. Дейностите, които са изпълнени са за 
доставки на резервни части, консумативи и изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по 
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основно и спомагателно оборудване, и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време или 
свързани с ПГР на 5ЕБ и 6ЕБ.  

- Ремонт на арматура, тръбопроводи, съдове под налягане и резервоари – 3 801 хил.лв. 
Изпълнените дейности,включват доставки на резервни части и консумативи за предпазни, спирателни, 
запорни арматури, уплътнителни материали, предпазни и бързодействащи отсичащи клапани, свързани 
с текущи ремонти, по време и извън ПГР на 5ЕБ и 6ЕБ. 

- Ремонт на системи СКУ – 3 202 хил.лв. Изпълнените дейности са за доставки на резервни части, 
материали и консумативи за текущи ремонти, както и дейности по ПГР на 5ЕБ и 6ЕБ, свързани със 
системите за контрол и управление. 

- Техническо обслужване и ремонт на системи и оборудване произведени, доставени и 
инсталирани от AREVA NP GmbH и SIEMENS AG НА ОРУ, БПС и 5 и 6 ЕБ - 3 121 хил.лв.  

- Техническо обслужване - 2 860 хил.лв. Изпълнените дейности са за техническо обслужване, 
ремонт, доставка на резервни части и консумативи с цел поддържане на добро експлоатационно 
състояние на системи и средства за измерване и контрол. 

БЕЗОПАСНОСТТА - ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ 

Ядрена безопасност 
Експлоатацията на ядрените мощности в АЕЦ “Козлодуй” се осъществява при стриктно спазване на  
условията от лицензиите, издадени от АЯР, изискванията на технологичните регламенти и 
експлоатационните инструкции.  
През периода 01.01 – 30.06.2022г. в АЕЦ “Козлодуй” са регистрирани две експлоатационни събития,  
които са докладвани в АЯР. Всички са оценени на ниво „0” – под скалата INES (събития без значимост 
за безопасността). 
Резултатите от месечните функционални изпитания на системите за безопасност са в съответствие с 
регламентните изисквания на енергоблоковете. 
През отчетния период не са допуснати нарушения на пределите и условията за безопасна експлоатация. 

Радиационна защита  
За непрекъснато повишаване на ефективността на радиационната защита АЕЦ „Козлодуй” системно 
прилага принципа АЛАРА (ALARA – as low as reasonably achievable). 
Колективната доза на персонала и външните организации, работили в контролираната зона на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД за отчетния период е 223.52 manmSv и достига 40.1% от прогнозната годишна стойност 
на показателя. Максималната индивидуална доза е 4.05 mSv и достига 50.1% от прогнозирания показател 

Управление на РАО 
Основният принцип при управлението на радиоактивни отпадъци (РАО) в АЕЦ „Козлодуй” е 
минимизиране на количествата на генерираните РАО. 
Генерираните твърди и течни радиоактивни отпадъци, са предадени на Държавно предприятие 
„Радиоактивни отпадъци” за последващото преработване. 

Управление на ОЯГ 

Отработеното ядрено гориво (ОЯГ) в АЕЦ „Козлодуй” се управлява съгласно Националната стратегия 
за управление на ОЯГ и РАО и се съхранява при спазване на всички условия за безопасност. След 
престой в приреакторните басейни за отлежаване на касетите (БОК) отработеното гориво се премества в 
ХОГ от басейнов тип, общо за всички блокове. В Хранилището за сухо съхранение на ОЯГ (ХССОЯГ) 
се съхранява ОЯГ от реактори 1, 2, 3 и 4, заредено в контейнери тип CONSTOR 440/84.  

През м.май е изпълнена работна програма за извозване на чохли с ОЯГ от БОК-5 към ХОГ с цел 
осигуряване на достатъчно свободни места в БОК-5 за нормалната експлоатация на 5 ЯЕБ по време на 
новата горивна кампания.  
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В периода януари-юни 2022 г. няма осъществен превоз на ОЯГ за Русия.  

Аварийно планиране и готовност 

Важен елемент от осигуряването на безопасността в атомната централа е поддържането и повишаването 
на аварийната готовност в съответствие с изискванията на националното законодателство, европейските 
и световните стандарти.  

През първото шестмесечие на 2022 г. продължиха дейностите по изграждане на нов Център за 
управление на авариите (ЦУА) на територията на гр. Козлодуй. Изпълнява се договор “Осигуряване на 
болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки и оказване на медицинска помощ за персонала на 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД в случай на авария”.   

Здравословни и безопасни условия на труд 

Поддържането на здравословни и безопасни условия на труд е основна отговорност на ръководството на 
АЕЦ „Козлодуй”. Прилаганият съвременен подход включва изпълнение на високоефективни мерки за 
безопасност и здраве, повишаване на културата на безопасност на работещите и изграждане на осъзнато 
поведение по спазване на изискванията за безопасност. Стриктно се прилагат изискванията на 
действащите в Република България нормативни актове по отношение на здравословните и безопасни 
условия на труд, както и най-добрите международни практики в тази област.  

За отчетния период са извършени седем вътрешно-ведомствени проверки за установяване спазването на 
нормативните изисквания по осигуряване на безопасност и здраве при работа.  На площадката на АЕЦ 
„Козлодуй”, през отчетния период няма регистрирани трудови злополуки с работещи в Дружеството 
или външни организации. 

Радиоекологичен мониторинг 

Радиационните параметри на околната среда в района на АЕЦ "Козлодуй" са обект на постоянен 
мониторинг с детайлни и систематични изследвания, изпълнявани по утвърдени в практиката 
валидирани методи на анализ и измервания. Обект на мониторинг са основни компоненти на околната 
среда – въздух, води, почва, растителност, селскостопанска продукция. 

През отчетния период няма отклонение на радиационните показатели над допустимите норми. 

Нерадиационен мониторинг 

Взети са всички проби по изпълняваните програми за собствен нерадиационен мониторинг на водите. 
Резултатите от направените изследвания са изпратени в РИОСВ и Басейнова дирекция „Дунавски 
район”. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения.  

 

 

 

Вложените средства през 

шестте месеца на 2022 г. по 

Инвестиционната програма 

на Дружеството са 38 782 

хил.лв., осигурени със 

собствено финансиране. 
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С над 83% от общо отчетените инвестиционни разходи е финансирано изпълнението на мерки, 
свързани с безопасността, надеждността и ефективността при експлоатацията на 5 и 6 блок и 
подобряване на работата на съоръженията и оборудването за осигуряване на дългосрочна експлоатация 
на ядрените енергийни блокове. Останалата част обхваща инвестиционни разходи за поетапното 
изпълнение на мерки, свързани с енергийната ефективност в съответствие с произтичащите задължения 
на дружеството от Закона за енергийна ефективност с насоченост към постигане на трайна тенденция за 
подобряване показателите за енергийно потребление; мероприятия за осигуряване на нормална работа 
на общостанционните обекти, подпомагащи производствената дейност и мерки за поддържане и 
непрекъснато повишаване нивото на  физическата защита и контрол на достъпа на площадката на "АЕЦ 
Козлодуй" ЕАД. 

Поддържаме и повишаваме безопасността 

Общо вложените средства през отчетния период за разходи по мероприятия, допринасящи за 
поддържане и повишаване на безопасността в АЕЦ “Козлодуй” произтичащи от експлоатационния 
опит, извършени проверки или изисквания на нормативни документи, са в размер на 12 628 хил.лв.  

Всички мероприятия за поддържане и повишаване на безопасността в атомната централа се изпълняват в 
съответствие с изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и при спазване на 
условията в лицензиите и разрешенията, издадени от оторизираните надзорни и контролни органи. 

Осигуряваме дългосрочна експлоатация 

След успешното приключване на Проекта за продължаване на срока на експлоатация на двата блока и 
подновяването на лицензиите им за експлоатация в атомната централа е приет План за управление на 
дейностите в периода на дългосрочна експлоатация на 5 и 6 блок. В документа е предвидено изпълнение 
на технически мероприятия по конструкции, системи и компоненти, както и мерки, възникнали във 
връзка с изтичане на срока на експлоатация на основно оборудване и системи. Вложените средства през 
периода 01.01-30.06.2022 г. за обезпечаване на дългосрочната експлоатация на 5 и 6 блок са в размер на 
10 796 хил.лв. 

Мероприятия за обезпечаване на надеждната експлоатация на реакторната инсталация на 5 и 6 

ЕБ при работа на повишено ниво на мощност. 

Вложените средства през първо полугодие на 2022 г. за мероприятия от ИП, свързани с работа на 
повишено ниво на топлинната мощност на блокове 5 и 6 общо възлизат на 8 729 хил.лв. 

Текуща поддръжка на енергоблоковете, спомагателните съоръжения и инфраструктурата  

За поддръжка на основни и спомагателни съоръжения, както и за осигуряване на нормална работа на 
общостанционните обекти подпомагащи производствената дейност, по Инвестиционната програма през 
отчетния период са вложени 6 629 хил.лв.  

Стойността на въведените в действие дълготрайни активи през годината е 25 173 хил.лв. 

ПЕРСОНАЛ 
Към 30.06.2022 г. списъчният брой на персонала на Дружеството по трудови правоотношения е 3 727 бр. 

Запазва се oтносителния дял на лицата с висше /60%/ и средно-професионално образование /27%/. 
Спазва се изискването по Длъжностното щатно разписание на АЕЦ, в което най-ниската образователна 
степен за заемане на длъжностите е средно образование.  

В периода от януари до юни 2022 г., в Дружеството са назначени 131 работници и служители и са 
освободени 113, като най-големия дял от тях 63% са поради изпълнени условия за пенсиониране.  

В съответствие със системата за подбор и назначаване на персонал в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, през 
първите шест месеца на 2022 г. са публикувани 44 обяви за подбор за свободни работни позиции. 
Проведени са 44 подбора по документи, 37 теста за проверка на знания с 768 кандидата и 44 срещи-
събеседвания с 346 кандидата.  



 

Междинен индивидуален доклад за дейността 
30 юни 2022 г. 
 

 
14 

През първото полугодие на 2022 г. са проведени кампании по набиране на кандидати за студенти-
стипендианти и стажанти на Дружеството. Кампаниите завършиха успешно: класирани са 4 
стипендианта в специалности: “Топлоенергетика и ядрена енергетика” – ОКС бакалавър и „Ядрена 
енергетика” – ОКС магистър, учащи в ТУ София.  В резултат от проведената стажантска програма са 
класирани 47 стажанта, обучаващи се по приоритетни за АЕЦ „Козлодуй” специалности.    

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ  

Поддържането на финансова стабилност на АЕЦ „Козлодуй” има ключово 
значение за осигуряването на безопасно, ефективно и екологично чисто 
производство на енергия.  

През първото полугодие на 2022 г. финансово-икономическите показатели на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са 
значително подобрени спрямо същия период на 2021 г.  

Дружеството приключи шестмесечието на 2022 г. с нетна печалба в размер на 1 693 545 хил.лв., 
(отчетена печалба към 30.06.2021 г. е в размер на 262 898 хил.лв.) и парични наличности на стойност 
1 491 530 хил.лв. (при 584 579 хил.лв. към полугодието на 2021 г). Съществена роля за отличните 
резултати са рекордното високите цени на електроенергията установили се трайно през последното 
тримесечие, добрата събираемост на постъпленията от продажби и ефективното управление на 
разходите. 

EBITDA-печалба преди лихви, данъци и амортизации      Нетна печалба (млн.лв.) 

                     

 
Показатели 01-06.2021г. 01-06.2022г. 

Рентабилност на Собствения капитал 0,10 0,41 

Рентабилност на Активите 0,07 0,34 

Рентабилност на продажбите 0,34 0,63 

Коефицент на обща ликвидност 2,54 5,10 

Коефицент на задлъжнялост 0,30 0,21 

Приходи  

Оперативните приходи от дейността на Дружеството за отчетния период на  2022 г. са в размер на 2 703 
326 хил.лв. (30.06.2021г: 775 838 хил.лв). Основната част от приходите са формирани от продажбата на 
електроенергия и са на обща стойност 2 695 млн.лв. с 250% по-големи спрямо същия период на 2021 г. 
Значителния ръст е в резултат на установилите се рекордно високи цени на спот пазара „Ден напред”, 
където е реализиран основния обем от произведената електроенергия. 

.    
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Регулиран пазар – Отчетените приходи от продадена ел.енергия на Обществения доставчик НЕК ЕАД 
са в размер на 81 394 хил.лв.  с отчетен минимален спад от -2,5% спрямо отчетените през същото 
полугодие на 2021 г., в резултат на реализирани по-малко количества ел.енергия съгласно разпределената 
квота от КЕВР. 

Нерегулиран пазар – Приходите от продажба на ел.енергия по нерегулирани цени са 2 612 443 хил.лв., 
което е със 281% (1 926 897 хил.лв.) над отчетените за полугодието на 2021 г. Увеличението се дължи на 
промяната в структурата на пазарните продажби (доминиращ дял на борсовите сделки на пазара “ден 
напред”) и драстичен скок в цените.  

Продажби на електроенергия на крайни клиенти - Приходите от продажба на електроенергия на 
крайни клиенти, присъединени чрез директни електропроводи към собствената електрическа уредба на 
АЕЦ „Козлодуй” по чл. 119, ал.2 от ЗЕ са в размер на 919 хил.лв. 

Приходи от продажба на топлоенергия през отчетното шестмесечие са 2 427  хил.лв. С 11% над 
отчетените през същия период на 2021 г. Производството и потреблението на топлоенергия са силно 
зависими от климатичните условия, поради което обикновено са налице съществени разлики в 
отчетните данни при сравнение с предходна година.  

Приходите от финансирания в размер на 3 643 хил.лв. са признати текущи приходи във връзка с 
ХССОЯГ. ( 30.06.2021г: 1 966 хил.лв). Отчетено е двойно увеличение на признатите текущи приходи 
финансиране на ХССОЯГ, което е в резултат на преразгледаната оценка и полезен живот на активите в 
края на 2021 г. 
Други приходи и доходи – 2 500 хил.лв., включват приходи от продажба на услуги, стоки, материали, 
наеми, неустойки по договори, застрахователни обезщетения и други. Спрямо предходния период на 
2021 г., отчетените приходи за 2022 г. са по-високи с 25%, поради увеличени приходите от продажба на 
нетекущи активи.  
 
Разходи 
 

Видове разходи (хил.лв.) 06'2022 г. 
Структура % 

06'2022 г. 
06'2021 г. 

Структура % 
06'2021 г. 

Оперативни разходи в т.ч.: 820 311   484 871   

  - Променливи разходи 496 301 60% 192 821 40% 

Управление на ядрено гориво 59 279 7% 56 332 12% 

Разходи за фондове РОА, ИЕЯС и СЕС 417 688 51% 119 303 25% 

Разходи за цена достъп до ЕПМ 19 334 2% 17 186 4% 

  - Постоянни разходи 324 010 39% 292 050 60% 

Разходи за експлоатация и поддръжка 80 045 10% 67 756 14% 

Разходи за персонал 118 787 14% 113 110 23% 

Разходи за социални осигуровки 21 218 3% 21 023 4% 

Разходи за амортизации 103 960 13% 90 161 19% 

Финансови разходи 5 120 0,6% 220 0,0% 

 

Разходите за осъществяване на дейността на Дружеството през първото полугодие на 2022 г. са с отчетна 
стойност 825 431 хил.лв. Със значителен ръст от 70% спрямо същия период на 2021 г. 
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Структура на разходите  

 

През първото полугодие на 2022 г. спрямо предходна година е налице съществено изменение в 
структурата на разходите. Дела на променливите в общите разходи е 60%, докато през същия период на 
2021 г. доминиращ дял имат постоянните разходи. Изменението е в резултат на увеличените нормативно 
определени разходи за фондове - РАО, ИЕЯС и СЕС, поради ръста на приходите от продажби на 
ел.енергия.  
 
Парични средства 
Паричните наличности към 30.06.2022 г. на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са на стойност 1 491 530 хил.лв.  

През разглеждания период Дружеството осигури необходимия размер парични средства чрез 
осъществените продажби на електроенергия при благоприятни пазарни условия, в резултат на което 
бяха изпълнени своевременно задълженията по търговски договори за доставка на ядрено гориво, 
реагенти, ремонтни и инвестиционни дейности.  

Приоритетно е осигурено собствено финансиране за изпълнение на мерки насочени към безопасна и 
безаварийна експлоатация на ядрените съоръжения. 

