РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
В публикуваната версия
на това решение, някои
от данните са заличени в
съответствие с чл. 55 от
ЗЗК, с който не се
допуска разгласяването
на търговски тайни или
други защитени от закон
тайни
на
страните.
Заличените данни са
отбелязани със (...)*.

РЕШЕНИЕ
№ 152
София, 13.02.2020 г.
Комисията за защита на конкуренцията в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Юлия Ненкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Кюмюрджиев
ЧЛЕНОВЕ:
Анна Янева
Георгица Стоянова
Красимир Витанов
Красимир Зафиров
Пламен Киров

при участието на секретар - протоколиста г-жа Теодора Ананиева, разгледа в закрито
заседание, проведено на 13.02.2020 г., преписка № КЗК-82/2018 г., докладвана от Димитър
Кюмюрджиев – зам.- председател на КЗК.
На основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) във връзка
с чл. 91, ал. 1 и чл. 27 от ЗЗК, с решение на Комисията № 59/22.01.2018 г. е образувано
производство по преписка № КЗК/82/2018 г. за извършване на секторен анализ на
конкурентната среда на пазара на електроенергия.
I. Цел и предмет на секторния анализ
Производството по секторния анализ е образувано с решение на КЗК след появилите
се в края на 2017 г. и началото на 2018 г., съобщения и изказвания в средствата за масово
осведомяване, относно наличието на спекулативни цени на електроенергията на свободния
пазар по отношение на стопанските потребители и изразените съмнения за синхронизираното
им увеличение от основните производители и лицензираните търговци на електроенергия.
С оглед социално - икономическата значимост на енергетиката, обществения и
институционален интерес, свързани със свободната търговия на ел. енергия и повдигнатите от
държавните органи, институции и браншови организации въпроси и евентуални причини за
увеличение на цената на електроенергия на свободния пазар, както и настъпилите ефекти от
промените в Закона за енергетиката (ЗЕ) в посока разширяване на участниците в борсовата
търговия и динамичното развитие на пазара като цяло, Комисията прецени, че е необходимо
актуализиране на информацията относно състоянието на конкурентната среда в сектора.
В хода на образуваното производство през 2019 г. продължиха да постъпват сигнали
от различни участници на пазара на търговия на едро с електроенергия, с които Комисията бе
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информирана за евентуални нарушения на Закона за защита на конкуренцията1 от друга група
участници на свободния пазар на електрическа енергия, както и за манипулативни сделки,
осъществени на борсовия пазар2 (на платформата „Централизиран пазар на двустранни
договори“)3. В рамките на производството постъпи и писмо от министъра на енергетиката4, с
което информира Комисията за съществени промени в цената на електрическата енергия на
„Българската независима енергийна борса“ ЕАД (на платформата „Ден напред“),
наблюдавани в отделни дни в периода от м. април до 04.07.2019 г., спрямо цената на
регионалните борси. Посочва се, че флуктуациите в цените са породили съмнения сред
участниците на пазара на електрическа енергия за евентуално нарушаване на конкуренцията 5.
Предвид гореизложеното целта на секторния анализ е да бъде проучено състоянието на
конкурентната среда на пазара на търговия на едро по свободно договорени цени с
електроенергия, отчитайки спецификата на вертикално интегрираната структура на
електроенергийния пазар и анализирайки в детайли същността, развитието, структурата на
борсовия пазар на електроенергия, вноса и износа и пазара на електрическа енергия чрез
двустранни договори, сключени извън борсовия пазар.
За целите на секторния анализ и предвид постъпилите сигнали в хода на проучването,
Комисията постави акцент върху особеностите и функционирането на борсовия пазар и
разгледа относимата нормативна уредба, взаимодействието
с другите пазари от
електроенергийния сектор, съответните бариери за навлизане на пазара, участниците му,
степента на пазарна концентрация и развиващите се към момента пазарни процеси, динамики
и тенденции, като анализът ще бъде съсредоточен върху открояването на проблемите, които
са от естество да възпрепятстват вече съществуващата конкуренция или да ограничат
разрастването на конкуренцията на свободния пазар.
II. Методология на проучването
На основание чл. 45 т. 1 от ЗЗК в рамките на секторния анализ Комисията изиска
детайлна информация от държавни органи, сдружения на предприятия и участници на
различните нива по веригата на производство, пренос, разпределение, снабдяване и търговия
на едро с електроенергия.

