
www.bsa.bg, info@bsa.bg  

Електроенергиен пазар - 

либерализацията продължава? 

 
 



www.bsa.bg, info@bsa.bg  

За БСА: 

 

☼ НПО, учредена през 2011 за подкрепа и развитие на микро и малки 

фотоволтаични централи; 

☼ Близо 70 членове – консултанти, проектанти, инсталатори и 

собственици на ФтЕЦ; 

☼ Оптимизиране на  

нормативната рамка; 

☼ Подобряване на бизнес  

климата за развитие на ВЕИ; 

☼ Запознаване на обществото с  

ползите от приложението  

на слънчевата енергия.  



Снимка: http://www.ed-energy.eu/                                                                  www.bsa.bg, info@bsa.bg  

Еднофамилни къщи 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФтЕЦ: 

http://www.ed-energy.eu/
http://www.ed-energy.eu/
http://www.ed-energy.eu/


Въздушно заснемане: http://tiras.bg/                                                            www.bsa.bg, info@bsa.bg  

Жилищни блокове 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФтЕЦ: 

http://tiras.bg/


Снимка: http://www.ed-energy.eu/                                                                  www.bsa.bg, info@bsa.bg  

Производствени и складови сгради 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФтЕЦ: 

http://www.ed-energy.eu/
http://www.ed-energy.eu/
http://www.ed-energy.eu/


Снимка: Антон Желев                                                                                   www.bsa.bg, info@bsa.bg  

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФтЕЦ: 

Земеделски стопанства 



КАК РАБОТИ ФтЕЦ? 

Графика: http://epigro.weebly.com/                                                               www.bsa.bg, info@bsa.bg  

1. ФВ панели             2. Инвертор           3. Ел. Табло                   4. Електроуреди  

5. Електромер           6. Електроразпределителна мрежа 

http://epigro.weebly.com/


Участие на производители на възобновяема енергия 

на пазара на електрическа енергия - идентифицирани 

проблеми: 

 

-   Сложни процедури 
 

* 16 вида договори в чл. 11 от ПТЕЕ; 

* 5 вида балансиращи групи; 

* процедура по регистрация на търговски 

участници; 

* процедура по смяна на 

доставчик/принадлежност към балансираща 

група 



-   Въведени в ПТЕЕ ограничения 
 

 

чл. 56 (17) Производителите на електрическа енергия от 

възобновяеми източници, членове на специална или 

комбинирана балансираща група, които са достигнали размера на 

нетното специфично производство, могат да продават 

произведената от тях електрическа енергия по свободно 

договорени цени при следните условия: 

1. без смяна на балансиращата група, ако са преки членове на 

комбинирана балансираща група или са преки членове на 

специалните балансиращи групи по ал. 7, т. 1, подточка 1.1 и 

подточка 1.2; 

2. след промяна на принадлежността от специална балансираща 

група към стандартна или комбинирана балансираща група; 

смяната на принадлежност към балансираща група се извършва 

при условията и по реда на глава осма. 



чл. 57, (4) Координаторите на балансиращи 
групи на производители на електрическа 
енергия от възобновяеми източници нямат 
право да включват в балансиращата група 
обекти на други участници и да прехвърлят 
отговорността за балансиране на друго 
лицензирано дружество. 
чл. 40 (4) Производителите на електрическа 
енергия от възобновяеми източници, които 
продават произведената електрическа 
енергия по преференциални цени и по 
показания на средствата за търговско 
измерване, нямат право да участват в 
стандартни балансиращи групи. 
Производителите на електрическа енергия от 
възобновяеми източници имат право да 
участват в стандартна балансираща група 
само когато продават произведената 
електрическа енергия съгласно чл. 31, ал. 12 
ЗЕВИ. 



  Предложения 
 

* допускане на участие на потребители 
и производители на електрическа 
енергия от ВЕИ в една балансираща 
група; 

* намаляване на минималното 
количество енергия, която може да се 
търгува; 

* опростени процедури за участие на 
производители и потребители на 
пазара; 

* пазар "час напред"; 

* търговия с пикова мощност 



Благодарим Ви за 

вниманието! 
 