В изискуемите срокове са издължени застрахователните премии във връзка с нормативно-определените в 
ЗБИЯЕ и Виенската конвенция застраховки, вноски във фондовете РАО, ИЕЯС и СЕС, към персонала и 
осигурителни институции.  

През първото полугодие на 2022 г. постъпленията от основната дейност на Дружеството – продажба на 
електрическа енергия са 3 230 504 хил.лв., повече с 2 259 656 хил.лв. (233%) спрямо реализираните през 
същия период на 2021 г. 

Поради трайно установилите се изключително високи пазарни цени, нивото на входящите потоци от 
нерегулирани продажби през първите шест месеца на 2022 г., което е на стойност 3 114 263 хил.лв., е 
значително увеличено спрямо постъпленията към 30 юни 2021 г. в размер на 852 962 хил.лв. 

От регулирани продажби на електроенергия през разглеждания период на 2022 г. в Дружеството са 
получени 116 241 хил.лв. Общественият доставчик редовно обслужва задълженията си през годината и 
не допуска просрочия към Дружеството. 

Задълженията на Дружеството произтичащи от нормативни и лицензионни условия са обслужени в 
законово установените срокове и изискуеми размери. Общо са внесени 1 074 млн.лв. в държавния и 
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общински бюджет, от които във фондове ИЕЯС, РАО и СЕС – 515.7 млн.лв., в здравни и осигурителни 
фондове – 29 млн.лв. и 529.7 млн.лв. за данъци, мита и държавни такси.  

Съгласно РМС №5/27.04.2022 г. за внасяне на дивидент, отчислен в размер сто на сто от печалбата за 
2021 г., “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изплати 890 млн.лв. на БЕХ ЕАД. 

В изпълнение на указания в писмо № 01-0760/1/29.04.2022г. на БЕХ ЕАД, на основание на Решение № 
Ц-10/10.03.2022 г. на КЕВР са изплатени 148 млн.лв. авансови вноски към фонд СЕС за 2022 г.  

След получено разрешение от страна на Министъра на енергетиката от Протокол №Е-РД-21-
10/24.03.2022 г., е сключен договор за кредит с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД на стойност 350 
млн.лв., при условията одобрени с решения от Протокол №16-2022/18.03.2022 г. на Съвета на 
директорите на БЕХ ЕАД и Протокол №9/18.03.2022 г. от СД на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 

Вноски бюджет, НОИ и НЗОК (млн.лв.)          Структура вноски 01-06.2022 г. (%) 

            

 

Към 30.06.2022 г. Дружеството няма просрочени задължения.  

През изтеклото полугодие продължи практиката за извършване на постоянен контрол на 
законосъобразното, целесъобразно и ефективно използване на финансовите ресурси на Дружеството, 
чрез извършване на предварителен контрол при поемане на задължения, последващ контрол по 
изпълнение на бюджета чрез недопускане превишаване на финансовата рамка по утвърдените програми. 

3. ИЗПОЛЗВАНИ ОТ "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 

Цели и политика по управление на финансовия риск 

Политиката по управление на финансовия риск, която се провежда в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД е насочена 
към снижаване на възможните негативни ефекти, които могат да се проявят във влошаване на 
финансовите резултати предвид възможните трудности за прогнозиране на пазарната среда и 
непредсказуемостта в динамиката на пазарните цени.  

Политиката по управление на финансовия риск се изпълнява целево за даване на увереност при 
реализиране на стратегическите и оперативни цели на Дружеството и гарантиране на безаварийната 
експлоатация на атомната централа, спазвайки нормативните и лицензионни условия. Дружеството 
следва основните насоки, рамката за действие, принципи и практики, зададени в разработените 
Стратегия и Политика за управление на риска, които се прилагат в дружествата от БЕХ Група. Регулярно 
се извършват конкретни дейности по идентифициране, анализ, текуща оценка и мониторинг на 
влиянието на негативни събития, след което се предприема навременна и адекватна намеса за смекчаване 
на неблагоприятните последствия в зависимост от използвания индивидуален подход за управление на 
конкретния риск - толериране, минимизиране, прехвърляне или прекратяване. Прилаганите процедури 
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за управление на риска по отношение на бюджета и финансите на Дружеството се изпълняват спрямо 
съществени рискове, които са основна заплаха за баланса на Дружеството.  

Основната цел на висшия мениджмънт е ориентирана към поддържане на стабилно финансово-
икономическо състояние на Дружеството и ефективно управление на паричните средства чрез 
осигуряване на оптимален размер финансов ресурс, разпределен спрямо основните бизнес приоритети 
на Дружеството. 

Рискови фактори 
Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. 
Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и 
ликвиден риск. 

Пазарен риск 
Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-
конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни 
цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството. Съществено рисково 
събитие в средносрочен хоризонт е продължаване на неблагоприятна тенденция за драстичен ръст на  
инфлацията в страната и в Европа през 2022 г., заради задълбочаване на военния конфликт между Русия 
и Украйна и същевременно бързия темп на развитие на европейските икономики. Установените високи 
нива на инфлацията неминуемо водят до повишение на пазарните цени на доставки и услуги, съответно 
до увеличаване на разходите и негативен ефект върху финансовия резултат.  
Като друг рисков фактор се определя преминаването към напълно либерализиран пазар на 
електроенергия, на който всички производители, вкл. ВИ и ВЕКП, с инсталирана мощност 0,5 и над 0,5 
MW са задължени да сключват сделки на организиран борсов пазар. Въпреки реалзираните рекордно 
високи приходи от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД през първото полугодие на 2022 г. 2.7 млрд.лв., силната 
волатилност и изменението на борсовите цени в широки диапазони водят до непредвидимост в 
приходните реавнища на Дружеството. Съществува известен риск за приходите на АЕЦ „Козлодуй” 
ЕАД в случай на евентуално понижаване на цените както на дългосрочните, така и на краткосрочните 
енергийни продукти, които се определят изцяло на пазарен принцип в зависимист от търсенето и 
предлагането на българската енергийна борса. 

Валутен риск 
Основната част от валутните парични плащания на доставчици на стоки и услуги, за придобиване на 
материални и нематериални дълготрайни активи са преобладаващо в евро. Тъй като валутният курс 
лев/евро е фиксиран, то и валутният риск, произтичащ от загуби от преоценка на разходите на 
Дружеството от поевтиняване на българския лев, е минимален.  

Дружеството осъществява малка част от своите валутни транзакции (покупка на материали и услуги) в 
щатски долари, което не го излага на висок риск по отношение на колебанията в курса на щатския долар 
на международните финансови пазари. 

Лихвен риск 
Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно 
финансиране.  
Лихвен риск е вероятен във връзка с предоставен кредит на дъщерно Дружество “ВЕЦ Козлодуй” ЕАД 
при условията на променлив лихвен процент, базиран на ОЛП плюс надбавка 2.5%. Ефектът от 
намалението или увеличението на променливите лихвени проценти по отношение на предоставените 
финансови активи в лева върху печалбата или загубата, респ. върху собствения капитал на Дружеството е 
минимален. 

Дружеството е изложено на лихвен риск по отношение на разработения план за дефинирани доходи на 
персонала при пенсиониране. Вероятни промени в изчислената настояща стойност на задълженията са 
възможни при изменения на дисконтовия процент, който се базира на пазарната доходност на държавни 
ценни книжа. Възможно намаление на пазарната доходност на държавните ценни книжа ще резултира в 
увеличение на бъдещите задълженията на Дружеството свързани с планове за дефинирани доходи. 
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Във връзка с предоставен кредит от Дружеството на БЕХ ЕАД за срок от една година, лихвен риск не 
съществува, тъй като договорения  лихвен процент е фиксиран на годишна база. 

Всички други финансови активи и пасиви на Дружеството са договорени с фиксирани лихвени 
проценти и анюитетни вноски с цел постигане на по-добра предвидимост в очакваните стойности на 
финансовите потоци. 

Ликвиден риск 
Ликвиден риск се идентифицира вследствие на неизпълнение на законови и договорни парични 
задължения на Дружеството на техния падеж. За своевременно овладяване на възможни ликвидни 
проблеми Дружеството събира своите вземания, контролира изразходването на своите парични средства 
и така осигурява достатъчно оборотни средства за навременно изпълнение на краткосрочните плащания.  
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД извършва регулярно управление на паричните средства, така че нетните 
експозиции към една кредитна институция в края на всеки месец да не надвишават 25 на сто от общите 
парични средства на Дружеството съгласно правила за концентрация по Правилника за прилагане на 
Закона за публичните предприятия. Прилагането на правилата е част от мерките изпълнявани в 
Дружеството, фокусирани към диверсификация на финансовите ресурси и намаляване размера на 
несъбираемите вземания при обявяване в несъстоятелност на банкови институции, с оглед на което 
вероятния риск се ограничава до ниска степен.  

Ликвиден риск за финансите на дружеството е вероятен предвид приетите законодателни промени в 
ЗИДЗДБРБ в сила от 01.07.2022 г. (§24) отнасящи се до заплащане на целеви вноски във фонд СЕС от 
публичните предприятия от сектор енергетика със 100% държавно участие в капитала, за финансиране 
на програми за компенсиране на небитовите потребители на ел. енергия. Размерът на вноските се 
определя от Министерски съвет по предложение на Министъра на енергетиката. С решение №490 от 15 
юли 2022 г. Министерски съвет е взел решение по т. 1, БЕХ ЕАД да внесе целева вноска във фонд СЕС 
в размер на 456 011 хил.лв. Съгласно решение по т. 3 необходимите средства следва да бъдат осигурени 
на БЕХ ЕАД от дъщерните му дружества, които са производители на електрическа енергия. С писмо 
Едноличния собственик на капитала БЕХ, е уведомил “АЕЦ Козлодуй” ЕАД че е единственото 
дружество, което има достатъчно приходи от продажби на ел.енергия от свободен пазар, както и 
стабилна ликвидна позиция и следва да заплати цялата целева вноска в размер на 456 011 хил. лв. 
Механизмът за определяне на размера на целевите вноски, дължими по реда на §24 от ЗИДЗДБРБ, 
разработен от МЕ, предвижда месечно на база реални отчетни данни на ниво БЕХ група да се изчислява 
референтна цена на ел.енергия за БЕХ група, която ще бъде достатъчна за покриване на 
производствените разходи, инвестиционните и ремонтни програми, необходими парични средства за 
обслужването на заеми и гарантиране на определена норма на възвръщаемост за дружествата. Реално 
генерираните приходи от продажба на ел.енергия, които надхвърлят размера на приходите, изчислени 
по тази референтна пазарна цена ще бъдат внасяни като целева вноска във фонд СЕС от страна на БЕХ, 
а към БЕХ същите ще бъдат внасяни от страна на съответните дружества-производители на 
електрическа енергия – НЕК ЕАД, „ТЕЦ-Марица изток 2” ЕАД и „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 

Поддържането на резерв от финансови средства е необходим за финансиране на планираните 
инвестиционни разходи в средносрочен хоризонт  2022 – 2026 г. , които се очаква да достигнат 825 
млн.лв. и са предвидени за реализирането на ключови инвестиционни проекти свързани с 
безопасността, надеждността и ефективността при експлоатацията на 5 и 6 блок и подобряване на 
работата на съоръженията и оборудването за осигуряване на дългосрочна експлоатация на ядрените 
енергийни блокове, както и за покриване на бъдещи ангажименти за управление на ОЯГ и РАО. 

Кредитен риск 
Дружеството е изложено на този риск при договорите за продажби на електроенергия, топлоенергия и 
услуги, предоставянето на заеми, депозиране на средства във финансови институции поради обявяване в 
несъстоятелност. Част от изпълняваните навременни действия по събиране на вземанията с настъпил 
падеж са извършване на възрастов анализ на клиентите, сключване на споразумения и договори за 
продажба на електроенергия с благоприятни клаузи, в т.ч. авансови плащания, банкови гаранции, 
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обезщетителни условия и др., начисляване на лихви за забава, прихващане на взаимни задължения и 
вземания, завеждане на съдебни искове на длъжници по топлоенергия.  
 

Риск на паричните потоци 
 
Паричните потоци на Дружеството са зависими от промени в размера на очакваните бъдещи парични 
потоци, свързани с притежаваните финансови инструменти. С цел ограничаване на риска от 
непредвидимост и несигурност в движението на входящия и изходящия финансов ресурс, Дружеството 
регулярно извършва планиране на паричните потоци в близък и дългосрочен план за осигуряване на 
регулярни, достатъчни и сигурни постъпления, които да са съпоставими с оперативните и 
дългосрочните финансови потребности. 

Съществен риск за Дружеството е налице вследствие и започналите на 24 февруари 2022 г. от страна на 
Русия и продължаващи военни операции на територията на Украйна, вследствие на които редица 
държави, Европейския съюз (ЕС) и Съвета за сигурност на ООН, наложиха икономически санкции и 
мерки срещу Русия. Част от санкциите включват ограничаване на достъпа на някои руски банки и 
дружества до първичните и вторичните капиталови пазари в ЕС, забрана за износ на стоки с двойна 
употреба, ограничаване на достъпа на Русия до определени чувствителни технологии и услуги, 
изключване на определени банки от международната система SWIFT и др.  

От началото на наложените санкции на Русия от ЕС във връзка с войната срещу Украйна, Дружеството 
имаше затруднения при изпълнение на банкови преводи към ключови руски доставчици, осъществявани 
през руската банка Сбербанк. Към настоящия момент изходящите банкови преводи към руски 
доставчици се изпълняват успешно, след като същите се осъществяват през руската банка Газпромбанк.  

Независимо от гореизложеното, обстановката е изключително динамична и е възможно да бъдат приети 
и други ограничителни мерки, като в обхвата на мерките да попаднат нови банки и юридически лица. 
Военният конфликт и въведените санкции могат значително да повлияят и да доведат до значителни 
рискове и последици, които не са характерни за развитите пазари и държави в нормален икономически 
статус и развитие. 

Събитията от военния конфликт „Русия-Украйна” и свързаните с него санкции са некоригиращи 
събития за целите на междинния финансов отчет за 2022г. на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно МСС 10. 

Сериозен риск за „АЕЦ Козлодуй” ЕАД от конфликта между Украйна и Русия е възможно да възникне в 
отношенията с контрагенти. Ключов за дружеството доставчик е руската компания АО ТВЕЛ, с която 
дружеството има сключен дългосрочен договор за доставка на свежо ядрено гориво (СЯГ) до 2025 г. В 
случай, че обстановката се усложни и няма възможност за доставка на СЯГ, Дружеството има складови 
запаси за работа в непрекъснат режим за още 3 години, без да се отчитат двете доставки през 2022 г. 

Друг негативен ефект би могъл да се породи от невъзможността за извозване на отработено ядрено 
гориво за технологично съхранение и преработка в Русия по сключен договор с компанията ФГУП ПО 
МАЯК, в съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената енергия, подзаконовите 
нормативни актове за неговото прилагане и националната политика, определена в Стратегията за 
управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030г. На площадката на АЕЦ 
„Козлодуй” има изградено хранилище за отработено ядрено гориво „мокър“ тип, ХОГ, в което ОЯГ се 
съхранява в басейни под вода. При допускане на крайно неблагоприятния вариант, а именно – 
неизвозване на ОЯГ през 2022 г, невъзможност за извозване на ОЯГ от ВВЕР-1000 в дългосрочен план 
(например, поради усложнение на международната обстановка), както и невъзможност да бъдат 
доставени планираните от Русия „кошници” за съхранение на този тип гориво в ХОГ и с отчитане на 
режима на презареждане на блокове 5 и 6, се очаква през втората половина на 2024 г. да няма 
възможност за съхранение на ОЯГ ВВЕР-1000 в ХОГ, главно поради липса на „кошници”.  
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Към датата на изготвяне на отчета Дружеството има договорни отношения и с други руски и украйнски 
контрагенти за доставка на специфични резервни части и оборудване с дълъг срок на производство и 
специфични услуги за централата. В случай, че не бъдат намерени други алтернативи, съществува 
сериозен риск от забавяне и/или неизпълнение на ключови доставки и услуги. Доставките от 
контрагенти от Украйна, чието производство е временно или постоянно прекратено /Харков/ не са 
спешни и належащи. Произвежданите от тях резервни части и оборудване имат аналог и към момента се 
водят преговори с други изпълнители. 

