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Преглед на Споразумението за закупуване на 
енергия от ТЕЦ AES Гълъбово между НЕК и 3-C 
Мавриций както и на поправките към него 

1 Резюме 
 

На сайта на Народното Събрание са публикувани Споразумението за закупуване на енергия (СЗЕ) 
между НЕК и 3-С Мавриций (Референция [1]) и допълнителни седем споразумения за поправка на 
това споразумение (Референция [2]).  

В настоящия преглед се описват накратко задълженията на НЕК по тези споразумения. Това 
описание дава само най-важните идеи на Споразумението и не може да се спре на всички 
детайли. За повече подробности  и точност е необходимо да се прочетат документите дадени в 
Референции [1] и [2].  

Според това споразумение НЕК се задължава 15 години да изкупува електроенергията от 
бъдещата ТЕЦ на цена, която се изчислява по формули и данни, дадени в това споразумение.  

Прави впечатление, че за разлика от проекта АЕЦ Белене, допълнителните разходи за 
инфраструктура са прехвърлени към НЕК, а не към централата: 

 Разходите за далекопроводи, подстанции, присъединяване и поддръжката им; 

 Разходи за освобождаване на площадката от стари сгради и съоръжения; 

 Разходи за външно водоснабдяване и т.н. 

Освен това за много от съоръженията, които са част от централата 3-С България (представляваща 
3-С Мавриций) изисква допълнително финансиране, все едно са външни за централата: 

 Съоръжение за разтоварване и складиране на въглища; 

 Съоръжения за разтоварване и склад на течно гориво 

 Сероочистки 

 Такси по прехвърляния, права и т.н.   

Интересен факт е, че думата Споразумение (Agreement) тук се приема за Договор от същите хора, 
които твърдяха, че Споразумението за АЕЦ Белене нямало силата на договор.  

Изчисленията показаха, че според това споразумение НЕК се задължава да изплати за 15 години на 
3-С България 9 милиарда лева, при средна цена на тока 129 лв/МВч. Втората поправка от февруари 
2005 г. е успяла да издейства намаление на цената на тока със 7% основно благодарение на 
последващото намаление на корпоративния данък. Седмата поправка от септември 2012 обаче 
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увеличава дължимите суми от НЕК и цената на тока със почти 70% поради включване в цената на 
тока на разходите за въглеродни емисии, които тепърва ще бъдат налагани от ЕС.   

2 Пресмятания и резултати 
Бяха направени изчисления по формулите и данните дадени в споразуменията на всички бъдещи 
Плащания от страна на НЕК към 3-С България (представляваща 3-С Мавриций), както и 
необходимата цена на електричеството на която НЕК трябва да закупи произведената от 3-С 
България електроенергия. При изчисленията се допуска експлоатация на договорните параметри, 
без нарушения на една от двете страни, нито възникване на Необичайно събитие.  

Както се вижда на Фигура 1  споразумения 1, 2 и 7 за поправка на СЗЕ променят цената на тока. 
Докато поправка 2 води до понижаване на цената на тока, поправка 7 води до значително 
увеличение на цената на тока. Тя се отнася до цената на въглеродните емисии, която е изцяло 
прехвърлена за плащане от НЕК в резултат на тази поправка.  

 

 

Фигура 1 Цена на тока според Споразумението за изкупуване на енергия, първа, втора и седма 
поправка на това Споразумение, лв/МВч 
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От таблица 1 се вижда, че общата дължима сума от НЕК за 15 години е 9 млрд лв според 
първоначалното споразумение. След втората поправка тя е паднала до 8.42 млрд лв, но след 
седма поправка се качва до 14.25 млрд лв. 

