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  Електрическата енергия – стока или услуга? 
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Стока ? Услуга ? 

Неосезаема стока, която трябва да се 
консумира веднага, след като бъде 
произведена 

Изпълнява много от функциите на нефта 
и природния газ, които са стоки 

Световната търговска организация  
разглежда ЕЕ като стока – резултат от 
производството на електричество 
 

Електроенергийните услуги, в които се 
включва и преносът, са предмет на 
Общото споразумение  за търговия на 
услуги  

След либерализирането на енергийния 
сектор и отварянето  на 
електроенергийните пазари за чужди 
доставчици, в много страни има ясна 
тенденция към признаването на 
електроенергията като стока 

Свързаните с  електрическата енергия 
дейности като пренос, разпределение и 
други се възприемат като услуги 

 

Българското законодателство  
разглежда електрическата енергия като стока, която се облага с акциз  



 Особеностите на електрическата енергия  
като стока определят характера на пазара 
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Необходимост 
от проводник 

• Все още отсъства  глобален пазар 

• Предпоставки за формиране  на монополна позиция на собственика на мрежата за пренос и 
разпределеление 

 

Няма 
възможност за 

съхранение 

 

• Производството и предлагането трябва да възникнат в момента на възникване на търсенето, 
производство и потребление задължително строго балансирани, времето на доставка е критично 

• Наложително участие на трета страна, балансираща търсенето и предлагането във всеки момент 

• Възможни са сезонни цени, високо непостоянство на цените 

Недиференцир
ана спрямо 

производителя 

• Подходяща за търговия 

• Не е възможно различните производители  да доставят до пазара електрическа енергия с 
различни характеристики 

Електричеството  - недиференцируемa стока със сезонност на търсенето, 
висока изменчивост на цените, нееластичност на търсенето и ограничена 
възможност за транспортиране 



Обем на пазара на електрическа енергия  
в България  
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Потребление на електрическа енергия  
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Опростена схема на пазара  
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Производители Обществен 
доставчик НЕК 

ДПИ 
ЧЕЗ, ЕВН, Е-П, ЗП 

Търговци  

Потребители ВН 

Крайни снабдители 
ЧЕЗ, ЕВН,  Е-П, ЗП 

Регулирани цени Свободно договорени цени 

 

                 

                             
                             
              

               

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                 

Потребители СрН 

Потребители НН  

Мрежа ВН  
ЕСО 

Мрежа СрН 
ЧЕЗ, ЕВН , Е-П 

Мрежа НН 
ЧЕЗ, ЕВН, Е-П, ЗП 

Физическа доставка  
Търговец НЕК 

Търговец ЧЕЗ 

Търговец ЕВН 

Търговец Е-П 

Търговец ЗП 
? 



Либерализация на пазара - ефекти 
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Свободен избор и договаряне на цени 
на електрическата енергия, по-ниски от 

държавно регулираните  

 

Контрол  върху качеството на 
мрежовите  услуги 

 

Влияние върху цената на мрежовите 
услуги 

 

Предстои развитие на конкурентна 
среда в областта на мрежовите услуги  

• Доставчикът контролира отношенията 
между оператора и клиента 

• Доставчикът контролира качеството на 
услугата, той  може да регистрира 
сривове и да представлява клиента в 
случай на щети 

• Търговците са в пряка конкуренция с 
ЕРП – създава се истинска конкурентна 
среда 

• Търговците са коректив на условията 
на ценообразуването на мрежовите 
услуг 

• Няма нормативни бариери за 
навлизане на пазара на мрежови 
услуги 

• Съществуват компании с наследена 
или придобита необходима 
инфраструктура  
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