Икономическите последици от военния конфликт в Украйна не могат да бъдат количествено оценени, 
но вече индикират за изключително сериозни ефекти върху цялостната глобална икономика. Цените на 
енергията и суровините се повишиха значително, утежнявайки допълнително инфлационния натиск от 
смущенията във веригата за доставки и от възстановяването от пандемията, предизвикана от Covid-19. 
Очаква се ценовите сътресения да окажат влияние и в световен мащаб. Ако конфликтът търпи негативно 
развитие или се проточи за по-продължителен период от време, икономическите щети ще бъдат 
значими и се очаква да засегнат всички сектори на икономиката, както на България, така и на ЕС. МВФ 
отбелязва, че санкциите срещу Русия оказват въздействие върху световната икономика и финансовите 
пазари, като ще имат значителни странични ефекти и в други държави. 

На този етап ръководството не е в състояние да оцени надеждно ефектите от конфликта, тъй като 
събитията се развиват на ежедневна база, а дългосрочното въздействие може също да повлияе на 
обемите на търговия, паричните потоци, рентабилността и др.   
 

4.  СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 

Няма събития след края на отчетния период водещи до коригиране на финансовите отчети на 
Дружеството. Некоригиращите събития, са оповестени в пояснително приложение 19 “Събития след 
края на отчетния период” към междинния индивидуален финансов отчет. 

С Решение на КЕВР № Ц-19/01.07.2022 за регулаторен период 01.07.2022-30.06.2023 г.  е утвърдена цена 
за енергия на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в размер на 60,96 лв./MWh и количество нетна електрическа 
енергия, в съответствие с което дружеството e длъжно да сключва сделки по регулирани цени с 
обществения доставчик (квота за регулирания пазар) в размер на 4 993 200 MWh.  

С Решение на КЕВР № Ц-18/01.07.2022 г. за регулаторен период 01.07.2022-30.06.2023 г. е утвърдeна 
еднокомпонентна цена на топлинната енергия, произведена от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД – 53,27 лв./MWh.  

Въз основа на протоколно решение от 11 май 2022 г. на Съвета на директорите на „Български Енергиен 
Холдинг” ЕАД и протоколно решение от 4 юли 2022 г. на Министъра на енергетиката е сключен 
договор за заем между “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като заемодател и БЕХ ЕАД като заемополучател, при 
следните условия: 
- Размер на заема – до 37 864 950 лева; 
- Целево предназначение - финансиране на допълнителни задължения към обществото наложени на 
„Булгартрансгаз” ЕАД съгласно т.2.2 от Заповед № Е-РД-16-113/24.02.2022 и т.1.3. от Заповед №Е-РД-
16-219/06.04.2022 г. на Министъра на енергетиката; 
- Лихвен процент – 1,66% годишна лихва; 
- Срок на действие – до 30 юни 2026 г.; 
- Гратисен период за плащания по главницата - 6 месеца от датата на сключване на договора; 
- Срок за погасяване на усвоената сума – 42 месеца след изтичане на гратисния период за плащания по 
главницата.  

Въз основа на протоколно решение от 13 юли 2022 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД е 
освободен Владимир Андреев Уручев и е избран Тодор Рангелов Йонев за член на съвета на 
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директорите до провеждане на нова конкурсна процедура. Промяната е вписана в Търговския регистър и 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 19 юли 2022 г. 

Със законодателни промени в ЗИДЗДБРБ в сила от 01.07.2022 г. е вменено задължение за публичните 
предприятия от сектор енергетика със 100% държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във 
фонд СЕС, за финансиране на програми за компенсиране на небитовите потребители на ел.енергия. С 
решение №490 от 15 юли 2022 г. Министерски съвет е взел решение по т. 1, БЕХ ЕАД да внесе целева 
вноска във фонд СЕС в размер на 456 010 939 лв. Съгласно решение по т. 3 необходимите средства 
следва да бъдат осигурени на БЕХ ЕАД от дъщерните му дружества, които са производители на 
електрическа енергия. С Решение от 28.07.2022 г. на Съвета на директорите на БЕХ се потвърждава взето 
решение по Протокол №49-2022/18.07.2022 г., платец на дължимата по постановлението сума да е 
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. На 29.07.2022 г. сумата от 456 010 939 лв. е платена от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на 
БЕХ. 

На 15 юли 2022 г. в Търговския регистър е входирано искане за откриване на производство по 
несъстоятелност на „Интерприборсервиз“ ООД. 

На 29.07.2022 г. има подписан нов договор за застраховка „Обща гражданска отговорност“, покриваща 
отговорност за ядрена вреда за периода от 01.08.2022 г. до 31.07.2023 г. 

Ръководството счита, че за Дружеството е валиден принципа-предположение за действащо предприятие 
за финансовия отчет за периода януари-юни 2022г. 

5. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД 

Планираната стопанска политика на Дружеството през 2022 г. е в съответствие с одобрената пет 

годишна Бизнес програма за периода 2022 − 2026 г. от СД на БЕХ ЕАД на 19.01.2022 г.  
В нея са представени средносрочните перспективи и основни допускания, бизнес целите и 
приоритетите, определени от Съвета на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, както и планираните 
дейности и ресурси за изпълнението им.  
Ключови цели продължават да са дългосрочната експлоатация на ядрените съоръжения, при 
осигуряване на най-високо ниво на безопасност, ефективно и екологично чисто производство, 
поддържане на квалифициран, правоспособен и мотивиран персонал и запазване на финансовата 
стабилност на дружеството. 
Ще се обезпечава изпълнението на всички реконструкции и модернизации на основните съоръжения, 
необходимостта, от които възниква в процеса на тяхната експлоатация или е резултат от анализа на 
експлоатационния опит. Планираните инвестиционни разходи през периода 2022-2026 г. са на стойност 
825 млн.лв. Съществен дял от тях (над 75%) са предвидени за повишаване на безопасността в “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД, за подобряване работата на съоръженията и оборудването във връзка с осигуряване на 
дългосрочна експлоатация на ядрените енергийни блокове и надеждната експлоатация на реакторната 
инсталация на 5 и 6 ЕБ при работа на повишено ниво на мощност на блоковете до 104%.  
Дейностите, които ще се изпълняват са с насоченост за реализация на приоритетните за дружеството 
проекти: 

- Изпълнение на мероприятия, включени в интегрираните програми за подобряване на 
безопасността на 5 и 6 блок в условията на дългосрочна експлоатация. 

- Изпълнение на технически обосновани мероприятия за обезпечаване на надеждната 
експлоатация на реакторната инсталация на 5 и 6 ЕБ при работа на повишено ниво на мощност. 

- Изпълнение на мероприятия, предвидени за поддържане и повишаване на безопасността в АЕЦ 
“Козлодуй”, в съответствие с изискванията на ЗБИЯЕ и лицензиите.  

- Изпълнение на инвестиционни дейности за текуща поддръжка на блоковете и спомагателните 
съоръжения и инфраструктура. 

Ръководството ще продължи да прилага мерки за гарантиране на дългосрочната финансова стабилност 
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на Дружеството, като и не само: мерки за повишаване на приходите от продажби, мерки в областта на 
събиране на просрочени задължения, мерки за продължаване прилагането на механизми за ефективен 
контрол на разходите и др. Повишаването на ефективността на разходите, продължава да бъде сред 
приоритетите на Съвета на директорите, в контекста на Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. за 
публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто 
държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката, като 
мерките се фокусират върху характера и насочеността на разходите, с цел засилване на техния принос за 
повишаване на рентабилността на Дружеството.  

Ефективността на реализацията на ел.енергията ще зависи основно от прилаганата пазарна и ценова 
стратегия съобразно с динамичните пазарни условия. В тази връзка търговската дейност на Дружеството 
през 2022 г. ще бъде насочена към осигуряване на максимална реализация на произвежданата 
електроенергия, стабилно пазарно присъствие и поддържане на конкурентни цени. Ценовата политика 
на Дружеството за свободно предлагане ще бъде ориентирана към обезпечаване на сигурни и ритмични 
приходи от продажбите, съобразно с пазарните условия. 

Поддържането на достатъчен на брой, правоспособен, компетентен и мотивиран персонал за 
осигуряване безопасната експлоатация на блоковете за съответния лицензионен период, продължава да 
бъде приоритет на ръководството в намеренията му по управление на Дружеството. Особено внимание 
през следващите пет години ще бъде насочено към дейности, свързани с поддържане на висок интерес и 
привличане на необходимите кандидати за работа в Дружеството от завършващите технически 
специалности от средно професионалното и висшето образование. 
Ръководството на Дружеството не счита, че съществуват съществени рискове в резултат на динамичната 
фискална и регулаторна среда в България, които биха наложили корекции в междинния съкратен 
индивидуален финансов отчет за първо полугодие на 2022 г. 

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ по ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  на Наредба № 2 от 
09.11.2021 година на КФН   

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството; 

През първото шестмесечие на 2022г. няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството. 
Едноличен собственик на акционерния капитал на Дружеството е “Български енергиен холдинг” ЕАД.  

 
2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно 
дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на дружеството 
в несъстоятелност. 

Към 30 юни 2022 г. няма открито производство по несъстоятелност за дружеството и за дъщерни 
дружества в групата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 

3. Информация за сключване или изпълнение на съществени сделки 

През първото шестмесечие на 2022г. Дружеството няма сключени съществени сделки извън обичайната 
дейност или такива, които по своя характер са съществени относно влиянието им върху финансовите 
резултати. Информация относно значими сделки и събития през полугодието е оповестена в междинния 
индивидуален финансов отчет на Дружеството към 30 юни 2022 г.  

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие; 

През първото шестмесечие на 2022г. В Дружеството няма взети решения за сключване, прекратяване и 
разваляне на договор за съвместно предприятие. 
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5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. 

Одитор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е ДЗЗД ОДИТ БЕХ с участници: Грант Торнтон ООД и Захаринова 
Нексиа ЕООД. Към 30 юни 2022 г. няма промяна на одиторите на дружеството.  

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения 
или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто 
от собствения капитал на дружеството. 

Към 30.06.2022г. няма висящи производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството, които са 
в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал. Дружеството не е страна по дела с размер на 
претенцията/вземането най-малко 10% от собствения му капитал. 

Срещу Дружеството има заведени правни искове в размер на 50,751 хил. лв. (31 декември 2021 г.:  50,760 
хил. лв.). Нито един от гореспоменатите искове не е изложен тук в детайли, за да не се окаже сериозно 
влияние върху позицията на Дружеството при разрешаването на споровете. 

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента 
или негово дъщерно дружество. 

Дружеството притежава дялови участия и инвестиции само в страната.  

През първото полугодие на 2022 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД е инвестирало средства за учредяване на ново 
дъщерно дружество “АЕЦ Сервиз” ЕООД.  С Протокол №4/10.02.2022 г. на заседание на СД на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД е взето решение за учредяване на ново дъщерно дружество “АЕЦ Сервиз“ ЕООД с 
едноличен собственик на капитала “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. На 11.03.2022 г. “АЕЦ Сервиз” ЕООД е 
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, седалище и адрес на управление: област 
Враца, община Козлодуй, гр.Козлодуй, площадка на “Козлодуй” с капитал 750 хил.лв. състоящ се от 1 
000 (хиляда) дяла, всеки с номинал 750 лв. Предмет на дейност на новото дружество: Обслужване на 
средства за автоматизация, програмно технически комплекси, автоматизирани технически комплекси и 
приборна техника и др. и всяка друга незабранена от законите търговска дейност. 
 
Информация относно притежаваните активи е представена подробно в междинния  индивидуален 
финансов отчет на Дружеството към 30 юни 2022 г. (пояснително приложение 7 „Инвестиции в 
дъщерни предприятия”). 
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Грант Торнтон ООД  
адрес: бул. Черни връх № 26, 1421 София 
адрес: ул. Параскева Николау №4, 9000 Варна 
тел.: (+3592) 987 28 79, (+35952) 69 55 44 
факс: (+3592) 980 48 24, (+35952) 69 55 33 
ел.поща: office@bg.gt.com  
уеб сайт: www.grantthornton.bg 
 

Захаринова Нексиа EООД  
адрес: бул. Константин Величков №157-159,  
1309 София 
тел.: (+3592) 920 46 70 
факс: (+3592) 828 06 32 
ел.поща: office@zaharinovanexia.com 
уеб сайт: www.zaharinovanexia.com 
 

 

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОДИТОРИ 
 

До едноличния акционер на 
АЕЦ Козлодуй ЕАД 
гр. Козлодуй, площадка на АЕЦ  
 

Доклад относно одита на междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
 
Квалифицирано мнение 
 
Ние извършихме одит на междинния съкратен индивидуален финансов отчет на АЕЦ Козлодуй ЕАД 
(„Дружеството“), съдържащ междинен съкратен индивидуален отчет за финансовото състояние към 30 юни 
2022 г. и междинен съкратен индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, 
междинен съкратен индивидуален отчет за промените в собствения капитал и междинен съкратен 
индивидуален отчет за паричните потоци за периода, завършваща на тази дата, както и подбрани 
пояснителните приложения и информация към междинния съкратен индивидуален финансов отчет. 
 
По наше мнение, с изключение на възможния ефект от въпросите, описани в раздела от нашия доклад „База за 
изразяване на квалифицирано мнение“, приложеният междинен съкратен индивидуален финансов отчет дава 
вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към 30 юни 2022 г., неговите финансови 
резултати от дейността и паричните му потоци за периода, завършващ на тази дата, в съответствие с МСС 34 
„Междинно финансово отчитане“, приет от ЕС и българското законодателство. 
 
База за изразяване на квалифицирано мнение 
 
1. Както е оповестено в Пояснение 18 „Провизии, поети ангажименти и условни пасиви“ към междинния 

съкратен индивидуален финансов отчет към 30 юни 2022 г., спецификата на дейността на Дружеството 
както и приложимата регулаторна рамка изискват от Дружеството да изготви оценка на очаквани бъдещи 
разходи за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения. Ръководството на Дружеството не е в 
състояние надеждно да оцени задължението и следователно провизия за извеждане на ядрени 
съоръжения от експлоатация не е призната. Вследствие на това, ние не бяхме в състояние да се уверим в 
достатъчна степен на сигурност относно оценката на провизиите на Дружеството към 30 юни 2022 г. така 
както са представени в междинния съкратен индивидуален финансов отчет на Дружеството. Съответно, 
ние не бяхме в състояние да определим дали и в какъв размер биха били необходими допълнителни 
корекции на сумите, свързани с провизиите на Дружеството в случай, че беше изготвена оценка съгласно 
изискванията на приложимото законодателство и МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи“ при 
изготвянето на приложения междинен съкратен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 30 юни 
2022 г. 

2. Както е оповестено в Пояснение 10 Материални запаси към междинния съкратен индивидуален финансов 
отчет към 30 юни 2022 г., материалните запаси на Дружеството в размер на 107 838 хил. лв. основно 
включват резервни части с балансова стойност 95 667 хил. лв. в т.ч. резервни части и оборудване от 
затворените енергийни блокове 1-4 в размер на 4 309 хил. лв. Поради спецификата на дейността на 
Дружеството и обемът резервни части, ние не бяхме в състояние да съберем достатъчни и уместни 
одиторски доказателства, че балансовата стойност на резервните части не превишава тяхната нетна 
реализируема стойност според преценката на ръководството за начина, по който те ще генерират бъдещи 
икономически изгоди за Дружеството чрез последваща употреба или чрез тяхната последваща продажба. 
Съответно, ние не бяхме в състояние да се убедим в разумна степен на сигурност, относно стойността на 
резервните части, представена в междинния съкратен индивидуален финансов отчет и съответно, дали 
биха били необходими някакви корекции по отношение на балансовата им стойност в междинния съкратен 
индивидуален отчет за финансовото състояние към 30 юни 2022 г. и респективно в резултатите от 
дейността за периода, завършващ на тази дата в междинния съкратен индивидуален отчет за печалбата 
или загубата и другия всеобхватен доход. 

 
Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите 
отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „Отговорности на 
одитора за одита на съкратения междинен финансов отчет“. Ние сме независими от Дружеството в 
съответствие с „Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители (включително 
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Международни стандарти за независимост) на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители 
(Кодекса на СМСЕС)”, заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит, приложим в 
България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с тези изисквания. Ние 
считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за 
нашето квалифицирано мнение. 
 
Ключови одиторски въпроси 
 
Ключови одиторски въпроси са тези въпроси, които съгласно нашата професионална преценка са били с най-голяма 
значимост при одита на междинния съкратен индивидуален финансов отчет за текущия период. Тези въпроси са 
разгледани като част от нашия одит на финансовия отчет като цяло и формирането на нашето мнение относно него, 
като ние не предоставяме отделно мнение относно тези въпроси. В допълнение към въпроса, описан в раздела 
„База за изразяване на квалифицирано мнение“, ние определихме въпросите, описани по-долу, като ключови 
одиторски въпроси, които да бъдат комуникирани в нашия доклад. 
 