Аналогично се променят и цените на електроенергията. Седма поправка води до почти 70% 
нарастване на цената на тока, респективно и на общата дължима от НЕК сума. От таблицата се 
вижда, че близо 6 милиарда лева ще бъдат евентуалните средства за закупуване на въглеродни 
емисии до 2026 г. Ако тези средства бъдат вложени изцяло във фонд, който да компенсира 
високата цена на тока от ВЕИ, то крайната цена на тока за гражданите и индустрията може да не се 
увеличи значимо. Тогава обаче се заобикаля политиката на ЕС за намаляване на въглеродни 
емисии, каквато е целта на постепенно увеличаващите се цени на въглеродни емисии. След като 
това не се отразява финансово на 3-С България, нито на потребителите, няма да има нужда от 
инвестиране в инсталации за улавяне и складиране на въглеродния диоксид. Затова може да се 
очаква ЕС да предприеме политика за принудително инсталиране на такива инсталации, които са 
много скъпи. Ако това стане преди 2026 година и Споразумението за закупуване на енергия не е 
удължено междувременно, най-вероятно тези нови разходи ще бъдат поети от НЕК, поради клауза 
в Споразумението. Това ще доведе до значително повишение на цената на тока за потребителите. 
Ако обаче това стане след 2026 година тези разходи ще са за сметка на 3-С България, което ще 
намали конкурентноспособността на тази ТЕЦ, особено при наличие на АЕЦ Белене.  

  Поправки във формулите и 
данните за цената на тока 

Общо плащане 
от НЕК, млрд лв 

Средна цена на 
тока, лв/МВч 

Промяна 

Споразумение 
13.06.2001 

- 9.0 129.4 - 

Първа 
поправка 
20.09.2002 

Преместване индексация от 
01.01.2000 година на 01.01.2001 

8.98 129.1 -0.22% 

Допълнителни разходи за 
съоръжения за въглища 

9.12 130.6 1.15% 

Общо 9.08 130.6 0.93% 
Втора 
поправка 
21.02.2005 

Добавен коефициент за 
референтен корп. данък 

8.68 124.9 -4.39% 

Промяна на формулата и данни 
за цена на разполаг. мощност 

8.82 126.9 -2.88% 

Общо 8.42 121.1 -7.27% 
Седма 
поправка 
19.09.2012 

В цената се включват разходи 
за квоти CO2 

14.25 204.9 69.2% 

Общо Всички поправки 14.25 204.9 58.3% 
Таблица 1 Общо суми за плащане от НЕК на 3-С България, средна цена на тока и промяна в %.  

 

В Таблица 2 са дадени параметрите на икономическата ефективност за 3-С България при следните 
допускания: 

 Инвестиция 1050 млн евро при 100% заем 
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 Лихвен процент   3.5% 

 Норма на дисконт   4.0% 

Използвани са данните от Споразумението за изкупуване на енергия от 13.06.2001 в 3 три 
варианта: 

1. Експлоатация 15 години 
2. Експлоатация 30 години при запазване на формирането на цената на тока 
3. Експлоатация 30 години с намаляване на цената на тока за всички години с 20%, за да се 

запази нормата на вътрешна възвращаемост каквато е в точка 1 

 

 

 15 години 
експлоатация 

30 г. при запазване 
цената на тока 

30 г. при запазване на 
възвращаемостта 

Вътрешна 
възвращаемост (IRR) 

8% 11% 8% 

Нетна настояща 
стойност, (NPV) 

1 млрд лв 1.5 млрд лв 0.6 млрд лв 

Чисти приходи 5 млрд лв 12 млрд лв 8 млрд лв 
Таблица 2 Икономически параметри 

От таблица 2 се вижда, че за 3-С България е изгодно да продължи да работи при същите ценови 
условия и следващите 15 години – вариант 2. За българската страна обаче е изгоден вариант 3, 
който ще намали цената на тока с 20%. Ако проектът АЕЦ Белене не бъде реализиран, след 
изтичането на срока на експлоатация на АЕЦ Козлодуй няма да има алтернативи с евтин ток. Така 
пазарната цена на тока ще се качи така, че 3-С България и без договор за следващите 15 години ще 
постигне ценовите условия от вариант 2, а може би и по-добри. Затова в този случай е малко 
вероятно 3-С България да се съгласи да намали цената на тока срещу по-дългосрочен договор. Ако 
обаче се реализира АЕЦ Белене е възможно 3-С да се съгласят на сваляне на цената на тока срещу 
осигуряване на още 15 години сигурно изкупуване на тока. В общия микс на НЕК за цената на тока 
това намаление може да се отрази като намаление от около 2÷3%, а в крайната цена за 
потребителите с намаление от около 1÷1.5%.  

