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Изчисления с данни от доклада на 
HSBC за АЕЦ Белене и резултати 

 
 
РЕЗЮМЕ 

В доклада на HSBC няма резултати за най-важните параметри на инвестиционен анализ: 

 Вътрешна норма на възвращаемост 

 Нетна настояща стойност 

В графичен вид обаче са дадени данни за паричните потоци - приходи и разходи през годините, с 
които могат да се пресметнат тези два параметъра, както и всички останали. Тези данни бяха 
свалени от графиките в цифров вид и тези параметри бяха пресметнати в три варианта според 
входните данни: 

 Песимистичен 

 Умерен 

 Оптимистичен 

Бяха направени следните изводи: 

 Дори и най-песимистичният вариант на входните данни е положителен за АЕЦ Белене. 
Това гарантира че при всички положения централата е печеливша и конкурентноспособна.  

 При най-очаквания вариант производствената цена на тока на АЕЦ Белене ще бъде два 
пъти по-ниска от пазарната цена през целия срок на експлоатация, което прави АЕЦ Белене 
равностойна на АЕЦ Козлодуй. Това означава, че половината от приходите са чиста 
печалба, ако АЕЦ Белене работи на пазарна цена.  
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1 Вътрешна Възвращаемост и Нетна Настояща стойност 
Най-важните параметри на всеки икономически анализ на инвестиционен проект са Вътрешната 
Норма на Възвращаемост (ВНВ) и Нетната Настояща Стойност (ННС). В доклада на HSBC няма 
резултати за тези параметри, въпреки че в самия доклад са дадени всички необходими данни за 
тяхното пресмятане. Формулата за изчисление на тези параметри е: 

Нетна Настояща Стойност =
C

(1 + r)
 

Където: 

Ct = общ паричен поток през година t 
r = норма на дисконт  

n = Срок на експлоатация 

 
Вътрешната Норма на Възвращаемост е равна на r когато ННС = 0.  
 

2 Парични потоци 
Общите годишни парични потоци се получават от разликата приходи – разходи за всяка година. 
Тези разходи и приходи са дадени в графичен вид в доклада на HSBC на страници 5, 6 и 13 – 
Референция 1. След сваляне на тези данни от графиките бяха получени следните парични потоци: 
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Фигура 1 Парични потоци, млн Евро 

3 Цена на тока 
От данните за приходи на Фигура 1 се изчислява цената на тока за всяка година  от експлоатацията 
по формулата: 

Pt =
Mt
E

 

 Където: 

Pt = цена на тока през година t 

Mt = брутни приходи през година t 

E = средно годишно електропроизводство 

 

Получената цена на тока беше сравнена с четирите прогнози за цени от страница 19 от доклада на 
HSBC – Референция 1, ескалирани с индекса EU27 CPI, използван за ескалация на цената на 
разходите за експлоатация и поддръжка – Фигура 2  
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Фигура 2 Сравнение на изчислената от приходите цена и прогнозните цени от доклада на HSBC 
ескалирани с индекс EU27 CPI, Евро/МВч 

От Фигура 2 се прави заключението, че HSBC са дали резултати само за най-неблагоприятната 
прогнозна цена на тока – прогноза “Low CO2”. Освен това ползваният европейски инфлационен 
индекс EU27 CPI също е по-неблагоприятен за проекта, защото по-ниските му стойности от 
българския инфлационен индекс BG CPI намаляват приходите в по-голяма степен отколкото 
разходите.  

От страница 8 и 14 от Референция 1 може да се направи заключението, че HSBC са ползвали и най-
неблагоприятният ескалационен индекс за строителните разходи – комбинирания.  

4 Варианти 
Следователно, основният вариант в доклада на HSBC е най-песимистичния вариант. За да има 
пълна картина на икономическата ефективност е необходимо да се разгледат и други варианти, 
като оптимистичен и умерен. Затова в този анализ се разглеждат следните варианти: 
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 Песимистичен Умерен Оптимистичен 
Прогноза за цената на 
тока 