Приходи от договори с клиенти 

Пояснение 14 от междинния съкратен  индивидуален финансов отчет 

Ключов одиторски въпрос Как този ключов одиторски въпрос беше адресиран при 
проведения от нас одит 

В междинния съкратен 
индивидуален финансов отчет за 
периода, приключващ на 30 юни 
2022 г., Дружеството е признало 
приходи от продажба на 
електрическа енергия на обща 
стойност 2 694 755 хил. лв., които 
са в съществено по-голям размер 
от приходите за сравнимия 6-
месечен период на предходната 
година в размер на 769 692 хил. лв. 
 
Продажбите на електрическа 
енергия от страна на АЕЦ Козлодуй 
ЕАД се осъществяват основно на 
регулиран и на свободен пазар, 
като значителният ръст в 
приходите е в резултат на 
установилите се рекордно високи 
цени на спот пазара, сегмент „Ден 
напред”, където е реализиран 
основния обем от произведената 
електроенергия от Дружеството. 
Основните фактори, които оказват 
влияние върху цените на 
свободния пазар са свързани с 
промени в търсенето и 
предлагането на електрическа 
енергия на регионалния и 
европейския пазари, промени в 
цените на основните енергийни 
ресурси (нефт, газ, въглища и др.), 
цени на въглеродни емисии, 
метеорологични условия, 
планирани (ремонти) и извънредни 
събития, военния конфликт  на 
територията на Украйна, политики 
на ЕС в сферата на енергетиката и 
други. 
 
Поради съществеността на 
приходите от продажба на 
електрическа енергия, техният 
значителен ръст спрямо 
предходния период и динамиката 
на свободния пазар на 

В тази област, нашите одиторски процедури, наред с други, включиха: 

- получаване на разбиране за процесите и преглед на счетоводната 
политика за отчитане на приходи от производство и продажба на 
електрическа енергия; 

- получаване на разбиране и преглед на съществените типове 
договори за продажби, по които Дружеството е страна; 

- проучващи запитвания към отговорните лица относно процеса на 
равнение и валидиране на реализираните продажби на борсов 
пазар и недостиг и продажба на ел. енергия на балансиращ пазар; 

- аналитични процедури, свързани с изследване на измененията на 
признатите приходи за текущия спрямо предходния сравним период 
в т.ч. и по видове продажби; 

- анализирахме тенденцията на изменение на приходите по видове 
пазари (регулиран и свободен) и тип клиенти по месеци 
количествено и стойностно; 

- чрез проучване от специализирани източници, ние проучихме 
тенденциите на свободния пазар на електрическа енергия в т.ч. и 
факторите, които оказват пряко и най-съществено влияние върху 
цените на производителите в страната и ги съпоставихме с 
резултатите на Дружеството; 

- детайлни тестове по отношение на съществуването и оценката на 
приходите в т.ч.  процедури за разграничаването на периодите при 
тяхното признаване и процедури за външно потвърждение на 
размера на реализираните приходи на регулиран и на борсов пазар; 

- получаване на разбиране за контролите относими към процеса на 
финансово отчитане в т.ч. трансфер и равнение на данните от 
информационните масиви към финансово-счетоводната система; 

- тестове на контроли по отношение на одобрението от страна на 
ръководството на обемите на електрическата енергия, реализирана 
на борсов пазар, заложените клирингови цени и тяхното 
съответствие с графиците за производство; 

- тестове на контроли на информационни масиви и приложения, 
използвани при регистрирането и отчитането на продажбата на 
електрическа енергия на ниво достъп до информацията и базите 
данни; контроли за неоторизирани промени в данните, системите 
или програмите, както и тестове относно целостта, надеждността и 
уместността на използваните данни при трансфера между 
системите 

- на база на информация за количествата произведена 
електроенергия за периода, както и определените от „Комисията за 
енергийно и водно регулиране“ цени за продажба на електрическа 
енергия, действащи през отчетния период, извършихме аналитично 
преизчисление на приходите от договори с клиенти за продажба на 
регулирания пазар; 
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Приходи от договори с клиенти 

Пояснение 14 от междинния съкратен  индивидуален финансов отчет 

Ключов одиторски въпрос Как този ключов одиторски въпрос беше адресиран при 
проведения от нас одит 

електрическа енергия в 
национален, европейски и 
световен мащаб, ние определихме 
признаването на приходите като 
ключов одиторски въпрос. 

- преглед и оценка на пълнотата, уместността и адекватността на 
оповестяванията в междинния съкратен индивидуален  финансов 
отчет във връзка с приходите на Дружеството включително значими 
счетоводни политики, преценки и предположения, оповестени от 
ръководството. 

 
 
Друга информация, различна от междинния съкратен индивидуален финансов отчет и одиторския 
доклад върху него 
 
Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от междинен 
индивидуален доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно Закона за счетоводството, но не 
включва междинния съкратен индивидуален финансов отчет и нашия одиторски доклад върху него. 
 
Нашето мнение относно междинния съкратен индивидуален финансов отчет не обхваща другата информация 
и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично 
посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено. Във връзка с нашия одит на междинния съкратен 
индивидуален финансов отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по 
този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с междинния съкратен 
индивидуален финансов отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин 
изглежда да съдържа съществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата, която сме 
извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга 
информация, от нас се изисква да докладваме този факт.  
 
Както е описано в раздела „База за изразяване на квалифицирано мнение“ от настоящия доклад, ние не бяхме 
в състояние да получим достатъчни и уместни одиторски доказателства относно посочените в този раздел 
въпроси. Съответно ние не сме в състояние да достигнем до заключение дали другата информация не 
съдържа съществено неправилно докладване във връзка с тези въпроси. 
 
Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление за междинния съкратен 
индивидуален финансов отчет 
 
Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този междинен съкратен 
индивидуален финансов отчет в съответствие с МСС 34 Междинно финансово отчитане, приет от ЕС и 
българското законодателство, както и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя 
като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни 
отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка. 
 
При изготвяне на междинния съкратен индивидуален финансов отчет ръководството носи отговорност за 
оценяване на способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, 
оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и 
използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако 
ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако 
ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин. 
 
Лицата, натоварени с общо управление, носят отговорност за осъществяването на надзор над процеса по 
финансово отчитане на Дружеството. 
 
Отговорности на одитора за одита на междинния съкратен индивидуален финансов отчет 
 
Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали междинният съкратен 
индивидуален финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали 
дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско 
мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в 
съответствие с МОС и Закона за независимия финансов одит, винаги ще разкрива съществено неправилно 
отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или 
грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като 
съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз 
основа на този междинен съкратен индивидуален финансов отчет. 
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Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме 
професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така: 

− идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания в междинния съкратен 
индивидуален финансов отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и 
изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, 
които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито 
съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено 
неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно 
споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в 
заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол; 

− получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски 
процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение 
относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството; 

− оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните 
приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството; 

− достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на 
счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на 
получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се 
до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на 
Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до 
заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския 
си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания в междинния съкратен индивидуален 
финансов отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. 
Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни 
доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови 
функционирането си като действащо предприятие; 

− оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на междинния съкратен индивидуален 
финансов отчет, включително оповестяванията, и дали междинният съкратен индивидуален финансов 
отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно 
представяне. 

 
 

Ние комуникираме с лицата, натоварени с общо управление, наред с останалите въпроси, планирания обхват и 
време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци 
във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит. 
 
Ние предоставяме също така на лицата, натоварени с общо управление, изявление, че сме изпълнили 
приложимите етични изисквания във връзка с независимостта и че ще комуникираме с тях всички 
взаимоотношения и други въпроси, които биха могли разумно да бъдат разглеждани като имащи отношение 
към независимостта ни, а когато е приложимо, и свързаните с това предпазни мерки. 
 
Ние сме солидарно отговорни за изпълнението на нашия одит и за изразеното от нас одиторско мнение, 
съгласно изискванията на ЗНФО, приложим в България. При поемане и изпълнение на ангажимента за 
съвместен одит, във връзка с който докладваме, ние сме се ръководили и от Насоките за изпълнение на 
съвместен одит, издадени на 13.06.2017 г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България 
и от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в България. 
 

Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания 
 
В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в раздела „Друга 
информация, различна от междинния съкратен индивидуален финансов отчет и одиторския доклад върху него“ 
по отношение на доклада за дейността, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по МОС, 
съгласно Указанията на професионалната организация на дипломираните експерт-счетоводители и 
регистрираните одитори в България – Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Тези 
процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга 
информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становища относно това дали другата информация 
включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството и в Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа, приложими в България.  
 
Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството 
На базата на извършените процедури, нашето становище е, че: 
(а) информацията, включена в междинния индивидуален доклад за дейността за финансовия период, за 

който е изготвен междинния съкратен индивидуален финансов отчет, съответства на отчета, върху който 
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сме изразили квалифицирано мнение в „Доклад относно одита на междинния съкратен индивидуален 
финансов отчет“ по-горе; 

(б)  междинният индивидуален доклад за дейността е изготвен в съответствие с приложимите законови 
изисквания;  

(в) в резултат на придобитото познаване и разбиране на дейността на Дружеството и средата, в която то 
функционира, не сме установили случаи на съществено невярно представяне в междинния индивидуален 
доклад за дейността, с изключение на възможния ефект, описан в раздела „Друга информация, различна 
от междинния съкратен индивидуален финансов отчет“ в „Доклад относно одита на междинния съкратен 
индивидуален финансов отчет“. 

 
 

Грант Торнтон ООД Захаринова Нексиа ЕООД 

Одиторско дружество №032 Одиторско дружество №138 
 

Марий Апостолов Димитрина Захаринова 
Управител Управител 
  
Емилия Маринова Григор Петров 
Регистриран одитор, отговорен за одита №673 Регистриран одитор, отговорен за одита №816 

 
18 август 2022 г.  
България, гр. София  



 „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 1 
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
30 юни 2022 г. 
 

Пояснителните бележки от страница 7 до страница 25 са неразделна част от междинния съкратен 
индивидуален финансов отчет. 

Междинен съкратен индивидуален отчет за финансовото 
състояние 
 

Активи Пояснение 30 юни 31 декември 
  2022 2021 
  хил. лв. хил. лв. 
Нетекущи активи    
Имоти, машини и съоръжения 6 2 394 638 2 456 097 
Нематериални активи  21 571 22 990 
Инвестиционни имоти  4 128 4 127 
Инвестиции в дъщерни предприятия 7 22 916 22 166 
Предоставени заеми на свързани лица 17 2 500 3 670 
Инвестиции на разположение за продажба  549 549 

Нетекущи активи  2 446 302 2 509 599 

    
Текущи активи    
Ядрено гориво 8 423 817 428 446 
Материални запаси 9 107 838 112 102 
Търговски и други вземания 10 100 470 5 125 
Предоставени заеми на свързани лица 17 352 385 2 391 
Вземания от свързани лица 17 58 912 44 625 
Пари и парични еквиваленти 11 1 491 530 914 193 

  2 534 952 1 506 882 

Активи, включени в групи за освобождаване, 
класифицирани като държани за разпределение към 
собственика 12 - 56 242 

    

Текущи активи   2 534 952 1 563 124 

    

Общо активи  4 981 254 4 072 723  

 
 
 
Съставил: ____________________ 
                   /Володя Боновски/                                              
 

Изпълнителен директор:_________________   
                                                /Наско Михов/ 
 

Дата на съставяне: 22 юли 2022 г. 
 
Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета 
на директорите от 01  август 2022 г. и подписан на 18 август 2022 г. 
 

С одиторски доклад, издаден от съвместните одитори: 
Грант Торнтон ООД 

 
Захаринова Нексиа ЕООД 

Одиторско дружество, рег.№ 032  Одиторско дружество, рег.№ 138 
   
Марий Апостолов  Димитрина Захаринова 
Управляващ съдружник 

 
Управител 

   
Емилия Маринова 

 
Григор Петров 

Регистриран одитор, отговорен за ангажимента  Регистриран одитор, отговорен за ангажимента 

 
 
 
 

 
 



 „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 2 
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
30 юни 2022 г. 
 

Пояснителните бележки от страница 7 до страница 25 са неразделна част от междинния съкратен 
индивидуален финансов отчет. 

Междинен съкратен индивидуален отчет за финансовото 
състояние (продължение) 
 

Собствен капитал и пасиви Пояснение 30 юни 31 декември 
  2022 2021 
  хил. лв. хил. лв. 
Собствен капитал    
Акционерен капитал 13.1 244 585 244 585 
Законови резерви  24 458 24 458 
Преоценъчен резерв на нефинансови активи  2 157 053 2 171 928 
Резерв от преоценки на планове с дефинирани доходи  (76 552) (76 552) 
Резерв от преоценки на капиталови инструменти по 
справедлива стойност  285 285 
Други резерви 13.2 11 406 21 406 
Неразпределена печалба  1 757 150 941 233 

Общо собствен капитал  4 118 385 3 327 343 

    
Пасиви    
Нетекущи пасиви    
Финансирания  94 028 99 182 
Задължение за доходи на персонал при пенсиониране  101 211  101 211 
Търговски и други задължения  - 117 
Задържани суми по договори за строителство  104 97 
Отсрочени данъчни пасиви  170 612 175 921 

Нетекущи пасиви  365 955 376 528 

    
Текущи пасиви    
Търговски и други задължения   230 301 227 290 
Задължения към свързани лица 17 14 136 5 156 
Финансирания  7 674 4 319 
Задържани суми по договори за строителство  4 572 7 137 
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране  22 165 30 876 
Провизия за отработено ядрено гориво и други  24 827 24 908 
Задължения за данък върху дохода 16 193 239 23 287 

  496 914 322 973 

Пасиви, включени в групи за освобождаване, 
класифицирани като държани за разпределение към 
собственика 12 - 45 879 

Текущи пасиви  496 914 368 852 

Общо пасиви  862 869 745 380 

    

Общо собствен капитал и пасиви  4 981 254 4 072 723 

    

 
Съставил: ____________________ 
                  /Володя Боновски/                                            

Изпълнителен директор:_________________   
                                                  /Наско Михов/ 

 
Дата на съставяне: 22 юли 2022 г. 
 
Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета 
на директорите от 01 август 2022 г. и подписан на 18 август 2022 г. 
 

С одиторски доклад, издаден от съвместните одитори: 
Грант Торнтон ООД 

 
Захаринова Нексиа ЕООД 

Одиторско дружество, рег.№ 032  Одиторско дружество, рег.№ 138 
   
Марий Апостолов  Димитрина Захаринова 
Управляващ съдружник 

 
Управител 

   
Емилия Маринова 

 
Григор Петров 

Регистриран одитор, отговорен за ангажимента  Регистриран одитор, отговорен за ангажимента 



 „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 3 
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
30 юни 2022 г. 
 

Пояснителните бележки от страница 7 до страница 25 са неразделна част от междинния съкратен 
индивидуален финансов отчет. 

Междинен съкратен индивидуален отчет за печалбата или 
загубата и другия всеобхватен доход  
 

Пояснение 

за 6 месеца 
към 30 юни 

2022 

 за 6 месеца 
към 30 юни 

2021  

     хил. лв. хил. лв. 
Приходи от продажба на електроенергия  2 694 755 769 692 
Приходи от продажба на топлоенергия  2 427 2 183 

Приходи от продажби на продукция 14 2 697 182 771 875 
Приходи от финансирания  3 643 1 966 
Приходи от продажба на услуги, стоки  14 1 571 1 192 
Други приходи  929 804 
Разходи за материали   (75 104) (65 621) 
Разходи за външни услуги  (82 163) (76 845) 
Разходи за персонала  (140 005) (134 133) 
Разходи за амортизация на нефинансови активи 6 (103 960) (90 161) 
Възстановени очаквани кредитни загуби на 
финансови активи, нетно  (2 802) 566 
Други разходи  15 (420 024) (121 609) 
Себестойност на продадени стоки и други активи  (392) (180) 
Изменение в незавършеното производство   (202) 2 880 
Придобиване на машини, съоръжения и оборудване 
по стопански начин  4 342 13 

Печалба от оперативна дейност  1 883 015 290 747 
Финансови разходи  (5 120) (219) 
Финансови приходи  3 581 1 469 

Печалба преди данъци  1 881 476 291 997 
Разходи за данък върху дохода 16 (187 931) (29 099) 

Печалба за периода  1 693 545 262 898 

Общо всеобхватен доход за периода  1 693 545 262 898 

 
 
Съставил: ____________________ 
                  /Володя Боновски/                                            

Изпълнителен директор:_________________   
                                                  /Наско Михов/ 

 
Дата на съставяне: 22 юли 2022 г. 
 
Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета 
на директорите от 01 август 2022 г. и подписан на 18 август 2022 г. 
 

С одиторски доклад, издаден от съвместните одитори: 
Грант Торнтон ООД 

 
Захаринова Нексиа ЕООД 

Одиторско дружество, рег.№ 032  Одиторско дружество, рег.№ 138 
   
Марий Апостолов  Димитрина Захаринова 
Управляващ съдружник 

 
Управител 

   
Емилия Маринова 

 
Григор Петров 

Регистриран одитор, отговорен за ангажимента  Регистриран одитор, отговорен за ангажимента 



 „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД                                                                                                     4 
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
30 юни 2022 г. 
 

Пояснителните бележки от страница 7 до страница 25 са неразделна част от междинния съкратен индивидуален финансов отчет. 

Междинен съкратен индивидуален отчет за промените в собствения капитал 

Всички суми са представени  
в хил. лв. 

Акционерен 
капитал 

Законови 
резерви 

Преоценъчен 
резерв на 

нефинансови 
активи  

Резерв от 
преоценки на 

планове с 
дефинирани 

доходи 

Резерв от 
преоценка на 

капиталови 
инструменти 

по 
справедлива 

стойност 

Други  
резерви 

Неразпределена 
печалба 

 

Общо 
собствен 
капитал  

Салдо към 1 януари 2022 г.  244 585 24 458 2 171 928 (76 552) 285 21 406 941 233 3 327 343 
Увеличаване на капитала за сметка на 
неразпределената печалба и други резерви 56 242 - - - - (10 000) (46 242) - 
Нетекущи активи и пасиви разпределени към 
собственика  (56 242) - - - - - 44 043 (12 199) 
Изплатен дивидент - - - - - - (890 304) (890 304) 

Сделки със собственика - - - - - - (892 503) (902 503) 

Печалба за годината - - - - - - 1 693 545 1 693 545 

Общ всеобхватен доход за годината - - - - - - 1 693 545 1 693 545 

Прехвърляне на преоценъчен резерв на 
нефинансови активи в неразпределена печалба - - (14 875) -  - 14 875 - 

Салдо към 30 юни 2022 г. 244 585 24 458  2 157 053 (76 552) 285 11 406 1 757 150 4 118 385 

 
Съставил: ____________________ 
                  /Володя Боновски/                                              
 
Дата на съставяне: 21 юли 2022 г. 

 
Изпълнителен директор:_________________   
                                                /Наско Михов/ 
 

Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 01 август 2022 г. и подписан на 18 август 
2022 г. 

С одиторски доклад, издаден от съвместните одитори: 
Грант Торнтон ООД 

 
Захаринова Нексиа ЕООД 

Одиторско дружество, рег.№ 032  Одиторско дружество, рег.№ 138 
   
Марий Апостолов  Димитрина Захаринова 
Управляващ съдружник 

 
Управител 

   
Емилия Маринова 

 
Григор Петров 

Регистриран одитор, отговорен за ангажимента  Регистриран одитор, отговорен за ангажимента 



 „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД                                                                                                     5 
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
30 юни 2022 г. 
 

Пояснителните бележки от страница 7 до страница 25 са неразделна част от междинния съкратен индивидуален финансов отчет. 

Междинен съкратен индивидуален отчет за промените в собствения капитал (продължение) 

Всички суми са представени  
в хил. лв. 

Акционерен 
капитал 

Законови 
резерви 

Преоценъчен 
резерв на 

нефинансови 
активи  

Резерв от 
преоценки по 

планове с 
дефинирани 

доходи 

Резерв от 
преоценка на 

капиталови 
инструменти 

по 
справедлива 

стойност 

Други  
резерви 

Неразпределена 
печалба 

 

Общо 
собствен 
капитал  

         
Салдо към 1 януари 2021 г.  244 585 24 458 1  913 926 (76 615) 250 109 309 570 505 2 786 418 
         
Изплатен дивидент - - - - - (220 000) (137 905) (357 905) 

Сделки със собственика - - - - - (220 000) (137 905) (357 905) 

Печалба за годината - - - - - - 262 898 262 898 

Общ всеобхватен доход за годината - - - - - - 262 898 262 898 

Увеличаване на резерви за сметка на 
неразпределената печалба - - - - - 137 905 (137 905) - 
Прехвърляне на преоценъчен резерв на 
нефинансови активи в неразпределена 
печалба - - (171) - - - 171 - 

Салдо към 30 юни 2021 г. 244 585 24 458  1  913 755 (76 615) 250 27 214 557 764 2 691 411 

 
Съставил: ____________________ 
                  /Володя Боновски/                                              
Дата на съставяне: 22 юли 2022 г. 

Изпълнителен директор:_________________   
                                               /Наско Михов/ 
 

Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 01 август 2022 г. и подписан на 18 август 
2022 г. 
 

С одиторски доклад, издаден от съвместните одитори: 
Грант Торнтон ООД 

 
Захаринова Нексиа ЕООД 

Одиторско дружество, рег.№ 032  Одиторско дружество, рег.№ 138 
Марий Апостолов  Димитрина Захаринова 
Управляващ съдружник 

 
Управител 

   
Емилия Маринова 

 
Григор Петров 

Регистриран одитор, отговорен за ангажимента  Регистриран одитор, отговорен за ангажимента 



 „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД                                                                                                     6 
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
30 юни 2022 г. 
 

Пояснителните бележки от страница 7 до страница 25 са неразделна част от междинния съкратен индивидуален 
финансов отчет. 

Междинен съкратен индивидуален отчет за паричните потоци 
 

Пояснение 
за 6 месеца към 

30 юни 2022 
 за 6 месеца към 

30 юни 2021  

  хил. лв. хил. лв. 
Оперативна дейност    
Постъпления от клиенти  3 236 817 977 017 
Плащания към доставчици  (168 550) (210 640) 
Плащания към персонал и осигурителни институции  (149 364) (139 202) 
Платени лицензии, такси и други към Агенция за ядрено 
регулиране (АЯР)  (2 662) (2 937) 
Плащания към фонд „РАО“, фонд „ИЕЯС“ и фонд „СЕС“  (515 736) (110 905) 
Парични потоци, свързани с други данъци и плащания към 
държавния бюджет и местните бюджети  (493986) (126 041) 
Парични потоци, свързани със застраховки  (5 556) (6 840) 
Възстановен данък върху дохода  (23 287) 1 834 
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно  (7 819) (378) 

Нетен паричен поток от оперативна дейност  1 869 857 381 908 

Инвестиционна дейност    
Капиталова вноска в новоучредено дъщерно дружество  (750) - 
Придобиване на имоти, машини и съоръжения  (46 071) (45 595) 
Получени и  възстановени финансирания, нетно  (6 304) (6 304) 
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения  - 1 
Предоставени заеми  (350 000) - 
Постъпления по предоставени заеми  1 160 600 
Получени дивиденти  462 78 
Получени лихви  1 288 106 

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност  (400 215) (51 114) 

Финансова дейност    
Плащания по получени заеми  - (10 879) 
Платени лихви  - (452) 
Изплатени дивиденти  (890 304) (220 000) 
Платени задължения по лизинг  (112) (112) 

Нетен паричен поток от финансова дейност  (890 416) (231 443) 

    

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти  579 226 99 351 

Пари и парични еквиваленти в началото на периода преди 
обезценка  916 377 487 218 

Очаквани кредитни загуби на пари и парични еквиваленти  (4 073) (1 990) 

Пари и парични еквиваленти в края на периода 11 1 491 530 584 579 

 

 
Съставил: ____________________ 
                  /Володя Боновски/                                              

Изпълнителен директор:_________________   
                                               /Наско Михов/ 

Дата на съставяне: 22 юли 2022 г. 
 
Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на 
директорите от 01 август 2022 г. и подписан на 18 август 2022 г. 

С одиторски доклад, издаден от съвместните одитори: 
Грант Торнтон ООД 

 
Захаринова Нексиа ЕООД 

Одиторско дружество, рег.№ 032  Одиторско дружество, рег.№ 138 
   
Марий Апостолов  Димитрина Захаринова 
Управляващ съдружник 

 
Управител 

   
Емилия Маринова 

 
Григор Петров 

Регистриран одитор, отговорен за ангажимента  Регистриран одитор, отговорен за ангажимента 
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Пояснения към междинния съкратен индивидуален 
финансов отчет 
1. Предмет на дейност 

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД е еднолично акционерно дружество, учредено с решение № 582 от 2000 г. на 
Врачанския окръжен съд, със седалище и адрес на управление в гр. Козлодуй, област Враца, България, 
п.к. 3321. Дружеството е учредено на 28 април 2000 г. като акционерно дружество с едноличен 
собственик държавата - Република България чрез отделяне от „Национална електрическа компания” 
ЕАД („НЕК” ЕАД). Дружеството е правоприемник на съответната част на активите и пасивите на 
„НЕК” ЕАД, гр. София по разделителен протокол на клон АЕЦ „Козлодуй” и ГУП 
„Атоменергоинвест”, гр. Козлодуй, съставен по счетоводни данни към 28 април 2000 г. Правата на 
едноличния собственик на капитала се упражняват от Министерство на икономиката и енергетиката 
от 18.09.2008 г. чрез създадения „Български Енергиен Холдинг” ЕАД. 

Предметът на дейност на Дружеството включва използването на атомната енергия за производство на 
електрическа и топлинна енергия.  

Към 30 юни 2022 г. едноличен собственик на акционерния капитал на Дружеството е „Български 
Енергиен Холдинг” ЕАД. Крайният собственик на Дружеството е българската държава чрез 
Министерството на енергетиката.  

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите. Към 
30.06.2022 г. Съветът на директорите е в следния състав: 

- Илия Тодоров Илиев – Председател  

- Наско Асенов Михов – Член и Изпълнителен Директор 

- Александър Христов Николов – Член и Зам. Изп. Директор 

- Владимир Андреев Уручев – Член 

- Ива Едуард Николова – Член 

Към 30 юни 2022 г. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Наско Михов.  

С Решение от 13 юли 2022 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД Владимир Андреев Уручев е 
освободен като член на Съвета на директорите, като на негово място до провеждане на нова конкурсна 
процедура е избран Тодор Рангелов Йонев. 

2. Основа за изготвяне на междинния съкратен индивидуален финансов отчет 

Този междинен съкратен индивидуален финансов отчет за период от шест месеца до 30 юни 2022 г. 
е съставен в съответствие с МСС 34 „Междинно финансово отчитане”, приет от ЕС. Той не съдържа 
цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети съгласно 
МСФО и следва да се чете заедно с годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31 
декември 2021 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане 
(МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и 
приети от Европейския съюз (ЕС). 

Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е съставен в български лева, което е 
функционалната валута на Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева (хил. лв.) 
(включително сравнителната информация), освен ако не е посочено друго.  

Този междинен съкратен финансов отчет е индивидуален. Дружеството съставя и междинен съкратен 
консолидиран финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане 
(МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и 
приети от Европейския съюз (ЕС), в който инвестициите в дъщерни предприятия са отчетени и 
оповестени в съответствие с МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети”. 

Междинният съкратен индивидуален финансов отчет е съставен при спазване на принципа на 
действащо предприятие. 
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Към датата на изготвяне на настоящия междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
ръководството е направило преценка на способността на Дружеството да продължи своята дейност 
като действащо предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще.  
В резултат на извършения преглед на дейността ръководството очаква, че Дружеството ще разполага 
с достатъчно ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и счита, че 
принципът за действащо предприятие е уместно използван при изготвянето на междинния съкратен 
индивидуален финансов отчет. 

3. Счетоводна политика и промени през периода  

3.1. Нови стандарти, влезли в сила от 1 януари 2022 г.  

Дружеството е приело следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, издадени от Съвета по 
международни счетоводни стандарти и одобрени от ЕС, които са уместни и в сила за финансовите отчети на 
Дружеството за годишния период, започващ на 1 януари 2022 г., но нямат значително влияние върху 
финансовите резултати или позиции на Дружеството: 

• Изменения в МСФО 3 Бизнес Комбинации, МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, МСС 37 Провизии, 
условни задължения и условни активи в сила от 1 януари 2022 г., приети от ЕС 

• Годишни подобрения 2018-2020 г. в сила от 1 януари 2022 г., приети от ЕС 

3.2. Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се прилагат от по-ранна 

дата от Дружеството 

Към датата на одобрение на този финансов отчет са публикувани  нови стандарти, изменения и разяснения на 
съществуващите стандарти, но не са влезли в сила или не са приети от ЕС за финансовата година, започваща 
на 1 януари 2022 г., и не са били приложени по-рано от Дружеството. Не се очаква те да имат съществено 
влияние върху финансовите отчети на Дружеството. Ръководството очаква всички стандарти и изменения да 
бъдат приети в счетоводната политика на Дружеството през първия период, започващ след датата на влизането 
им в сила.  

Информация за тези стандарти и изменения, които имат ефект върху финансовия отчет на Дружеството, е 
представена по-долу: 

• Изменения в МСФО 17 Застрахователни договори в сила от 1 януари 2023 г., приет от ЕС 

• Изменения в МСС 1 Представяне на финансовите отчети: Класификация на пасивите като  текущи и 
нетекущи, в сила от 1 януари 2023 г., все още не е приет от ЕС 

• Изменения на МСС 1 Представяне на финансовите отчети, МСФО Изявления за приложение 2: 
Оповестяване на счетоводни политики, в сила от 1 януари 2023 г., приети от ЕС  

• Изменения в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки: 
Определение на счетоводни приблизителни оценки, в сила от 1 януари 2023 г., приети от ЕС 

• Изменения в МСС 12 Данъци върху дохода: Отсрочените данъци свързани с активи и пасиви 
произтичащи от единични транзакции в сила от 1 януари 2023 г. все още не са приети от ЕС 

• Изменения в МСФО 17 Застрахователни договори: Първоначално прилагане на МСФО 17 и МСФО 9 
– Сравнителна информация в сила от 1 януари 2023 г., все още не са приети от ЕС. 

• Изменения в МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени” в сила от 1 януари 2016 г., все още 

не са приети от ЕС 

3.1. Промени в приблизителните оценки 

При изготвянето на междинни финансови отчети ръководството прави редица предположения, 
оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи. 

Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и допусканията на 
ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително оценените резултати. 

При изготвянето на настоящия междинен съкратен индивидуален финансов отчет значимите 
преценки на ръководството при прилагането на счетоводните политики на Дружеството и основните 
източници на несигурност на счетоводните приблизителни оценки не се различават от тези, 
оповестени в годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2021 г. 

За целите на представянето на настоящия междинен съкратен индивидуален финансов отчет не са 
извършвани прегледи за обезценка до нетна реализуема стойност на материални запаси, преглед за 
обезценка на имоти, машини и съоръжения, както и провизиране на допълнителни средства за 
бъдещи задължения по обезщетения при пенсия. 
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4. Управление на риска относно финансови инструменти 

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. 
Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск 
и ликвиден риск. 

Междинният съкратен индивидуален финансов отчет не включва цялата информация относно 
управлението на риска и оповестяванията, изисквани при изготвянето на годишни финансови отчети, 
и следва да се чете заедно с годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31 декември 
2021 г. Не е имало промени в политиката за управление на риска относно финансови инструменти 
през периода. 

5. Значими сделки и събития през периода 

- Драстичното повишаване на цените на пазара за електроенергия, започнало след 01.07 2021 

г. доведе до увеличаване на продажните ни цени на борсов пазар към 30.06.2022 г. над три пъти. 

- С Решение №27 от 25.01.2022 г. Министерски съвет на Република България обяви Обект 

„Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди РАО с голям коефициент на намаляване на 

обема“ заедно с движимото и недвижимото имущество, включително активи в процес на изграждане 

по стартирани проекти за изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация на ядрени 

съоръжения за частна държавна собственост. В тази връзка „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД предостави 

безвъзмездно за стопанисване и управление на ДП РАО описаните в постановлението активи на 

стойност 56 242 хил. лв. и пасиви на стойност 45 879 хил. лв. През периода е извършено увеличение 

на акционерния капитал с 56 242 хил. лв. за сметка на допълнителни резерви в размер на 10 000 хил. 

