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Дискусия „Електроенергиен пазар – либерализацията продължава?“ 
организирана от АСЕП на 24.11.2016г. 

БЕЛЕЖКИ 
Контекст  

Дискусията "Електроенергиен пазар - либерализацията продължава?" , проведена от АСЕП на 24 
ноември 2016г., протече при висок интерес от страна на енергийната общност - участниците 
бяха над 90 и представляваха над 60 организации – институции, компании, адвокатски 
дружества и браншови обединения. 

Отсъствието на представители на законодателя, поканени да представят планове за бъдещо 
развитие на пазарната реформа, е обяснимо в политическия контекст на неопределеност, но 
подхрани опасенията за  замразяване на реформите в сектора. Първите признаци са налице - 
окончателният  доклад  на Световната банка, съдържащ  препоръки за финансова стабилизация 
на сектора и пазарна реформа, все още не е публикуван.  Коментираните от м. април 2016г.  
срещи за обсъждане със всички заинтересованите страни не са проведени. Изменения на Закона 
за енергетиката и подзаконовите актове не са инициирани.  Адресирането на въпроса за 
енергийната бедност/енергийно уязвимите потребители, определяно като ключово условие за 
пазарната реформа, след първи опит за обсъждане през м. май 2016г.  също  е отложено за 
неопределено време.  

Според  оценката на Световната банка, представена в МЕ на 14 април 2016г., настоящата 
структура на пазара на електрическа енергия все още не позволява устойчиво възстановяване 
на сектора, засегнат от тарифен дефицит. Ad-hoc мерките, предприемани в миналото под 
натиска за намаляване на този дефицит, са в основата на влошена предсказуемост и ерозия на 
доверието в сектора и неговите институции. Запазва се хибридният характер на пазарната 
структура, включващ както регулиран сегмент с НЕК като обществен доставчик и единствен 
купувач, така  и свободен пазар,  реализиран чрез двустранна търговия и трансгранична 
търговия.   Запазва се доминантната позиция на БЕХ ЕАД в електроенергийния сектор. 
Необходима е всеобхватна реформа за преход към напълно либерализиран пазар, в изпълнение 
на ангажиментите на България към ЕС.  

Дискусия  

Във връзка с гореописания  контекст, участниците в дискусията изразиха увереност, че 
достигнатият дял на свободния пазар на електрическа енергия правят процеса на 
либерализация необратим и подчертаха необходимостта от последователност на съответните 
политики.  Дискусията напомни, че критичните въпроси, които програмата за реформи трябва 
ефективно да адресира, са финансовата стабилизация на сектора и  изграждането на 
конкурентен пазар на едро, при осигуряване на достъпност на цената на електрическата 
енергия за енергийно уязвимите  потребители.  

Пазарен модел 

ЕСО посочи, че според  представените междинни резултати,  докладът  на СБ  предлага 
въвеждане на пазарен механизъм за договоряне на загубите в електрическите мрежи, 
въвеждане на договори за разлика и механизъм за компенсиране на тарифния дефицит на НЕК. 
Във връка с това, бяха подчертани редица очакващи отговор въпроси -  как ще се закупуват 
загубите в електрическите мрежи;  кои договори ще участват в схемата с договори заразлика; 
какъв ще бъде механизмът  за компенсиране; каква е оценката на необходимия паричен ресурс; 
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какви са мерките при недостиг на паричен ресурс;  какъв ще е подходът към съществуващи 
договори – преразглеждане, анексиране, прекратяване... 

Участниците в дискусията се обединиха около необходимостта докладът и предложените в него 
мерки да бъдат публично оповестени. Предложението за нов пазарен модел трябва да бъде 
анализирано от експертна работна група, в която да бъдат представени и  заинтересованите 
пазарни участници. Експертната група трябва да изготви предложение за съответно изменение 
на законовата рамка, което да бъде внесено за разглеждане от законодателя. Следват оценка на 
въздействието, промени в нормативната уредба и подготовка на институциите по прилагането 
им. 

Българскят енергиен и минен форум представи  визия за краткосрочни стъпки в енергийния 
сектор:  ограничаване на регулирания пазар само до социално уязвимите групи от потребители; 
премахване на кръстосаното субсидиране на топлинната енергия и въвеждане на стимули за 
енергийна ефективност, газификация и интелигентно управление на потреблението; 
премахване или съществено редуциране на таксата върху приходите на енергийните дружества 
до не-повече от 1%; осигуряване на пълното заплащане на системните услуги, предоставяни от 
НЕК ЕАД за вътрешния пазар; разработване на гъвкави механизми за разширяване на пазара на 
изкупената от НЕК ЕАД „зелена“ енергия; овъзмездяване на НЕК ЕАД за направени от него 
разходи в полза на държавата за придобиване на активи публична държавна собственост; пряко 
позициониране на големите производители на електрическа енергия на регионалния пазар.  