Low CO2 Усреднен вариант на 
четирите варианта от 
Фигура 2 

New policies 

Инфлационен индекс EU27 CPI Уреднен вариант между 
EU27 CPI и BG CPI 

BG CPI 

Ескалация на 
строителните разходи 

Комбиниран индекс = 
30.18%*BG CPI + 
47.45%*RUS CPI + 
22.37%*EU16 CPI 

Усреднен вариант между 
комбиниран и EU16 CPI 

EU16 CPI 

Таблица 1 Варианти за анализ и пресмятане 

При изчисленията са използвани данните на HSBC за дисконтовия и лихвения процент. Тези данни 
са твърде завишени, предвид кредитния рейтинг на България и методологията на Европейската 
комисия за определяне на референтни лихвени и дисконтови проценти за България – Референции 
[2], [3]. Това означава, че резултатите са консервативни и биха могли да са по-положителни за 
проекта при актуализиране на лихвения и дисконтов процент.  

5 Резултати 
Освен Вътрешната Норма на Възвращаемост (ВНВ) и Нетната Настояща Стойност (ННС) бяха 
пресметнати и другите икономически параметри, необходими за формиране на изводи и 
резултатите са представени в Таблица 2. 

 Песимистичен Умерен Оптимистичен 
Вътрешна Норма на Възвращаемост 10.2% 13.2% 16.3% 
Номинална печалба (без дисконт) 84 млрд евро 127 млрд евро 166 млрд евро 
ННС с 8.23% дисконт 1.6 млрд евро 4.7 млрд евро 8.1 млрд евро 
Нормирана (анюитетна) цена на тока* 55 ÷ 75 евро/МВч 47 ÷ 71 евро/МВч 37 ÷ 67 евро/МВч 
Настояща цена на тока 29.7 евро/МВч 22.5 евро/МВч 17.4 евро/МВч 
Време на изплащане 17.6 години 11.6 години 8.5 години 
Номинална стойност на разходи за 
строителство 

9.7 млрд евро 8.7 млрд евро 7.8 млрд евро 

Настояща стойност на разходи за 
строителство 

6.5 млрд евро 6.0 млрд евро 5.5 млрд евро 

Цена за инсталирана мощност 2748 евро/кВ 2748 евро/кВ 2748 евро/кВ 
Таблица 2 Резултати от пресмятанията 

*Високата стойност може да се ползва при сравнение на централи със 60 годишен срок на експлоатация и с включени 
разходи на собственика. Ниската – при 30 годишен срок на експлоатация и без разходи на собственика 

В последните два варианта на страница 15 на Референция 1, освен че е ползван неблагоприятния 
комбиниран индекс, има и допълнително увеличение на разходите за строителство с 25% и с 50%. 
Това би се случило единствено при допълнителна ескалация на разходите, която би означавала 
силен неочакван инфлационен процес. Такъв процес обаче би обезценил парите, което ще 
компенсира това допълнително увеличение на строителните разходи при бъдещите плащания. 
Следователно  тези два варианта са нереалистични и не би трябвало върху тях да се основават 
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заключения. Въпреки това беше пресметната Вътрешната възвращаемост на варианта 
Песимистичен +50% разходи. Получената възвращаемост от 6.8 % е по-ниска от нормата на 
дисконт и вариантът може да се счита за икономически неизгоден. Ако се ползва обаче 
реалистична норма на дисконт, дори и този вариант ще бъде икономически изгоден. 
Следователно може да приеме за спорен вариант.  

6 Изводи 
Дори и най-песимистичният вариант на входните данни е положителен за АЕЦ Белене. Това 
гарантира че при всички положения централата е печеливша.  

При оптимистичния вариант възвращаемостта може да достигне до изключителните 16.3%, а 
номиналната печалба до 166 милиарда евро (8.1 дисконтирани).  

При най-очаквания (усреднен) вариант производствената цена на тока на АЕЦ Белене е 
равностойна на цената на тока от АЕЦ Козлодуй – така както АЕЦ Козлодуй работи на практика без 
печалба на цена два пъти по-малка от средната за страната, така и АЕЦ Белене може да работи 
през целия срок на експлоатация на цена на тока два пъти по-ниска от пазарната и това ще бъде 
достатъчно общите приходи да покрият общите разходи. Това означава, че половината от 
приходите са чиста печалба, ако АЕЦ Белене работи на пазарна цена.  

Нормираната цена на тока и цената на инсталираната мощност са ниски, което прави АЕЦ Белене 
конкурентноспособна с всички други видове централи.  

 