лв. и 46 242 хил.  на неразпределени печалби и намаление с 56 242 хил. лв..  

- В края на м.02.2022 г. в отговор на решението на Русия да признае контролираните от 

неправителствени сили райони Донецк и Луганс и да нахлуе в Украйна, Европейския съюз (ЕС) и 

Съвета за сигурност на ООН наложиха санкции и ограничителни мерки на Русия. Икономическите 

санкции включват ограничаване на достъпа на някой руски банки и дружества до първичните и 

вторичните капиталови пазари в ЕС, забрана за износ на стоки с двойна употреба, ограничаване на 

достъпа на Русия до определени чувствителни технологии и услуги, изключване на определение 

банки от международната система SWIFT и др. Към момента на съставяне на междинния отчет нашите 

руски контрагенти работят и с банки, които не попадат в санкционните списъци на ЕС към Русия, 

което позволява нормално разплащане с тях. Тази усложнената политическа обстановка обаче 

възпрепятства планираното извозване на ОЯГ за Русия, тъй маршрута пресича територията на 

Украйна с провеждащи се военни операции. Независимо от военната обстановка в Русия и Украйна, 

през месец май 2022 година безпроблемно и по график бе извършена доставка на 42 бр. касети със 

свежо ядрено гориво. До края на годината е предвидена още една доставка, за която към момента няма 

индикации за проблеми при осъществяването и. 

- С решение №4/10.02.2022г. на СД на АЕЦ и № 10-2022/23.02.2022г. на СД на БЕХ, бе 

одобрено учредяването на ново дъщерно дружество „АЕЦ Сервиз“ ЕООД. Същото е с предмет на 

дейност „Обслужване на средства за автоматизация, Програмно технически комплекси, 

Автоматизирани технически комплекси и приборна техника за атомна енергетика и други отрасли, 

ползващи подобни средства, Доставка и търговия с технически средства и софтуерни продукти, 

Обучение и преподготовка на специалисти по обслужване и експлоатация на хардуер и софтуер, 

свързан с безопасността на ядрената енергетика, Производствена и вътрешно и външно-търговска 

дейност  и всяка друга незабранена от законите търговска дейност“ . Дружеството е вписано на 

11.03.2022 година в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с 

основен капитал в размер на  750 000лв, който е изцяло внесен. 

- С Решение № Ц-10/10.03.2022 г. на КЕВР са одобрени програми за предоставяне на 

компенсации, свързани с цените на електрическа енергия, предложени от Зам. Министъра на 

енергетиката с писмо № Е-26-Б-399/28.04.2022 г. В изпълнение на същото  и писмо № 01-0760/1 от 

29.04.2022 г. на БЕХ ЕАД се изисква да бъде направена авансова вноска към Фонд Сигурност на 

Енергийната Система за 2022 г. На 04.05.2022 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД  е извършило плащане на 

авансова вноска към ФСЕС в размер на 148 124 хил. лв. Към 30.06.2022 г. от извършеното авансово 
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плащане са приспаднати дължимите вноски към фонда за месеците: април, май и юни. Към същата 

дата остатъка от авансово преведената сума е в размер на 86 753 хил. лв. 

- С Протокол № Е-РД-21-10/24.03.2022г. на Министерство на енергетиката е дадено 

разрешение за сключване на заем между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и БЕХ ЕАД в размер на 350 000 хил. 

лв. за срок от една година при договорен лихвен процент, с гратисен период от шест месеца и падеж 

31.03.2023 г. Отпуснатата сума няма обезпечение от страна на БЕХ ЕАД. На 14.04.2022 г. „АЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД е предоставило договорената сума. 

- През междинния отчетен период успешно беше извършен и планов годишен ремонт на 5-ти 

блок на АЕЦ „Козлодуй“. В рамките на ремонтната кампания, стартирала на 24 април 2022 г. и 

приключила на 28 май 2022 г., реакторът на пети блок бе презареден със свежо ядрено гориво. 

Изпълнени са всички необходими ремонтни дейности и профилактика на оборудването, както и 

редица мерки, свързани с повишаване на безопасността и дългосрочната експлоатация. 

- С Решение № 396/16.06.2022 г. на Министерски съвет на Република България е дадено 
съгласие НЕК ЕАД да извърши продажба на дълготрайни активи - оборудване на „АЕЦ Козлодуй“ 
ЕАД. Предприети са действия за физическото прехвърляне на оборудването от площадката на АЕЦ 
Белене. 
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6. Имоти, машини и съоръжения 

Балансовата стойност на имотите, машините и съоръженията на Дружеството за представените отчетни периоди може да бъде анализирана, както следва: 

 Земи и 
сгради 

Машини, 
съоръжения и 

оборудване 

Транспортни 
средства 

Стопански 
инвентар и 

други 

Разходи за 
придобиване 

Активи с 
право на 
ползване 

Общо 

Отчетна стойност хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Салдо към 1 януари 2022 г. 458 831 1 845 968 8 335 68 575 193 172 896    2 575 777 

Придобити  - - - - 43 095 - 43 095 
Трансфери - 23 664 694 462 (24 820) - - 
Рекласификация към нематериални активи - - - - (354) - (354) 
Отписани - (75) - (113) (2 005) - (2 193) 

Салдо към 30 юни 2022 г. 458 831 1 869 557 9 029 68 924 209 088 896 2 616 325 

Амортизация         
Салдо към 1 януари 2022 г. - (58 804) - (60 323) - (553) (119 680) 
Начислена за периода (5 883) (93 428) (676) (2 088) - (112) (102 187) 
Отписана за периода - 67  113 -  180 

Салдо към 30 юни 2022 г. (5 883) (152 165) (676) (62 298) - (665) (221 687) 

Балансова стойност към 30 юни 2022 г. 452 948 1 717 392 8 353 6 626 209 088 231 2 394 638 

Салдо към 01.01.2021 г. 466 991 2 014 443 10 813 68 149 168 152 896 2 729 444 
Придобити  14 - - - 90 366 - 90 380 
Трансфери 140 41 247 172 525 (42 084) - - 
Отписани - (5 281) (44) (99) (4 076)  (9 500) 
Рекласификация към други категории     (19 186)  (19 186) 
Преоценка призната в капитала 27 198 292 179 1 190 - - - 320 567 
Обезценка призната в капитала (895) (32 531) - - - 

 
(33 426) 

Обезценка призната в печалба и загуба (488) - - - - - (488) 
Възстановена обезценка в печалба и загуба 362 660 72 - - - 1 094 
Преоценка за сметка на АО (34 491) (464 749) (3 868) - - - (503 108) 

Салдо към 31.12.2021 г. 458 831 1 845 968 8 335 68 575 193 172 896    2 575 777 

Амортизация        

Салдо към 01.01.2021 г. (23 772) (366 647) (2 852) (56 262) - (329) (449 862) 

Начислена (10 719) (162 042) (1 055) (4 160) - (224) (178 200) 

Отписана                 5 136 39 99 - - 5 274 

Преоценка за сметка на натрупана амортизация 34 491 464 749 3 868 - - - 503 108 

Салдо към 31.12.2021 г. - (58 804) - (60 323) - (553) (119 680) 

Балансова стойност към 31 декември 2021 г. 458 831 1 787 164 8 335 8 252     193 172 343 2 456 097 
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Обезпечения по кредити 

Дружеството не е заложило имоти, машини и съоръжения като обезпечение по свои задължения. 

Други оповестявания  

През периода са придобити и влезли в експлоатация 650 бр. активи на стойност 22 752 хил. лв. и 
направени основни ремонти и модернизации, довели до увеличаване на стойността на съществуващи 
39 броя на стойност 2 422хил. лв. 

За имотите, машините и съоръженията, отчитани по преоценена стойност, оповестяването на 
балансовата сума, която би била призната, ако активите се отчитаха съгласно метода на цената на 
придобиване, е практически неприложимо, поради сложността на притежаваните активи и дългите 
периоди от време, през които тези активи са собственост на Дружеството. 

Поетите ангажименти на Дружеството във връзка с придобиване на нетекущи активи са оповестени в 
пояснение 20 към междинния съкратен индивидуален финансов отчет. 

7. Инвестиции в дъщерни предприятия 

Дружеството има следните инвестиции в дъщерни предприятия: 

Име на дъщерното 
предприятие 

Страна на 
учредяван
е 

Основна дейност 30 юни 2022 г. 31 декември 
2021 г. 

   хил. лв. % хил. лв. % 
„АЕЦ Козлодуй Нови 
мощности“ ЕАД 

България Изграждане на 
енергийни блокове 

21 000 100 21 000 100 

„ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД България Производство и 
продажба на ел. 
енергия 

1 082 100 1 082 100 

„Интерприборсервиз“ 
ООД 

България Сервизни услуги 79 63.96  79 63.96 

„АЕЦ Строителен 
надзор“ ЕООД България Строителен надзор 5 100 

 
5 

 
100 

„АЕЦ Сервиз“ ЕООД България Сервизни услуги 750 100 - - 

   22 916  22 166  

Инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат в междинния съкратен индивидуален финансов 
отчет на Дружеството по себестойност. 

Дружеството притежава 100% от капитала на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, гр. Козлодуй, 
състоящ се от 1,680,000 бр. обикновени поименни акции с номинал 10 лв. 

Дружеството притежава 100% от капитала на „ВЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, състоящ се от 1,082 
бр. обикновени поименни акции с номинал 1 хил. лв.  

Дружеството има контролиращо участие от 63.96% в „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй, като 
притежава 71 дяла от неговия капитал, който е в общ размер на 111 дяла по 100 лв. всеки. През месец 
април, 2022 г. Дружеството е преустановило сделките, свързани със сервизно обслужване и ремонтни 
дейност, предоставяни до този момент от дъщерното дружество. Към 30 юни 2022 г. към 
„Интерприборсервиз“ ООД има заведено едно съдебно дело от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за неплатени 
търговски разчети. На 15 юли 2022 г. в Търговския регистър е входирано искане за откриване на 
производство по несъстоятелност.  

Дружеството притежава 100% от капитала на „АЕЦ Строителен надзор“ ЕООД, гр. Козлодуй с 
основна дейност „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на 
строителен надзор в проектирането и строителството“.  

Дружеството притежава 100% от капитала на „АЕЦ Сервиз“ ЕООД, гр. Козлодуй, учредено в 
началото на 2022 г. и основна дейност „Обслужване на средства за автоматизация, Програмно 
технически комплекси, Автоматизирани технически комплекси и приборна техника за атомна 
енергетика и други отрасли, ползващи подобни средства, Доставка и търговия с технически средства 
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и софтуерни продукти, Обучение и преподготовка на специалисти по обслужване и експлоатация на 
хардуер и софтуер, свързан с безопасността на ядрената енергетика, Производствена и вътрешно и 
външно-търговска дейност  и всяка друга незабранена от законите търговска дейност“ . 

През първо шестмесечие на 2022 г. „ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД е разпределил 100% дивидент за 2021 г. в 
размер на 2 140 хил. лв., съответно за 2020 г. в размер на 964 хил. лв. Останалите дъщерни дружества 
не са разпределяли дивидент.   

Дружеството няма условни задължения или други поети ангажименти, свързани с инвестициите в 
дъщерни предприятия.  

8. Ядрено гориво 
 

Гориво, 
заредено в 

реакторите 
Свежо ядрено 

гориво Общо 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Към 1 януари 2021 г. 64 709 368 690 433 399 

Закупено гориво през годината - 111 044 111 044 

Трансфери 119 530 (119 530) - 

Изразходвано гориво през годината (115 997) - (115 997) 

Към 31 декември 2021 г. 68 242 360 204 428 446 

    

Закупено гориво през периода - 54 650 54 650 

Трансфери 59 085 (59 085) - 

Изразходвано гориво през периода (59 279) - (59 279) 

Към 30 юни 2022 г. 68 048 355 769 423 817 

 

9. Материални запаси 
 
Материалните запаси, признати в междинния съкратен индивидуален отчет за финансовото 
състояние, могат да бъдат анализирани, както следва: 

 30 юни 2022 г.  31 декември 2021 г. 

 хил. лв. хил. лв. 
  
 
 

. 

Резервни части 95 667 99 827 
Горива 3 341 3 102 
Метали 1 510 1 498 
Оборудване 424 344 
Реагенти 676 765 
Други материали  6 072 6 451 

Общо материали  107 690 111 987 
Стоки 148 115 

Общо материални запаси  107 838 112 102 

През първото шестмесечие на 2022 г. „АЕЦ Козлодуй“ е отчело разходи за материални запаси в 
размер на 75 104 хил. лв. (30 юни 2021 г.: 65 621 хил. лв.). 

Към 31 декември 2021 година е направена обезценка на залежалите материални запаси на база на 
доклад от независим лицензиран оценител в размер на 6 105 хил. лв. Към 30 юни 2022 г. не се прави 
преглед за обезценка на залежалите материални запаси и няма начислена и/или възстановена такава. 
Преглед за обезценка на материалните запаси се прави към края на годината.  
Материални запаси не са предоставяни като обезпечение на задължения.  
  



 „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД                                                                                                     14 
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
30 юни 2022 г. 
 

 

10. Търговски и други вземания 

 30 юни 2022 г. 31 декември 2021г. 

 хил. лв. хил. лв. 

Търговски вземания 87 174 

Обезценка на търговски вземания (1) (1) 

Съдебни и присъдени вземания  11 827 11 033 

Обезценка на съдебни и присъдени вземания (11 271) (10 398) 

Вземане от КТБ (н), нетно от обезценка 3 399 3 399 

Обезценка на вземане от КТБ (н) (3 399) (3 399) 

Други вземания 1 195 1 217 

Обезценка на други вземания (16) (23) 

Финансови активи 1 821 2 002 

Предоставени аванси  2 614 558 

Авансови вноски ФСЕС 86 754 - 

Предплатени разходи 9 281 2 565 

Нефинансови активи 98 649 3 123 

Общо търговски и други вземания 100 470 5 125 

 

На 04.05.2022 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД  е извършило плащане на авансова вноска към Фонд Сигурност 
на Енергийната Система (ФСЕС) в размер на 148 124 хил. лв. Вноската е платена в изпълнение на 
писмо на Зам. Министъра на енергетиката № Е-26-Б-399/28.04.2022 г., съгласно което на основание 
чл.36е от ЗЕ и Решение № Ц-10/10.03.2022 г. на КЕВР се изисква да бъде направена авансова вноска 
към ФСЕС за 2022 г. за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия за 
периода от 01.04.2022 до 01.07.2022 година. 
В по-голямата си част /8 344 хил. лв./, предплатените разходи, представляват разчет по застраховка 
„Индустриален пожар“ към 30.06.2022 г.   

Всички търговски и други вземания са прегледани относно индикации за обезценка към 30.06.2022 г. 
и 31.12.2021 г. 
 

11. Пари и парични еквиваленти  

Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи: 

 30 юни 2022 г. 31 декември 2021 г.  

 хил. лв. хил. лв. 
Парични средства в банки и в брой в:   
- български лева 1 447 946 856 646 
- евро                                                              47 654 59 728 
- щатски долари 3 3 
Пари и парични еквиваленти 1 495 603 916 377 

Очаквана кредитна загуба за периода (4 073) (2 184) 
Пари и парични еквиваленти в индивидуалния 
отчет за финансовото състояние 1 491 530 914 193 

 
Паричните средства в банкови сметки се олихвяват с плаващи лихвени проценти, базирани на дневните 
лихвени проценти по банкови депозити.  
Дружеството има наличност в размер на 24 851 хил. лв. в банкова сметка в ТБ Юробанк България АД, 
открита със специално предназначение при условия, одобрени от Министерство на енергетиката. 
Средствата се изразходват целево само за покриване на задължения за разходи за управление на ОЯГ 
вкл. за дейностите по извозване, технологично съхранение и преработване на ОЯГ, останали 
неосъществени от предходни години. Към 30.06.2022 г. Дружеството няма задължение към 
чуждестранния контрагент ФГУП ПО МАЯК Русия за услугата по транспорт, преработка и 
съхранение на ОЯГ. 
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Паричните наличности на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в специалната банкова сметка са блокирани и не са 
на разположение на Дружеството за осъществяване на други разплащания извън предназначението 
им. 

12. Активи и пасиви, класифицирани като държани за разпределение към собственика 

Преработването, съхранението и погребването на радио-активни отпадъци (РАО) са дейности от 

управлението на РАО, които съгласно Закона за безопасно използване на ядрена енергия (ЗБИЯЕ) 

следва да се извършват от ДП РАО, за да се гарантира защита на интересите на гражданите на 

Република България и отговорността на Българската държава и нейните компетентни органи. 