Рисковете за сектора в условията на политическа нестабилност бяха адресирани от Института 
за пазарни изследвания. Бе подчертана необходимостта от освобождаване на регулаторната 
политика и осигуряване на  реална независимост на регулатора.    Развитието на пазара на едро 
и интегриране на производителите с преференциални цени в него са важни предизвикателства. 
Необходими са както синергия между  институциите на законодателната и  изпълнителната 
власт, така и  диалог между правителството и заинтересованите страни. Осигуряването на 
временна социална защита за енергийно уязвимите потребители е важно условие за пазарната 
реформа.   

Излизането на свободния пазар на всички производители без изключение, в това число и 
преференциалните, свободната конкуренция между всички производители, е едно от важните 
условия за плавен преход към напълно либерализиран  пазар, подчертавано от големите 
индустриални потребители, представени от БФИЕК.  

Пазар на едро 

Сегментите  на пазара на едро включват  дългосрочни договори, пазар ден напред, пазар в 
рамките на деня,  балансиращ пазар. БНЕБ  към  момента администрира пазар ден напред  и 
централизиран пазар за двустранни договори.  Пазарът ден напред има 47 участници от 13 
страни – местни търговци (45%), международни търговци (35%), производители (9%), 
потребители(11%). Общото изтъргувано количество към началото на м. ноември  е 18.7 TWh 
при средна цена 57,91 BGN/MWh. Към момента 24 компании са подали заявления за участие на 
ЦПДД . След старта на екраните за непрекъснато договаряне и часови продукти, предстои 
подписване на споразумения за осигуряване на ликвидност от страна на компаниите-
производители в структурата на БЕХ ЕАД. Подготвя се въвеждането на пазар в рамките на деня , 
като се предвижда сключване на договор за пазарна платформа до края на 2016г. След 
внедряване на платформата, създаване на правила за работа на пазара, обсъждане на тези 
правила с пазарните участници  и тестване на системата съвместно с ЕСО ЕАД, стартът на 
пазара в рамките на деня е предвиден за третото тримесечие на 2017г.   
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Развитието на пазарните сегменти е свързано с интегрирането към единния европейски пазар, 
съгласно действащите   Регламент ЕС 2015/1222  относно организацията на краткосрочните 
пазари и интегрирането на пазарите и Регламент ЕС 2016/1719 относно организацията на 
дългосрочните пазари, както и Решение на АСЕR от 17.11.16 за формиране на регионите за 
координирано изчисляване на преносните способности. Предстои да бъде приета методика, в 
процес на създаване е Регионален център за сигурност в Солун, който ще осъществява 
включително и  координираното изчисление за регион ЮИЕ.  Обединяването на европейските 
региони  MRC и  4MC е предвидено за 2018г. – 2020г., присъединяването към тях на регион ЮИЕ 
– за 2020-2022г. Подготвя се присъединяването на ЕСО към Европейската платформа JAO, която 
от 2018 г. ще разпределя дългосрочните права за пренос по границите BG-RО и BG-GR. ЕСО 
планира да разработи собствена платформа за прозрачност. Подготвя се прилагане на Кодекс за 
балансиране, който се очаква да влезе в сила през втората половина на 2017г.  

Пазар на дребно  

Текущото състояние на пазара на дребно се характеризира с интерес за лицензиране на 
търговци на електрическа енергия, миграция на малки клиенти от регулиран към свободен 
пазар и съответно намаляване на количествата електрическа енергия за регулирания пазар. 
Последните изменения в нормативната уредба  – актуализирани  Правила за търговия с 
електрическа енергия и Инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на клиенти, за 
които се прилагат стандартизирани товарови профили съгласно чл. 103а от Правилата, дават 
възможност за излизане на малки клиенти с инсталирана мощност под 100 kW на свободен 
пазар чрез стандартизирани товарови профили.  

По данни на ЕСО, общият брой потребители, възползвали се от тази възможност през периода 
01.04.2016 – 01.11.2016 е  16 122.  Разпростирането на свободните договорни отношения към 
битовите потребители обаче  остава основно предизвикателство – в цитираното  число  влизат 
едва 284 битови потребители  или 1.76%.   

Проблеми и предизвикателства  според регулатора 

Проблемите, наблюдавани  от регулатора след отварянето на пазара за малките потребители, са 
свързани с нелоялни практики като манипулативни продажби, неспазване на сроковете за 
издаване на удостоверение за липса на задължения, безпричинно възпрепятстване смяната да 
доставчика и неприемане на съответните документи. Предизвикателствата пред развитието на 
този сегмент на  свободния пазар са установяване на ефективна конкуренция, разширяване на  
спектъра на  предлаганите продукти и услуги, изграждането на доверие към свободния пазар и 
въвеждане на мерки за защита на уязвимите клиенти. За адресиране на тези 
предизвикателства, регулаторът вижда своите задачи в отстраняване на кръстосаното 
субсидиране на цените, осигуряване на недискриминационни правила за подхода на мрежовите 
оператори към отделните производители и търговци, определяне на прозрачни методи за 
регулация на мрежовите оператори, намаляване на регулаторната тежест и подобряване на 
административната ефективност. С висок приоритет трябва да се приемат мерки за защита на 
уязвимите потребители, включващи социална тарифа за електроенергия, нефинансови мерки и 
мерки за енергийна ефективност на жилищата. 

