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ЧЕЗ ЕВН Енерго-Про 

Средна продажна цена (енергия): 118 лв/МВтч 

Регулирани цени за енергия, лв/МВтч 

Кръстосано субсидиране на регулиран пазар 

Източник:  
Решение на КЕВР №Ц-35/01.11.2015 
Заявления за цени 

Крайни снабдители 
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АЕЦ Козлодуй ВЕЦ на НЕК ТЕЦ Марица Изток 2 ТЕЦ CG Марица Изток 3 
ТЕЦ AES Марица Изток 1 КПЕТ ВЕИ 

От хетерогенен ….. 

Източник: КЕВР 

…… към стандартен пазарен модел 

Източник: EPEX Spot 
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Структура на свободния пазар 

БЕХ други 

Свободен пазар 2014: 
Степен на конкуренция 

Потребление на електрическа енергия на свободен пазар в страната:  11,3 TWh 
Нетен износ:        9,5 TWh 
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Доставки на свободен пазар 2014 г., TWh Източник: КЕВР 
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Конкурентен пазар на едро – как? 

Препоръки на ЕК 
Реформа на модела „Единствен купувач“ 
Създаване на организирано място за търговия на енергия (борса) за работа 
на day-ahead, intra-day и балансиращ пазар 

Осигуряване на достатъчен брой продавачи и купувачи на пазара с оглед 
ефективна конкуренция 

Предоговаряне на PPA  и трансформирането им в пазарни 

Ревизия на механизмите за подкрепа на ВЕИ 

Ускоряване на coupling и имплицитно разпределяне на капацитет на 
границите 
Разработване на детайлна Пътна карта за отпадане на регулираните цени 
Използване на фискални мерки за покриване на част от разходите в 
системата от бюджета 
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Добавките в ЕС и България 

56% 
19% 

25% 

BG добавки 01.11.2015 

ВЕИ ВКПЕТ други 

18,83 
EUR 
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НЕК ЕАД 2015 - 2016 
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Пазарът за енергия не „строи“ нови мощности 

Приведени разходи за енергия (€/MWh) при пълно използване на мощностите и 
средномесечни пазарни цени на едро на ЕС електроенергийни борси 2013 г. 
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Търси се… 
нов пазарен модел 

ЗАВРЪЩАНЕ В БЪДЕЩЕТО 
Средномесечни цени на UK Electricity Pool, 1990-1997 г. 



10 Енергия Гъвкавост Капацитет 

Цел Ефикасно диспечиране Краткосрочна системна 
адекватност 

Дългосрочна системна 
адекватност 

За какво 
служи 

Доставя енергия по 
разходно най-ефективен 
начин, като се оставя 
пазарът да подреди 
системния merit-order 
(оптимално използване на 
наличните активи) 

Позволява на системата да 
откликва на краткосрочните 
отклонения в баланса 
търсене/предлагане 

Осигурява дългосрочна 
системна адекватност, 
например, в случай на 
екстремни върхови товари 
или за резервиране на 
непостоянното ВЕИ 
производство 

Пазарни 
инструменти 

Форуърден пазар 
Пазар ден напред 
Пазар в рамките на деня 

Пазар ден напред 
Пазар в рамките на деня 
Балансиращ пазар 
Пазар за допълнителни 
услуги 

Пазар за капацитет 

Къде сме 
днес 

Продължаваща пазарна 
интеграция с обединяване 
на пазарите  в рамките на 
деня и трансгранична 
търговия 

Продължаваща интеграция 
на енергийните пазари и 
трансгранично балансиране, 
предстои разработването на 
мрежови услуги 

Независими една от друга 
и разнообразни 
национални инициативи за 
механизми за насърчване 
на нови мощности с 
активни дискусии за 
трансгранично участие 

Бъдещ пазарен модел = енергия + капацитети 
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EMI: fully-fledged member of EURELECTRIC in Bulgaria 

www.emi-bg.cоm 
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