С Решение на МИЕ (Протокол № 6/ 17.10.2011 г.) ДП РАО се определя като единствен оператор по 

извеждане от експлоатация на блокове 1÷4. 

С Решение № 1038 от 19.12.2012 г. на Министерски съвет на Република България за обявяване на 

ядрени блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй” за съоръжения за управление на РАО и предоставянето им 

за управление на ДП РАО, всички дейности по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения 

(ИЕЯС) на блокове 1÷4 и ядрени съоръжения, окончателно спрени за извеждане от експлоатация, 

преминават за изпълнение и управление към ДП РАО. 

Към 31 декември 2019 г., съвместно с ДП РАО, са предприети действия за обявяване за частна 

държавна собственост и предоставянето им за управление на ДП РАО на: 

- обект на незавършено строителство „Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди 

РАО с голям коефициент на намаляване на обема” за съоръжение за управление на РАО и 

- други активи в процес на придобиване по стартирани проекти за изпълнение на дейностите 

по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения. 

С Решение №27 от 25.01.2022 г. Министерски съвет на Република България обяви Обект 

„Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди РАО с голям коефициент на намаляване на 

обема“ заедно с движимото и недвижимото имущество, включително активи в процес на изграждане 

по стартирани проекти за изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация на ядрени 

съоръжения за частна държавна собственост. В тази връзка „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД предоставя 

безвъзмездно за стопанисване и управление на ДП РАО активи включени в Приложение 1 на 

Решение №27/25.01.2022 на МС. БЕХ ЕАД е задължено да намали капитала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

със стойността на активите и да увеличи със същата стойност капитала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за 

сметка на неразпределената печалба от минали години и други резерви на „ АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. 

През отчетния период активите са предадени на ДП РАО и са отписани от патримониума на „АЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД по тяхната балансова стойност към 31.12.2020 г. в съответствие с Решение № 27 от 

25.01.2022 г. на МС. Балансовата стойност на активите и пасивите, предназначение за разпределение 

към собствениците към 30.06.2022 г. са както следва: 

 30 юни 2022 г. 31 декември 2021 г. 

 хил. лв. хил. лв. 
Активи   
Земи и сгради - 1 069 
Машини, съоръжения и оборудване - 8 600 
Разходи за придобиване - 46 573 

Общо активи - 56 242 

   
Пасиви   
Задържани суми по договор за строителство - 2 170 
Финансирания - 43 709 

Общо пасиви - 45 879 
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13. Собствен капитал  

13.1. Акционерен капитал 

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 24,458,489 на брой напълно платени 
обикновени поименни акции с номинална стойност в размер на 10 лв. за акция. Всяка една акция дава 
право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял в имуществото на Дружеството. 
Във връзка с изпълнение на Решение №27 от 25.01.2022 г. Министерски съвет на Република България 
акционерният капитал на Дружеството е намален с 56 242 хил. лв., равностойност на балансовата 
стойност на предадените активи на ДП РАО и увеличен до първоначалния си размер с 56 242 хил. 
лв., формирани  за сметка на допълнителни резерви на стойност 10 000 хил. лв. и за сметка на 
неразпределена печалба в размер на с 46 242 хил. лв.  
 
Едноличен акционер на Дружеството е „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, който се притежава от 
Министерството на енергетиката.   

13.2. Други резерви 

Другите резерви в размер на 11 406 хил. лв. представляват разпределена печалба от 2020 г. 

Намалението от 10 000 лв. на другите резерви спрямо края на предходния отчетен период се дължи 
на използването им като източник за увеличение на акционерния капитал във връзка с Решение №27 
от 25.01.2022 г. Министерски съвет на Република България за едновременно увеличение и намаление 
на капитала на Дружеството с 56 242 хил. лв. 

13.3. Декларирани и платени дивиденти 

Съгласно решение на СД на БЕХ по протокол № 30-2022/05.05.2022 г., 100% от нетната печалба за 
2021 г. в размер на 890 304 хил. лв. на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД се разпределя като дължим дивидент на 
БЕХ. Сумата е платена на 11.05.2022 г. Разпределянето и плащането на дивиденти няма данъчни 
ефекти. 

 
14. Приходи от договори с клиенти 

14.1. Приходите от договори с клиенти на Дружеството по видове са както следва: 

 30 юни 2022 г. 30 юни 2021 г. 

 хил. лв. хил. лв. 
Приходи от продажба на електрическа енергия 2 694 755 769 692 
Приходи от продажба на топлоенергия 2 427 2 183 

Приходи от продажба на продукция 2 697 182 771 875 

Приходи от продажба на услуги 829 870 
Приходи от продажба на стоки и други краткотрайни активи 742 322 

Общо приходи от договори с клиенти 2 698 753  773 067 

 

14.2. Моментът на признаване на приходите от договори с клиенти е както следва: 

 30 юни 2022 г. 30 юни 2021 г. 
 хил. лв. хил. лв. 

   

Продукти, които се прехвърлят в определен момент 742 322 

Продукти и услуги, които се прехвърлят с течение на времето 2 698 011 772 745 

 2 698 753 773 067      
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14.3. Приходите от продажба на електрическа енергия по видове пазари е както следва: 

 30 юни 2022 г. 30 юни 2021 г. 

 хил. лв. хил. лв. 

Продажба на електроенергия на борсов пазар 2 619 770 688 731 

Продажби на електроенергия на регулиран пазар 81 394 83 453 

Продажби на електроенергия на нерегулиран пазар 918 694 

(Недостиг на)/Продажба на електроенергия на балансиращ  
Пазар (7 327) (3 186) 

Приходи от продажба на електроенергия 2 694 755 769 692 

 
През отчетния период около 99 % от приходите от продажба на ел. енергия на борсов пазар са 
реализирани на сегмент „ден напред“. За същият период на 2021 г. в приходите от продажба на ел. 
енергия на борсов пазар, сегмент  „ден напред“ е - 96%. 

14.4. Приходите от продажба на електрическа енергия по видове клиенти е както следва: 

 30 юни 2022 г. 30 юни 2021 г. 

 хил. лв. хил. лв. 

Свързани лица, в т.ч.: 2 694 667 744 560 

Българска независима енергийна борса ЕАД 2 619 699 663 610 

Национална електрическа компания ЕАД 81 394 83 453 

ЕСО ЕАД  - (недостиг на) електроенергия на балансиращ 
пазар 
  

(7 327) (3 186) 

ДП РАО 901 683 

Други клиенти 88 25 132 

Приходи от продажба на електроенергия 2 694 755 769 692 

Следващата таблица предоставя информация за прилаганата от Дружеството счетоводна политика за 
признаване на приходите и времето на удовлетворяване на задължения за изпълнение на договорите 
с клиенти  по МСФО 15.  

Вид на продукта/ 
услугата 

Естество и време на удовлетворяване на 
задълженията за изпълнение, 
включително съществени условия за 
плащане 

Признаване на приходи по 
МСФО 15  

Договори за продажба 
на електрическа 
енергия  

Доставките на електроенергия се 
осъществяват целогодишно при 
непрекъснат режим на работа. Тъй като 
клиентът получава и потребява ползите 
едновременно, дружеството прехвърля 
контрола върху електроенергията с течение 
на времето и следователно удовлетворява 
задължението за изпълнение и признава 
приходи с течение на времето. 
Фактурите са платими обикновено в срок от 
30 дни.  
 

Приходите от продажби се 
признават при всяко прехвърляне на 
контрол върху електроенергията, 
когато тя се доставя на купувача и 
няма останали неизпълнени 
задължения, които биха могли да 
повлияят върху приемането на 
електроенергия от страна на 
купувача. Електроенергията се счита 
за доставена на клиента веднага, след 
като се осъществи регистриране на 
графици от Продавача и Купувача в 
системата за известяване на 
графици,  
администрирана от 
Електроенергиен системен 
оператор ЕАД след съгласуване на 
същите между страните. 
Приходите се фактурират съгласно 
условията на сключения договор. 

Приходи от топлинна 
енергия 

Доставките на топлоенергия се 
осъществяват през отоплителния сезон при 
непрекъснат режим на работа. Тъй като 
клиентът получава и потребява ползите 

Приходите от продажби се 
признават при всяко прехвърляне на 
контрол върху топлоенергията, 
когато тя се доставя на купувача и 
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Вид на продукта/ 
услугата 

Естество и време на удовлетворяване на 
задълженията за изпълнение, 
включително съществени условия за 
плащане 

Признаване на приходи по 
МСФО 15  

едновременно, дружеството прехвърля 
контрола върху топлоенергията с течение 
на времето и следователно удовлетворява 
задължението за изпълнение и признава 
приходи с течение на времето. 
Фактурите са платими обикновено в срок от 
30 дни.  
 

няма останали неизпълнени 
задължения, които биха могли да 
повлияят върху приемането на 
топлоенергия от страна на купувача. 
Топлоенергията се счита за 
доставена на клиента в момента на 
потреблението. Доставените 
количества се отчитат от топломер в 
абонатната станция, където се 
извършва търговското мерене един 
път месечно.  
Приходите се фактурират месечно 
съгласно условията на сключения 
договор. 

Приходи от услуги  
 

Контролът се прехвърля, когато услугата е 
извършена. Вземането е дължимо 
незабавно. 

Дружеството прехвърля контрола 
върху услугите с течение на времето 
и следователно удовлетворява 
задължението за изпълнение и 
признава приходи с течение на 
времето. Ако към края на отчетния 
период услугата по договора не е 
изцяло извършена приходите се 
признават въз основа на 
действителната услуга, предоставена 
до края на отчетния период, като 
пропорционална част от общите 
услуги, които трябва да бъдат 
предоставени. 

Приходи от продажби 
на краткотрайни 
активи  

 

Доставката възниква, когато активите са 
били изпратени на клиента, рисковете от 
потенциални загуби са прехвърлени на 
купувача и или той е приел активите в 
съответствие с договора за продажба. 
Обичайният срок за плащане е до 30 след 
доставката. 

Приходите от продажби на 
краткотрайни активи се признават в 
момента, в който е прехвърлен 
контрола върху продаваните активи.  

 

15. Други разходи 

 30 юни 2022 г. 30 юни 2021 г. 

 хил. лв. хил. лв. 
Вноски във фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени 
съоръжения” (202 107) (57 727) 
Вноски във фонд СЕС (134 738) (38 485) 
Вноски във фонд „Радиоактивни отпадъци“ (80 843) (23 091) 
Дарения и спонсорство (824) (1 016) 
Членски внос (453) (440) 
Командировки (206) (99) 
Социални разходи (259) (149) 
Липси и брак (63) (21) 
Представителни разходи (66) (39) 
Глоби и неустойки по договори (49) (22) 
Други разходи  (416) (520) 

 (420 024) (121 609) 
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16. Разходи за данък върху дохода 

Признатите разходи за данък са базирани на най-добрата преценка от страна на ръководството за 
очакваната годишна ставка за корпоративен данък за 2022 г., приложена за финансовия резултат, 
реализиран през текущия междинен период към 30 юни 2022 г. (очакваната годишна ставка за 
шестмесечния период, приключващ на 30 юни 2022 г., е 10 %). 
 
Разходът за данък върху дохода, признат в междинния съкратен индивидуален отчет за печалбата или 
загубата и другия всеобхватен доход към 30 юни 2022 г. е – 187 931 хил. лв. (30 юни 2021 г.: 29 099 
хил. лв.). 

17. Сделки със свързани лица 

Дружеството оповестява следните свързани лица: 
 
Собственик на капитала на Дружеството, упражняващ контрол (Дружество-майка)  
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ) 
 
Собственик на капитала на Дружеството-майка 
Българската държава чрез Министъра на Енергетиката 
 
Дъщерни предприятия на Дружеството 
„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД 
„ВЕЦ Козлодуй” ЕАД 
„Интерприборсервиз” ООД 
„АЕЦ Строителен надзор“ ЕООД 
„АЕЦ Сервиз“ ЕООД 
 
Предприятия, които са под общ съвместен контрол с Дружеството (предприятия в група) 

„Национална Електрическа Компания“ ЕАД, „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, „Мини Марица - Изток” 
ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, „Булгартел” ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Електроенергиен Системен 
Оператор“ ЕАД, „ТЕЦ Марица Изток 2 (9 и 10)” ЕАД, „ПФК Берое-Стара Загора” ЕАД ( до 
10.03.2022 година), „Булгартел-Скопие” ДООЕЛ, „Енергиен оператор по измерване и 
информационни технологии” ЕАД (в ликвидация).  

Асоциирани предприятия за група БЕХ 
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, „КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД, ЗАД „Енергия“, 
ПОД „Алианц България“ АД, „ХЕК Горна Арда“ АД 
 
Съвместни предприятия за група БЕХ 
„Ай Си Джи Би“ АД, „Южен поток България“ АД, „Трансболкан Електрик Пауър Трейдинг С.А. – 
NECO“ S.A. 
Други – „Българска независима енергийна борса” ЕАД, ДП РАО и всички предприятия, свързани с 
българската държава с които Дружеството има съществени сделки. 
 
Ключов ръководен персонал на предприятието към 30 юни 2022 г.: 

Илия Тодоров Илиев– Председател  
Наско Асенов Михов – Член и Изпълнителен Директор 
Александър Христов Николов – Член и Зам. Изп. Директор 
Владимир Андреев Уручев – Член 
Ива Едуард Николова – Член 
 
Ключов ръководен персонал на Дружеството-майка към 30 юни 2022 г.: 
Веселина Лъчезарова Канатова- Бучкова – Председател на СД 
Ангел Емилов Янков  – Зам. председател на СД  
Иван Тодоров Андреев – Член на СД и Изпълнителен директор 
Диян Станимиров Димитров – Член на СД 
Стелиан Пенчев Коев – Член на СД 
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Антон Георгиев Симеонов – Член на СД 
Жеко Михайлов Жеков – Член на СД 

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални 
условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции. 

17.1. Сделки с едноличния собственик – БЕХ ЕАД 

 30 юни 2022 г. 30 юни 2021 г. 

 хил. лв. хил. лв. 
   
Увеличение на капитала 56 242 - 
Намаление на капитала (56 242) - 
Покупки на услуги  227 154 
Продажба на услуги  72 71 
Предоставяне на заем 350 000 - 
Лихви по предоставен заем 1 210 - 
Разпределен дивидент  890 304 357 905 

 

След дадено разрешение от Министерство на енергетиката с Протокол № Е-РД-21-10/24.03.2022г. 

нае сключен договор за заем № 820000041/14.04.2022 г. между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД като 

заемодател и БЕХ ЕАД като заемополучател в размер на 350 000 хил. лв. без обезпечение от страна 

на БЕХ ЕАД. Срокът на договора е една година, с гратисен период от шест месеца и падеж 

31.03.2023 г. Дължимата лихва за целия период по погасителен план е в размер на 4 601 хил. лв.  

 

17.2. Сделки с дъщерни предприятия 
 30 юни 2022 г. 30 юни 2021 г. 

 хил. лв. хил. лв. 
Продажба на услуги:   
- продажба на услуги на „Интерприборсервиз“ ООД 38 18 
- продажба на услуги на „ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД                                      17 2 
- продажба на услуги на „АЕЦ Козлодуй - Нови 
мощности“ ЕАД 9 8 
Покупки на активи и услуги:   
- покупка на стоки от „Интерприборсервиз“ ООД  207 156 
- покупка на дълготрайни активи от „Интерприборсервиз“ 
ООД - 723 
- покупка на услуги от „Интерприборсервиз“ ООД 1465 2 987 
- покупка на услуги от „АЕЦ Строителен надзор“ ООД 6 - 
- покупка на стоки от „АЕЦ Сервиз“ ЕООД 60 - 
- покупка на услуги от „АЕЦ Сервиз“ ЕООД 1 072 - 
Приходи от лихви по заем - „ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД                                      62 102 
Погасен заем от „ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД                                      1 160 600 
Разпределен дивиденти от „ВЕЦ Козлодуй” ЕАД 2 140 964 
Учредителна капиталова вноска за „АЕЦ Серевиз“ ЕООД 750 - 

17.3. Сделки с други свързани лица под общ контрол 

 30 юни 2022 г. 30 юни 2021 г. 