Проблеми и предизвикателства  според търговците на електрическа енергия 

Търговците на електрическа енергия открояват редица технически затруднения при работата с 
приетите стандартизирани товарови профили. Основна е идентифицираната необходимост от 
спешно въвеждане на унифициран стандарт за комуникация и автоматизиране на процеса, 
изискван от Правилата за търговия. Търговците трябва да бъдат представени на срещите за 
обсъждане на проблема, провеждани между представители на ЕРД и ЕСО.  Друг проблем от 
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техническо естество е свързан с  разнопосочна практика по прилагане на отделни разпоредби 
на Правилата за търговия с електрическа енергия,  свързани със СТП и отчитането на 
средствата за търговско измерване. Търговците отбелязват, че действащата нормативна уредба 
на пазара на дребно  прехвърля върху тях целия финансов риск по участието на битовите 
потребители на свободния пазар , чрез  вменяване  на  несвойствената  дейност по събиране на 
мрежовите такси от потребителите и чрез изисквания за съществени банкови гаранции в полза 
на мрежовите оператори.  Това води до влошаване  на  конкурентната способност на търговците 
и те считат, че  за развитието на пазара ще способства оптимизация на правилата за търговия, 
осигуряваща равнопоставеност на всички пазарни участници.  Друго важно условие за развитие 
на пазара е максималното облекчаване на действащата административна процедура по смяна на 
доставчик, като бъдат отменени  изискванията за нотариална заверка на волеизявлението на 
клиента за смяна на доставчик и намалени сроковете за реакция на електроразпределителните 
дружества. Търговците очакват ограничаване на влиянието на вертикално интегрираните 
предприятия в техните дъщерни дружества и въвеждането на мерки за подпомагане на 
енергийно бедните потребители като следващи стъпки в развитието на пазара.  

Сред  предизвикателствата, стоящи пред търговците, са  разработване и предлагане  на 
иновативни продукти за крайните малки стопански и битови клиенти и провеждането на 
информационна кампания за възможностите на свободния пазар. Както беподчертано от АУЕР, 
търговците следва да се подготвят и за своята  нова роля, определяна от  Директива 
27/21012/ЕС  и ЗЕЕ от 15.05.2015 г. - освен доставката на енергия на крайният потребител, те 
трябва да предоставят и енергийно ефективни технологии за нейното използване.  
Лицензираните търговци, които продават електрическа енергия на крайни клиенти в обем 
повече от 20 GWh годишно, трябва да докажат постигане на индивидуални цели за енергийни 
спестявания, определятни като ежегодни нови енергийни спестявания на крайна енергия, 
постигнати от мерки за енергийни спестявания в крайното потребление на енергия от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. 

Проблеми и предизвикателства  според потребителите  

Според БНАП, пълната либерализация на пазара би могла да донесе  нови възможности и ползи 
за потребителите, при условие  решаване на проблема  енергийна бедност. Потребителите като 
цяло имат позитивни очаквания към либерализацията на пазар, както това е идентифицирано 
от  (87% от гласувалите на сайта на БНАП  граждани са „за“ възможност за избор на доставчик). 
Основните проблеми пред пазарното  развитие са  ниската платежоспособност на 
домакинствата и изкуствено ниските цени на електроенергия за бита. Отстраняването на крос-
субсидирането на цените, водещо до натрупване на дефицит в системата,  остава основно 
предизвикателство в процеса на либерализация на пазара. То трябва да се съпровожда от 
ефективна политика за ограничаване на енергийната бедност. Конкретните действия в тази 
посока включват изучаване на състоянието и причините за възникване на енергийната бедност, 
приемане на дефиниция за енергийна бедност и съставяне на програма за борба с нея, 
включваща финансово подпомагане на социално слабите, мерки за повишаване на енергийната 
ефективност, обучение за енергоспестяване. Не на последно място,  необходима е и политика за 
информиран избор и лесна смяна на доставчика – отсъствие на   административни бариери при 
смяна на доставчик, достъпност и прозрачност на информацията за общите условия и тарифите, 
разбираеми цени, възможност за сключване на колективни договори.  

Проблеми , срещани  от   ВЕИ - производители  

Според Българска соларна асоциация, подкрепяща развитието на микро-  и  малки 
фотоволтаични и други ВЕИ- централи,  участието на пазара на малките производителите на  
възобновяема енергия е изключително затруднено от сложни процедури и дискриминиращи 
ограничения. За решаването на тези проблеми е небходимо допускане на участието на 
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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; стартиране на пазар „час 
напред“; търговия с пикова мощност.   

В заключение, участниците в дискусията се обединиха около необходимостта от по-
нататъшно фокусирано обсъждане на идентифицираните проблеми и предизвикателства, 
в рамките на цикъл от технически семинари, организирани от АСЕП.  

 

                                 

       

Красимира Шкодрова -Пищухина 
Изпълнителен директор на АСЕП 
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