Чистите приходи (преди вноската по заема) при различните варианти се различават с милиарди.  

Всичко това обяснява и защо лицата свързаните с този ТЕЦ (както и ТЕЦ Марица Изток 3) водят 
масирана пропаганда против АЕЦ Белене и ядрената енергетика. Очевидно е че ако има АЕЦ 
Белене те ще пропуснат да спечелят милиарди.  
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3 Кратко описание на Споразумението и неговите поправки 

3.1 Споразумение за закупуване на енергия от 13 юни 2001 г.  
Между: 

 НЕК, България представлявана от Данаил Тафров 

 3-С Мавриций, остров Мавриций представлявана Ричард Мардън 

3-С България е дружеството „Ей И Ес – 3С Марица Изток 1” ЕООД, което е свързано с 3-С Мавриций 
и ще стане страна по настоящото споразумение.  

 

От датата на въвеждането в пълна търговска експлоатация и след нея: 

 НЕК се задължава да приема цялото Нетно произведено количество електроенергия от 3-С 
България, да заплаща Плащанията за енергия и Плащанията за мощност 

 НЕК се задължава да заплаща за допълнителните услуги, предоставяни от време на време 
от 3-С България.  

 

Задължения на НЕК: 

 НЕК се задължава за своя сметка да проектира, изгради, въведе в действие, експлоатира и 
поддържа Съоръженията за присъединяване 

 НЕК се задължава за своя сметка да експлоатира и поддържа Електропреносната система 
по начин, който няма да се отрази неблагоприятно на Комплекса 

 Да снабдява площадката с необходимото електричество и вода 

 Да завърши или да осигури събарянето или преместването от Площадката на всички 
тръбопроводи, сгради, кабели и постройки  

 НЕК няма право да сключва споразумение за изкупуване на енергия от други 
електроцентрали, които са част от Комплекса Марица Изток 1 (площадката, ТЕЦа и Брикел) 
или от разширение на такава централа 

 НЕК за своя сметка отговаря за експлоатацията и поддръжката, застраховането и 
захранването с енергия за собствени нужди и с консумативи на помпена станцият на река 
Сазлийка 

 За сметка на НЕК ще бъдат доставени, изградени, експлоатирани и поддържани 
телефонните връзки и комуникации 

 НЕК осигурява земя за преносни електропроводи, тяхното изграждане. НЕК ще уреди 
всички изисквания свързани с права върху земята на коридора за преносните 
електропроводи.  

 НЕК осигурява земя за каналите за отвеждане на отпадни води при аварийни ситуации 
както и незамърсена вода 
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 НЕК осигурява земя за 400 kV разпределителна уредба извън границите на обекта 

 При закъснение на въвеждането в експлоатация НЕК е длъжен да плаща за 
непроизведеното електричество, което би могло да бъде произведено, ако 3-С България 
докаже, че закъснението в настъпило поради Събитие свързано с НЕК 

 Ако поради *Форсмажорно събитие, несвързано с НЕК, се забави въвеждането в 
експлоатация, Крайната дата на въвеждане се премества според закъснението, а Срокът се 
удължава с такъв брой дни, който да ползволи на 3-С България да получи допълнителни 
плащания за мощност, които след индексиране със 17.5% и ще компенсират пропуснатите 
плащания 

 

*Форсмажорни събития са: 

 Техногенни бедствия (експлозия, пожар, замърсяване и т.н.) 

