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Образуване на цените на електрическата енергия, в условията на 
либерализиране на пазара: 

 

 Предстои отделяне от регулирания пазар на клиенти, 
присъединени към мрежи Средно напрежение, които към момента 
купуват електрическа енергия по регулирани цени. 

 Променя се структурата на регулирания пазар, т.е. увеличава се 
дела на енергията, търгувана по свободно договорени цени. 

 Увеличава се тежестта за крайния клиент от задължително 
изкупуваната енергия по дългосрочни договори – Марица Изток 1 
и Марица Изток 3, от ВИ – фотоволтаични централи, вятърни 
централи, водноелектрически централи и биомаса, както и 
задължението за изкупуване на енергията, произвеждана по 
комбиниран начин – топлофикационни и заводски централи. 
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При тази структура на пазара би довела до: 

Увеличение цената на енергията на Обществения 
доставчик  от 78,47 лв./МВтч на 88,11 лв./МВтч 

Крайният потребител ще понесе изцяло 
финансовата тежест на енергията, подлежаща на 
„задължително изкупуване“. 

Единствената възможност за доставка на по-евтина 
енергия за крайния потребител би била от АЕЦ 
Козлодуй, като неговата квота за новия ценови 
период се намалява спрямо текущия, поради това, 
че клиентите на средно напрежение ще купуват 
енергия по свободно договорени цени. 
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 Спрямо текущия ценови период признатите 
разходи за производство на енергия от ВИ 
нарастват двукратно от 563 млн.лв. на 1,2 млрд.лв. 

 В тази сума не се включват около 317 млн.лв. 
действително извършени разходи за произведена 
енергия от възобновяеми източници, която не е 
била включена при ценообразуването от 1 юли 
2012 година. 

 Заявените от енергийните дружества разходи за 
производство на енергия от възобновяеми 
източници възлизат общо на около 1,5 млрд.лв. 
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 Прилагането на съществуващия модел на 
ценообразуване, би довел и до увеличаване на 
добавките към цената за пренос.  

 Стойността на мрежовите компоненти би се 
увеличила от 34,26 лв./МВтч на 67,70 лв./МВтч. 

 При отчитане намаленото потребление в 
страната, ръста на разходите за производство на 
енергия от възобновяеми източници и при 
запазване на условието крайния потребител да 
плаща изцяло енергията, свързана задължително 
изкупуване , то това би довело до минимум +16% 
на цената за крайния потребител. 
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Такава би била структурата на мрежовите услуги: 
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 Прилагане на нов модел на ценообразуване: 

 Анализ на потреблението на електрическа 
енергия в страната, в т.ч. анализ на 
съществуващите мощности; 

 Прилагане на механизъм за 
преразпределение на разходите за 
„задължително изкупуване“ за клиентите по 
регулирани и свободно договорени цени; 

 Премахване на добавките към цената за 
пренос и преразпределение на разходите в 
единна цена за енергията, която ще се плаща 
от всички клиенти по регулирани цени. 
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Производители: АЕЦ, Бобов 

дол, ТЕЦ Варна, ТЕЦ Марица 

Изток 2

Търговци на вътрешния пазар - 

купуват пропорционална част от 

"задълженията към обществото", 

определена в лв./МВтч

НЕК - Обществен 

доставчик : Формира 

единна "миксова" 

цена на енергията

ДПИ купува по свободно 

договорена единна цена за 

енергия

Производители: Марица 

Изток 1, Марица Изток 3, 

Топлофикации, Заводски,ВЕИ 

и ВЕЦ над 10 МВт

ЕРП купува енергия за 

технологични разходи по единна 

цена за енергия + цена за пренос 

и достъп

Топлофикации, Заводки, ВЕИ 

и ВЕЦ над 10 МВт
Крайни снабдители

КС - купува по единна цена за 

енергия
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 Анализ и оптимизиране на разходите за студен 
резерв, съобразен с нуждите на потреблението на 
електрическа енергия в страната; 

 Финансиране на част от разходите за 
производство на електрическа енергия от 
възобновяеми източници чрез приходите от 
продажба на емисии парникови газове. 
Директива 2009/29/ЕО. 

 Осигуряване на баланс между съществуващите 
мощности с цел гарантиране на снабдяване с 
електрическа енергия. 
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 Функционирането на този модел на 
ценообразуване е свързан с промяна в Закона 
за енергетиката и Закона за енергията от 
възобновяеми източници. 

 Неговото въвеждане ще запази в максимална 
степен взаимоотношенията между 
търговските участници, както на 
регулирания, така и на свободния пазар. 
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 Очаквани резултати: 

 Намаляване на мрежовите компоненти към 
цената за пренос и създаване на условия за 
развитие на  либерализирания пазар; 

 Ограничаване на влиянието на 
„задължителното изкупуване на енергия“ 
върху крайните цени на енергията. 

 Създаване на правила за функциониране на 
ДПИ, както и условия за развитие на 
свободния пазар. 

 



Благодаря за вниманието 