 хил. лв. хил. лв. 
Продажба на продукция, стоки и услуги:   
- продажба на ел. енергия на „БНЕБ“ АД, нетно от 
закупена заместваща ел. енергия 

2 619 699 663 610 

- продажба на ел. енергия на „НЕК“ ЕАД 81 394 83 453 
- продажба на ел. енергия-балансираща на „ЕСО“ ЕАД 472 133 
- продажба на услуги на „ЕСО“ ЕАД 1 - 
- продажба на ел. енергия, топлоенергия и услуги на ДП 
РАО 

1 919 1 385 
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 30 юни 2022 г. 30 юни 2021 г. 
 хил. лв. хил. лв. 
Покупки на стоки и услуги:   
- покупка на услуги от „БНЕБ“ АД 1 087 993 
- покупки на услуги от „НЕК“ ЕАД 3 11 
- покупка на услуги и стоки от „ЕСО“ ЕАД 27 179 20 577 
- покупка на услуги от ДП РАО 387 287 
- покупка на застрахователни услуги от ЗАД „Енергия“ 
АД 

- 7 176 

- получен дивидент от ЗАД „Енергия“ АД  157 79 
- възстановена застрахователни премии за „Ниска 
щетимост“ от ЗАД „Енергия“ АД за 2021 г. 

704 669 

17.4. Сделки с ключов управленски персонал 

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите. 
Разходите за възнаграждения на ключовия управленски персонал включват: 

 30 юни 2022 г.   30 юни 2021 г. 

 хил. лв.  хил. лв. 
Краткосрочни възнаграждения:      

Заплати, включително бонуси (298)  (158) 
Обезщетения -  (250) 

    Социални разходи (31)  (20) 
Разходи за социални осигуровки (16)  (12) 

    Служебни автомобили -  (12) 

Общо разходи за възнаграждения (345)  (452) 
 
17.5. Разчети със свързани лица 

 30 юни 2022 г. 31 декември 2021 г. 

 хил. лв. хил. лв. 
Нетекущи вземания   
 - дъщерни предприятия   
„ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД - предоставен заем, бруто 2 500  3 670  

Общо нетекущи вземания от свързани лица 2 500 3 670 

Текущи вземания   
- едноличния собственик   
„БЕХ“ ЕАД – предоставен заем, бруто 350 000 - 
„БЕХ“ ЕАД – търговски 29 28 
 - дъщерни предприятия   
„ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД - предоставен заем, бруто 2 330 2 320 
„ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД - лихви по заем  56 71 
„ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД - търговски 1 5 
„ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД - дивидент 2 140 305 
„Интерприборсервиз“ ООД - дивидент 32 32 
„Интерприборсервиз“ ООД - обезценка (6) (5) 
„Интерприборсервиз“ ООД - търговски 25 12 
- свързани лица под общ контрол   
„НЕК“ ЕАД - търговски, лихви, бруто 13 089 31 657 
Обезценка (173) (123) 

„НЕК“ ЕАД - търговски, лихви, нетно 12 916 31 534 
„ЕСО“ ЕАД – търговски, гаранции 476 375 
- други свързани лица    
„БНЕБ“ ЕАД 43 235 10 736 
ДП РАО 63 899 
ЗАД „Енергия“ АД - 704 

Общо текущи вземания от свързани лица 411 297 47 016 

Общо вземания от свързани лица 413 797  50 686 
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18. Провизии, поети ангажименти и условни активи и пасиви 

Капиталови ангажименти  

Към 30 юни 2022 г. Дружеството има капиталови ангажименти за 122 099 хил. лв. (31 декември 2021 
г.: 120 910 хил. лв.), които са свързани с ангажименти по придобиване на имоти, машини и 
съоръжения.  

Дружеството има договорени ангажименти по рамков договор за придобиване на ядрено гориво до 
края на 2025 г. Сумата на договорените ангажименти по придобиване на ядрено гориво към 30 юни 
2022 г. е 52 356  хил. лв. (31 декември 2021 г.: 54 684 хил. лв.).     

Правни искове 

Срещу Дружеството има заведени правни искове в размер на 107,774 хил. лв. (31 декември 2021 г.:  
50,760 хил. лв.). Нито един от гореспоменатите искове не е изложен тук в детайли, за да не се окаже 
сериозно влияние върху позицията на Дружеството при разрешаването на споровете. 

Гаранции, обезпечения и ипотеки 

В полза на Дружеството са открити банкови гаранции и парични обезпечения в размер на 11 611 хил. 
лв. към 30 юни 2022 г. (31 декември 2021 г.: 11 611 хил. лв.). Също така „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, като 
ищец по заведени съдебни дела има обезпечени вземания и ипотеки. 

Към 30 юни 2022 г. Дружеството е предоставило следните гаранции и обезпечения: 

– Гаранционно обезпечение по договор за организиран борсов пазар (парична гаранция) – 3 
200 хил. лв.; 

– Гаранционно обезпечение за осигуряване на финансов лимит при иницииране на търг ЦПДД 
на ел .енергия (парична гаранция) - 350 хил. лв.; 

– Гаранционно обезпечение за осигуряване на финансов лимит за участие на БНЕБ сегмент 
ЦПДД в размер на 1 498 хил. лв.; 

– Гаранция за сключване на сделки за търговия с ел. енергия  (парична гаранция) -  75 хил. лв.; 

– Гаранционно обезпечение за участие на борсовия пазар на ел.енергия (парична гаранция) - 
50 хил. лв. 

– Гаранционни задължения към обществото, за търговия с ел.енергия/парична гаранция/-
566 хил.лв.  

– Гаранционно обезпечение по договор за балансиране /парична гаранция/- 326 хил.лв. 

 30 юни 2022 г. 31 декември 2021 г. 

 хил. лв. хил. лв. 
Текущи задължения   
- едноличния собственик   
„БЕХ“ ЕАД – търговски 56 24 
- дъщерни предприятия:   
„Интерприборсервиз“ ООД – търговски, гаранции 66 617 
„АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД-гаранции 2 2 
„АЕЦ Строителен надзор“ ЕООД- търговски 5 - 
„АЕЦ Сервиз“ ЕООД- търговски 573 - 
- свързани лица под общ контрол   
„ЕСО“ ЕАД - търговски 13 394 4 491 
- други свързани лица    
БНЕБ ЕАД 8 22 
ДП РАО 32 - 

Общо текущи задължения към свързани лица 14 136 5 156 

Общо задължения към свързани лица 14 136 5 156 
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– Гаранционно обезпечение по договор за доставка на реактивна електроенергия 
НЦУА/парична гаранция/- 19 хил.лв. 

– Гаранционно обезпечение по договор за достъп и пренос на ел.енергия/парична гаранция/- 
7 хил.лв. 

– Гаранционно обезпечение за осигуряване на финансов лимит за обезпечаване на сделки 5 
500 хил.лв. 

– Гаранционно обезпечение за предоставяне на ел.устройства за събиране на пътни такси за 
МПС над 3,5 т. – 6 хил.лв. 

– Гаранционно обезпечение за мрежови услуги  – 3 хил.лв.  

– Гаранционно обезпечение по рамков договор за предоставяне на ел.енергия – 11 хил.лв. 
 

Застраховки 

Законът за безопасно използване на ядрената енергия определя лимит на отговорността на 
експлоатиращия за вреди от ядрени аварии. Законът ограничава отговорността на експлоатиращия до 
96,000 хил. лв. за всяка авария. Съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена 
вреда експлоатиращият е длъжен да поддържа застраховка или друга финансова гаранция за ядрена 
вреда за периода на експлоатация на ядрената инсталация. На 28.07.2021г. е сключен договор 
с  „Български национален застрахователен ядрен пул“ с едногодишен период на покритие от 
01.08.2021г. до 31.07.2022г. Дължимата премия по нея е в размер на 863 хил. лв., от които 846 хил. лв. 
застрахователна премия и 17 хил. лв. данък върху премията. Дружеството има сключена имуществена 
застраховка „Индустриален пожар” със“ ОЗК Застраховане“ АД с период на покритие 1 януари 2022г. 
до 31 декември 2022 г. застрахователната премияе в размер на 14,834 хил. лв. 
 

Други 

Органите на данъчната администрация могат да извършат по всяко време ревизия на Дружеството в 
рамките на 5 години след края на финансовата година и могат да наложат допълнителни данъчни 
задължения и глоби.  

Провизии 

Провизия за транспорт, преработка и съхранение на отработено ядрено гориво 

Съгласно действащата Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните 
отпадъци до 2030 г., приета с решение на Министерския съвет на 02.09.2015 г., Дружеството има 
нормативно задължение да извърши транспорт на минимум 50 тона тежък метал годишно отработено 
ядрено гориво (ОЯГ) за преработка и съхранение в Русия, при наличието на благоприятни финансово 
икономически условия.  

През 2018 г. между АЕЦ „Козлодуй”, ФГУП “ПО “МАЯК”, Русия и Евратом Агенцията по доставките, 
Люксембург е подписано рамково Допълнение към Договора за транспортиране, временно 
технологично съхранение и преработка в Русия на 414 касети ОЯГ от ВВЕР-1000 в периода 2019 г. - 
2023 г. Дейностите за осъществяване на извозването на ОЯГ, включително подготвителни като 
организационно-технически мероприятия, изготвяне на необходимата документация, получаване на 
сертификати и разрешителни, имат продължителен характер за транспорта на ОЯГ от ВВЕР-1000 за 
технологично съхранение.  

Към 31.12.2021 г. е извършено предвиденото извозване на касети ОЯГ за периода към 31.12.2020 г., 
като са усвоени напълно заделените провизии.  

Към 30.06.2022 г. по план е предено едно извозване на касети ОЯГ, за което има заделена провизия в 
2021 г. В резултат на усложнената политическа обстановка и започналите на 24 февруари 2022 г. от 
страна на Русия военни операции на територията на Украйна, в периода януари – юни 2022 г. няма 
осъществен превоз на ОЯГ за Русия. В тази връзка заделената провизия  за транспорт на ОЯГ към 
31.12.2021 година не е освободена. 
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Провизия за извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация 

Съгласно изискванията на МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи задължения, чиято стойност 
и възникване във времето са несигурни, са провизия. Провизиите се признават, само ако са налице 
следните условия:  

- предприятието има сегашно задължение, произтичащо от минало събитие; 

- възможно е за погасяване на задължението да бъде необходим изходящ поток от ресурси на 
предприятието, съдържащи икономически ползи; и 

- може да се направи надеждна прогнозна оценка на стойността на задължението. 

Изхождайки от изискванията на стандарта за понятието „надеждна прогнозна оценка”, Дружеството 
не е начислило разходи за провизии за „извеждане на ядрените съоръжения от експлоатация” и за 
„безопасно съхранение на отработено ядрено гориво” поради следните причини:  

- Дружеството e подчинено на специални нормативни актове – Закон за безопасното 
използване на ядрената енергия, Наредби за ценообразуване и приети от Министерския съвет 
Постановления за набиране на средства във фонд „РАО” и фонд „ИЕЯС”. Съгласно изискванията на 
тези нормативни актове в индивидуалния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход 
са начислени текущи разходи за дължими вноски към тези фондове, които се превеждат по бюджетни 
сметки. Спазвайки принципа за „съпоставимост на приходите и разходите” от Закона за 
счетоводството в цената на ел. енергията за регулиран пазар, определена от КЕВР, е признат разход 
до размера на дължимите вноски към фондовете „ИЕЯС” и „РАО”; 

- Във връзка със споразуменията с Европейската комисия за предсрочно затваряне на блокове 
от 1 до 4 са договорени от Държавата, финансирания от външни източници за изграждане на 
хранилище за сухо съхранение на отработеното ядрено гориво (ОЯГ), за покриване на разходи за 
заплати и осигуровки на персонала от трети и четвърти блок и други финансирания; 

- Извършено е безвъзмездно предаване на активите от първи и втори блок през декември 2008г. 
съгласно Решение № 839 на Министерски съвет от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на ДП „РАО”, гр. София 
с предмет на дейност „извеждане от експлоатация”. С Решение на МС № 1038 от 19 декември 2012 г. 
блокове 3 и 4 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД са обявени като съоръжения за управление на радиоактивни 
отпадъци и е определено предоставянето им за управление на ДП „РАО“. На 01.03.2013 г. 
имуществото, принадлежащо към 3 и 4 блок, заедно със съответния персонал са прехвърлени на ДП 
„РАО”. 

Съгласно нормативните изисквания, когато реализацията на проекта за извеждане от експлоатация се 
окаже по-скъпа от одобрените от Управителния съвет на фонд „ИЕЯС“ оценки, необходимите 
допълнителни разходи са за сметка на лицето, което последно е експлоатирало ядреното съоръжение 
(в случая АЕЦ “Козлодуй”). Тъй като към датата на одобряване на настоящия междинен съкратен 
индивидуален финансов отчет няма ясна национална стратегия за извеждането на ядрени съоръжения 
от експлоатация и не е направена оценка на прогнозните разходи за проекта от страна на фонд 
„ИЕЯС“,  Дружеството не може надеждно да оцени задължението и не е признало провизия за 
извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация към 30 юни 2022 г. и 31 декември 2021 г.  

19. Събития след края на отчетния период 

С Решение Ц –19/01.07.2022 г. на КЕВР за регулаторен период 01.07.2022г. – 30.06.2023г. е определена 
пълна цена за енергия на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в размер на 60.96 лв./МWh  и разполагаемост за 
производство на електрическа енергия, в съответствие с която “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е длъжна да 
сключва сделки по регулирани цени с обществения доставчик.  

С Решение Ц – 18/01.07.2022 г. на КЕВР за регулаторен период 01.07.2022 г. – 30.06.2023 г. е утвърдена 
нова цена на топлинната енергия в размер на 53.27 лв./МWh. 
 
С Решение от 13 юли 2022 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД е освободен Владимир Андреев 
Уручев и е избран Тодор Рангелов Йонев за член на съвета на директорите до провеждане на нова 
конкурсна процедура. Промяната е вписана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица 
с нестопанска цел на 19 юли 2022 г. 
 
Съгласно  протокол № 31-2022/11.05.2022 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД  и протокол № 
15/19.05.2022 г. на Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД  е взето решение за сключване 
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на договор за заем между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД/ заемодател/ и БЕХ ЕАД  в размер на 37 865 хил. и 
срок на погасяване 30.06.2026 г. Заемът е предоставен на 06.07.2022 г. 

Със законодателни промени в ЗИДЗДБРБ в сила от 01.07.2022 г. е вменено задължение за публичните 
предприятия от сектор енергетика със 100% държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във 
фонд СЕС, за финансиране на програми за компенсиране на небитовите потребители на ел.енергия. 
С решение №490 от 15 юли 2022 г. Министерски съвет е взел решение по т. 1, БЕХ ЕАД да внесе 
целева вноска във фонд СЕС в размер на 456 010 939 лв. Съгласно решение по т. 3 необходимите 
средства следва да бъдат осигурени на БЕХ ЕАД от дъщерните му дружества, които са производители 
на електрическа енергия. С Решение от 28.07.2022 г. на Съвета на директорите на БЕХ се потвърждава 
взето решение по Протокол №49-2022/18.07.2022 г., платец на дължимата по постановлението сума 
да е „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. На 29.07.2022 г. сумата от 456 010 939 лв. е платена от „АЕЦ Козлодуй“ 
ЕАД на БЕХ.  
 
На 15 юли 2022 г. в Търговския регистър е входирано искане за откриване на производство по 
несъстоятелност на „Интерприборсервиз“ ООД.  
 

На 29.07.2022 г. има подписан нов договор за застраховка „Обща гражданска отговорност“, 
покриваща отговорност за ядрена вреда за периода от 01.08.2022 г. до 31.07.2023 г. 

20. Оповестяване съгласно законови изисквания 

Този междинен съкратен индивидуален финансов отчет е одитиран от одиторско дружество Грант 
Торнтон ООД и Захаринова Нексиа ЕООД, на основание договор сключен между Български 
Енергиен Холдинг ЕАД и ДЗЗД Одит БЕХ. Дружеството не начислява суми  за независим финансов 
одит. Междинният съкратен консолидиран финансов отчет на Български Енергиен Холдинг ЕАД  
съдържа оповестяване за начислените суми за услуги, предоставяни от регистрирани одитори за 
независим финансов одит. През периода регистрираните одитори не са предоставяли други услуги. 

21. Одобрение на междинния съкратен индивидуален финансов отчет 

Междинният съкратен индивидуален финансов отчет към 30 юни 2022 г. е одобрен и приет от Съвета 
на директорите на 01 август 2022 г. 
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