 Природни бедствия (земетресение, наводнение, вулкан, ураган и т.н.) 

 Неизпълнение на договор на външно за 3-С България лице, липса на гориво, варовик, вода, 
транспорт, стачка, забавяне на темпа на работа или други смущения на трудовия процес 

 

НЕК плаща на 3-С България два пъти месечно за: 

 За мощност 

 За енергия 

 За допълнителни услуги 

 Други суми и ДДС 

 

Ако НЕК оспорва сума включена във фактурата за плащане: 

 Заплаща цялата сума по фактурата; 

 В момента на плащането уведомява 3-С България за това че оспорва фактурата.  

 

Ако се случи Необичайно събитие (национализация, анулиране на договора, промяна на законите, 
стачка, размирици, революция, военен конфликт, чума, йонизираща радиация и описаните по-горе 
форсмажорни събития), НЕК заплаща през първите 9 месеца: 

 За договорената мощност дори да не е в експлоатация 

 Дължимите от 3-С България главница и лихви по финансирането 

 За договорената енергия дори да не е произведена 

 За допълнителни услуги 
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 Обезщетения 

 Разходите, таксите и разноски на 3-С България или свързаните с него лица, в следствие на 
Необичайното събитие 

 

Срокът на настоящото споразумение продължава до изтичане на 15-тата година от въвеждането в 
пълна търговска експлоатация.  

Ако това споразумение бъде прекратено поради Неизпълнение от страна на НЕК, НЕК заплаща на 
3-С България: 

 Непогасения дълг 

 Неизбежните разходи 

 Собствения капитал 

 Лихвата върху собствения капитал 

Чистите приходи обаче от продажбата на тока на пазара от 3-С България след прекратяване на 
това Споразумение ще се ползват за изплащане на НЕК на това което е заплатил (по-горе) на 3-С 
България. Ако 3-С България продаде Комплекса също ще изплати на НЕК тези разходи. НЕК има 
право да поиска прехвърляне на Комплекса като освен посочените по-горе разходи заплаща на 3-С 
България и Остатъчната стойност.  

Ако прекратяването на това Споразумение е по вина на 3-С България, НЕК заплаща при 
прехвърляне на Комплекса на НЕК: 

 Непогасения дълг 

 Собствения капитал 

Възможно е прекратяване на Споразумението по взаимно съгласие, като страните се договарят. 

В случай на приватизация на НЕК Българските власти трябва да потвърдят че: 

 задълженията на НЕК ще бъдат прехвърлени към новия собственик 

 кредитния рейтинг на НЕК е BBB по S&P 

 или да дадат друго доказателство за кредотоспособност на НЕК 

НЕК се отказва от държавен имунитет при дела и производства. 

В Приложение A са дадени формули и данни за пресмятане на Плащанията на НЕК за 
разполагаема мощност и произведена енергия, от които може да се пресметнат цените на тока 
при работа на Комплекса на договорената мощност. Според това Споразумение НЕК ще изплати 
общо 9 милиарда лева за 15 години експлоатация, а средната цена на тока ще бъде 129.4 лв/МВч. 
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3.2 Първа поправка на Споразумението за Изкупуване на Енергия от 
13.06.2001 

Подписана на 20.09.2002 

Следните промени се отразяват на цената на тока: 

 Премества се индексацията от 01.01.2000 година на 01.01.2001 година. Това води до 
незначително намаление на цената на тока. Средната цена за 15 годишния период се 
намалява с 0.29 лв/МВч, което е 0.22% от цената на тока.  

 Във формулата за цената за възстановяване на капитала за разполагаема мощност е 
добавен компонент, който отразява допълнителните капитални разходи за съоръжения за 
разтоварване на лигнитни въглища и за увеличаване на складовата площ от запаси за 7 дни 
на 14 дни (15 млн евро). Общият резултат от двете промени ще е увеличаване на цената на 
тока с 1.2 лв/МВч, което е 0.93%.  

