
за периода 2010-2014 г. 

 



Натрупаните задължения от “НЕК” ЕАД за 
периода 2010-2014 г. възлизат на 2,9 млрд. лв. 

В т.ч. 
 

 невъзстановени разходи, свързани с дейността 
„обществена доставка на електрическа 
енергия“ в размер на 1,5 млрд. лв. 

 инвестиционни разходи в размер на  

  1,4 млрд. лв. 



Задълженията на НЕК ЕАД от инвестиционна 
дейност са натрупани основно от два големи 
инвестиционни обекта с национално значение: 

 

 хидровъзел „Цанков Камък“ – 694 млн. лв. 

 АЕЦ „Белене“ – 784 млн. лв. 

 

 

Задълженията от инвестиционната дейност на „НЕК“ ЕАД по хидровъзел „Цанков 
Камък“ и АЕЦ „Белене“ не са свързани с лицензионната дейност на дружеството и 
затова не подлежат на компенсация чрез цената, по която дружеството продава 
електрическа енергия на крайните снабдители и електроразпределителните 
дружества. Подобни разходи не са признавани от Комисията досега. 



Невъзстановените разходи, свързани с дейността 
„обществена доставка на електрическа енергия“, са 
натрупани от задължения, свързани с:  

 разходи за покупка на енергия от ВЕИ – 720 млн. лв. 

 разходи по дългосрочните договори с американските 
централи – 382 млн. лв. 

 Разходи, свързани с експлоатацията на ПАВЕЦ „Чаира“ 
– 392 млн. лв. 

 

Задълженията от дейността „обществена доставка на електрическа енергия“ подлежат на 
компенсиране в бъдещи периоди чрез цената, по която дружеството продава 
електрическа енергия на крайните снабдители и електроразпределителните дружества, 
като бъде определен подходящ механизъм, недопускащ рязко увеличение на цената за 
крайните потребители.  

 



Невъзстановени 

разходи за закупена 

енергия от  ВЕИ 

производители: 

720 млн. лв.      

Невъзстановени 

разходи  по 

дългосрочни 

договори:   

382 млн. лв.      

Невъзстановени 

разходи за ПАВЕЦ 

при работа в помпен 

режим за 2010-

2013г.  

 392 млн. лв.      

Инвестиционни 

разходи за АЕЦ 

„Белене“:   

784 млн. лв.      

Инвестиционни 

разходи за "Цанков 

камък“:  

694  млн. лв.    

Структура на натрупаните задължения от „НЕК“ ЕАД 



хил. лв.

1.  Разходи за закупуване на енергия от ВЕИ производители в т.ч. 719 665     

1.1.
Разходи от Методиката за компенсиране на разходи от задължително изкупуване 

на електроенергия от ВЕИ за периода 2012-2013 г.
434 070     

1.2.

Разходи от Методиката за компенсиране на разходи от задължително изкупуване 

на електроенергия за НЕК АД като администратор на Методиката за периода 2012-

2013 г.

26 595       

1.3. Невъзстановени разходи от Фонд за въглеродни емисии за периода 2013-2014 г. 259 000     

2.
Разходи  по дългосрочни договори с "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1" и "КОНТУР 

ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" в т.ч.
381 713     

2.1.
Разходи свързани с изкупуване на неизползвана разполагаемост по дългосрочни 

договори за периода 2010-2014 г.
208 713     

2.2. Разходи за разполагаемост за допълнителни услуги  за периода 2013 – 2014 г. 85 000       

2.3.
Разходи за въглеродни емисии по дългосрочните договори с американските 

централи за периода 2013 – 2014 г. за произведена електроенергия
88 000       

3. Разходи за ПАВЕЦ при работа в помпен режим за 2010-2013 г. 392 407     

1 493 785  Общо некомпенсирани разходи за предходни периоди 

Структура на задълженията на "НЕК" ЕАД, свързани с лицензионната дейност 



Невъзстановени 
разходи свързани с 

изкупуване на 
неизползвана 

разполагаемост по 
дългосрочни 

договори:    
209 млн. лв. 

Разходи за резерв за 
допълнителни 

услуги: 85 млн. лв. 

Разходи за 
въглеродни емисии 
по дългосрочните 

договори за периода 
2013 – 2014 г. :              

88 млн. лв. 

Разходи, свързани с дългосрочни договори с "ЕЙ И ЕС 
МАРИЦА ИЗТОК 1" и "КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3“ 

382 млн. лв. 



Разходи от 
Методиката за 

компенсиране на 
разходи от 

задължително 
изкупуване на 

електроенергия от 
ВЕИ -  434 млн. лв.      

Разходи от 
Методиката за 

компенсиране на 
разходи от 

задължително 
изкупуване на 

електроенергия за 
НЕК като 

администратор на 
Методиката -   
27 млн. лв.      

Невъзстановени 
разходи от Фонд за 

въглеродни емисии -   
259  млн. лв.     

Разходи за ПАВЕЦ 
при работа в помпен 

режим за 
 2010-2013г. – 
392 млн. лв.      

Разходи, свързани с изкупуване на енергия от ВЕИ и 
експлоатация на ПАВЕЦ – 1,1 млрд. лв. 


