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Българска макроикономическа асоциация, 22 юли 2014 г.

Дискусия 
Предизвикателства пред електроенергийния 

сектор в страната
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Неефективности на електроенергийната система
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„Свободен“ пазар, но без конкуренция

Потребители 
на свободния 
пазар

юни
2013

април
2014

ВН 69 96

СрН и НН 173 3010

Общо 242 3106

Електрическа енергия за свободен пазар 2013 г. = 13 158 ГВтч
износ = 7 127 ГВтч, вътрешен пазар = 6 030 ГВтч

5 910 

4 566 

1 508 

762 

392 

10 

4 

4 

2 

 -  1 000  2 000  3 000  4 000  5 000  6 000  7 000

АЕЦ КОЗЛОДУЙ, БЕХ ЕАД

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2, БЕХ ЕАД

НЕК, БЕХ ЕАД

ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД

ТЕЦ МАРИЦА 3 АД

ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ ЕАД

ТЕЦ ВАРНА ЕАД

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД
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Количество електрическа енергия за свободен пазар (износ + вътрешно потребление), 2013 г., GWh

БЕХ ЕАД = 91%
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Множество „индивидуални“ цени 
вместо единна пазарна цена
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„Поносими цени“?

61%

39%

АЕЦ Козлодуй до 01.07.2014

регулиран пазар = 37 лв/МВтч

свободен пазар = 70 лв/МВтч

40%

60%

АЕЦ Козлодуй след 01.07.2014

регулиран пазар = 30 лв/МВтч
свободен пазар = >70 лв/МВтч

70 лв 37 лв 70+х лв 30 лв

«Държавите-членки гарантират, че всички битови клиенти (…) и малки 
предприятия се ползват от универсална услуга, т.е. правото да им се доставя
електроенергия с определено качество в рамките на тяхната територия на 
разумни, лесно и ясно съпоставими, прозрачни и недискриминационни цени.»

ДИРЕКТИВА 2009/72/ЕО 
относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия
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Регулаторна недостатъчност:
Кръстосано субсидиране м/у бит и индустрия

НЕК
обществен 
доставчик

Крайни 
снабдители

Стопански 
потребители 

на НН

Домакинства

Снабдителите губят от бита

 19,06 лв./МВтч

 200 млн. лв./год.

Бизнесът НН плаща 

с 32% по-скъпа
енергия от бита

114,10 
лв./МВтч

95,11 
лв./МВтч

134,04 
лв./МВтч – две скали

Резервът се изчерпва!

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vhcu97GO4RbBeM&tbnid=W5nEbK6X9PnEmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tahinella.com/?attachment_id=160&ei=vq7HU5TZJaOa0QW-tICICg&bvm=bv.71198958,d.bGQ&psig=AFQjCNFFEERSJG4gKsdIk0hF_HU4PfAQmw&ust=1405681724133389
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vhcu97GO4RbBeM&tbnid=W5nEbK6X9PnEmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tahinella.com/?attachment_id=160&ei=vq7HU5TZJaOa0QW-tICICg&bvm=bv.71198958,d.bGQ&psig=AFQjCNFFEERSJG4gKsdIk0hF_HU4PfAQmw&ust=1405681724133389
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vhcu97GO4RbBeM&tbnid=W5nEbK6X9PnEmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tahinella.com/?attachment_id=160&ei=vq7HU5TZJaOa0QW-tICICg&bvm=bv.71198958,d.bGQ&psig=AFQjCNFFEERSJG4gKsdIk0hF_HU4PfAQmw&ust=1405681724133389
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vhcu97GO4RbBeM&tbnid=W5nEbK6X9PnEmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tahinella.com/?attachment_id=160&ei=vq7HU5TZJaOa0QW-tICICg&bvm=bv.71198958,d.bGQ&psig=AFQjCNFFEERSJG4gKsdIk0hF_HU4PfAQmw&ust=1405681724133389
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Решение Ц-12/30.06.2014: ретроактивно
отнемане на:

• 134 млн.лв. на ЧЕЗ за 3 г.
• 151 млн.лв. на ЕВН за 4 г.
• 119 млн.лв. на Енерго-Про за 4  г.

Одитни доклади:
„За 2008-2013 ЕРД са отчели по-ниски технологични 
разходи от  зададеното  за периода  = 405 млн.лв.  
икономии … въпреки това не са отчели по-големи 

печалби, а с тях са финансирали разходи, които са над 
определените им от ДКЕВР … това е в ущърб и за 

сметка на потребителите“ 

Регулаторна недостатъчност:
Стимули за неефективност
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Регулаторна недостатъчност
Санкции на снабдителите за небаланси на потребители

НЕК

Балансиращ „пазар“  от 1 юни 2014 

продава

купува

≈ 790*
лв/МВтч

≈ 25* 
лв/МВтч

Балансиране на електроснабдителните 
дружества - регулаторна рамка

Прогнозни небаланси: 3-7% = 100 млн./год.

Позволени небаланси: 1,5%

Балансиращ „пазар“  до 1 юни 2014 

188,91 лв/МВтч

26,80 лв/МВтч
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… и оценката на институциите
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Ефективност – как?

Препоръка на ЕК Предписани стъпки Оценка

Срок: май-декември 2013 г.
Извеждане от експлоатация на мощности 



Отделяне на ЕСО по собственост 


Коригиране на задълженията на НЕК за изкупуване на енергия 

спрямо потреблението на регулирания пазар

a) Намаляване на квотите за регулиран пазар…

b) Изкупуване само на нетна електроенергия от СНР

c) Инвентаризация на ВЕИ с директна инвестиционна

субсидия…

d) Предоговаряне на РРА и насърчаване на 

операторите да участват на пазара…









Използване на фискални мерки за покриване на част от разходите в 

системата от бюджета


Срок: 2014-2016г.

Осигуряване на достатъчен брой продавачи и купувачи на пазара с 

оглед ефективна конкуренция


Създаване на организирано място за търговия на енергия (борса) за 

работа на day-ahead, intra-day и балансиращ пазар


Ускоряване на coupling и имплицитно разпределяне на капацитет на 

границите


Реформа на модела „Единствен купувач“


Ревизия на механизмите за подкрепа на ВЕИ


Разработване на детайлна Пътна карта за отпадане на регулираните 

цени
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Сценарии за стабилизация
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Изходна позиция
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Благодаря за вниманието!

ivanka.dilovska@emi-bg.com

www.emi-bg.cоm

mailto:ivanka.dilovska@emi-bg.com