 

3.3 Втора поправка на Споразумението за Изкупуване на Енергия от 
13.06.2001 

Подписана на 21.02.2005 

 От Васил Атанасов – НЕК 

 и Robert Hempfill – AES-3С Марица Изток I (3-С България) 

Правата и задълженията на 3-С България се прехвърлят на AES Corporation със седалище в Австрия 
и Холандия.   

От гаранциите в член 20.1 се изтрива израза “преди присъединяване към ЕС”, отнасящ се за 
гаранциите при приватизация на НЕК.  

Промени във формулите за изчисление на плащанията и цената на тока: 

 Промяна 1: Във формулата за изчисляване на цената на разполагаемата мощност е 
добавен един коефициент, който настройва приложимия в България с референтен 
корпоративен данък. Целта е защита на печалбата на 3-С България ако се повиши 
корпоративния данък над 23.3%. Тъй като обаче корпоративния данък е само 10%, тази 
промяна намалява цената на тока с 5.7 лв/МВч (4.3%). 

 Промяна 2: Променена е изцяло формулата и входните данни за пресмятане на цената на 
разполагаемата мощност. Добавени са инвестиции за съоръжения за разтоварване на и 
складиране на въглища, съоръжения за разтоварване и склад на течно гориво, за 
сероочистки, за такси по прехвърляния, права и т.н.  Общият резултат от двете промени е 
намаляване на цената на тока с 9.5 лв/МВч, което е 7.3%. 

Изтрито е приложение N на СИЕ, в което са гаранциите на 3-С България.  
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3.4 Трета поправка на Споразумението за Изкупуване на Енергия от 
13.06.2001 

Подписана на 30.11.2005 

Поправката съдържа пояснения, доуточнявания и корекция на грешки и не променя изчисленията 
и резултатите за цената на тока.  

 

3.5 Четвърта поправка на Споразумението за Изкупуване на Енергия от 
13.06.2001 

Подписана на 18.09.2008 

Доуточнява без да влияе на цената на тока.  

 

3.6 Пета поправка на Споразумението за Изкупуване на Енергия от 
13.06.2001 

Подписана на 19.09.2008 

Доуточнява без да влияе на цената на тока.  

 

3.7 Шеста поправка на Споразумението за Изкупуване на Енергия от 
13.06.2001 

Подписана на 19.04.2010 

НЕК доуточнява поетите гаранции и обезщетения при забавяне на изграждането на 
далекопроводи и подстанции за присъединяване, както и при непроизведена енегрия поради 
отказ на оборудване по присъединяването. Не влияе на цената на тока.  

 

3.8 Седма поправка на Споразумението за Изкупуване на Енергия от 
13.06.2001 

Подписана на 19.09.2012 

НЕК приема да заплаща всички разходи за закупуване на квоти за въглеродните емисии направени 
от 3-С България. За тази цел в Заплащането за енергия от НЕК на 3-С България е добавена нова 
сума – цена на квоти CO2.  Ако приемем постепенно равномерно увеличаване на цената на CO2 
емисиите от 10 лв/МВч за 2013 г до 470 лв/МВч  за 2050 година (източник [4]) получаваме, че това 
изменение ще увеличи цената на тока средно с 84 лв/МВч, което е 69%.  
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4 Референции 
[1] Споразумение за изкупуване на енергия между НЕК и 3-С Мавриций от ТЕЦ на площадката 

на ТЕЦ Марица Изток 1 
[2] Допълнителни споразумения за поправка на споразумението между НЕК и 3-С Мавриций 

от ТЕЦ на площадката на ТЕЦ Марица Изток 1 
[3] Пътна карта за преход към икономика с ниски емисии на въглероден диоксид до 2050 г. 
[4] Изменение на климата: Въпроси и отговори по пътната карта за преход към икономика с 

ниски емисии на въглероден диоксид до 2050 г 