Писмо с ВХР-1440/22.07.2019 г. от АИКБ, КРИБ, БСК, БТПП. Твърденията са, че група свързани търговци са
участвали координирано в проведени тръжни сесии на Българска независима енергийна борса през периода от
ноември 2018 г. до януари 2019 г., при които са търгувани предлагани от АЕЦ “Козлодуй“ количества
електроенергия в размер на около 500 MW. Посочва се, че всеки от тези търговци е закупил чрез двустранен
договор електрическа енергия от предложената от АЕЦ Козлодуй, като формално по всеки от договорите е
спазено ограничението в тръжната документация за закупуване на количества до 10 МВтч, съответно 20 МВтч
от един купувач. Твърди се, че целта на договорката е била да се елиминират останалите търговци-конкуренти
на пазара. В допълнение се сочат като съмнителни продажби на НЕК на сегмент „Ден напред“ през периода
01.12.2018 г.-14.07.2019 г., за които се твърди координираност между офериращите търговци и произлизащи от
това високи равновесни почасови цени. В сигнала се посочва, че част от тези дружества са износители и следва
да се обърне внимание и на данните за трансграничен обмен от системата на ЕСО, затворените вътрешни сделки
между посочените търговци (без физически трансграничен трансфер) и почасовите цени, постигнати за периода
па сегмент „Ден напред“ за гореспоменатия период.
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Писмо в ВХР-1340/08.07.2019г. от “Ритъм-4-ТБ“ ООД, с копие до КЕВР, ACER, Комисия по енергетика към
НС, БЕХ ЕАД, Българска фондова борса АД, Министъра на финансите на РБългария. Сигналът е относно търгове
за покупка на електрическа енергия, проведени на платформата „Централизиран пазар на двустранни договори“
на БНЕБ ЕАД в периода 21.06. – 01.07.2019 г. В сигнала се твърди, че сделките за доставка на дългосрочни
продукти са сключени на цени под пазарните, а вероятният продавач е „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. В рамките на
описаните в сигнала шест сделки са изтъргувани общо 285 MW електроенергия. Излагат се твърдения, че
описаните сделки представляват „манипулиране на пазара“ и нарушават разпоредбите на Регламент (ЕС) №
1227/2011 и по-конкретно чл. 5 във връзка с чл. 2, т. 2, буква а), предл. второ.
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Сигнал с вх.№ ВХР-1935/11.10.2019 г. от „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД.
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С вх. № ВХР-1347/09.07.2019 г.
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В тази връзка КЗК получи информация от Министъра на енергетиката, Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР), Сдружение „Асоциацията на търговците на
електроенергия в България“ (АТЕБ), Сдружение „Асоциация свободен енергиен пазар“
(АСЕП), „Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД (БНЕБ), „Електроенергиен системен
оператор“ ЕАД (ЕСО), „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК), „Българска
фотоволтаична асоциация“ (БФА), Сдружението „Българска федерация на индустриалните
енергийни консуматори“ (БФИЕК), „Българската ветроенергийна асоциация“ (БГВЕА),
Асоциация „Хидроенергия“, „Пи Пи Си България“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД,
„Синергон Енерджи“ ЕООД, „Енерджи Съплай“ ЕООД, „Енерджи Маркет“ АД, „ЕНЕРГОПро Трейдинг“ ЕАД, „ЕНЕРГО-Про Енергийни услуги“ ЕООД, „Енергео“ ЕООД, „Едисън
Трейдинг С.ПА - клон БЪЛГАРИЯ КЧТ“, „ЕВН Трейдинг САУТ ИЙСТ ЮРЪП“ ЕАД, „Гранд
Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, „АВВ Електрифициране“ ООД, „АКСПО България“ ЕАД,
„Проакт“ ООД, „ТЕЦ Варна“ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД,
“КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, „Ей И Ес-3С Марица Изток I“ ЕООД, „Брикел“ ЕАД,
„Алфа Енерджи МТ“ ЕООД, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“
ЕАД, „Топлофикация – ВТ“ АД, „Топлофикация – Плевен“ ЕАД, “Топлофикация Русе“ ЕАД,
„Топлофикация – Габрово“ ЕАД, „Топлофикация“ – Разград“ ЕАД, „Хермес Пауър“ ООД,
„Хаос инвест“ ЕАД, „Топлофикация - Сливен“ ЕАД, „Топлофикация –Перник“ АД,
„Топлофикация-Враца“ ЕАД, „Топлофикация София“ ЕАД, „Топлофикация – Бургас“ ЕАД,
„Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД, „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД, „Ей и Ес Гео
Енерджи“ ООД, „Ветроком“ ЕООД, „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД,
„Биомет солар пчеларство“ ЕООД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
В рамките на проучването КЗК инициира и проведе срещи с браншови, работодателски
организации и други участници на пазара на търговия на едро с електроенергия, на които бяха
обсъдени въпроси, свързани с механизма на функциониране на пазарите на търговия на едро
с електроенергия, развитието и условията на конкуренция, както и бяха дискутирани,
откроени от тях проблеми за конкуренцията в сектора. На срещите присъстваха представители
на Асоциацията на организациите на българските работодатели, обединяваща следните
представителни организации на работодателите в Република България: Асоциация на
индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес,
Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България, както и представители на Сдружение „Асоциацията на
търговците на електроенергия в България“ и Сдружение „Асоциация свободен енергиен
пазар“.
В производството бяха присъединени и проучени и различни сигнали, относно
манипулации на цените на електроенергията на пазара на търговия на едро по свободно
договорени цени от определени търговски участници, както и наличието на некоректни
търговски практики. В тази връзка КЗК събра информация относно конкретни сделки,
сключени през 2018 г. и 2019 г. на екраните на „Централизиран пазар на двустранни
договори“ и на пазарен сегмент „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД, породили съмнения за
манипулации на борсовата търговия.
За цялост на анализа КЗК извърши и проучване на практиката в другите страни-членки
на ЕС по отношение на структурата на пазара на едро с електрическа енергия, дефинирането
на продуктово-географски пазар, наличието на организиран борсов пазар за търговия с
електрическа енергия и търгуваните продукти, както и взаимодействието на националните
ведомства по конкуренция на държавите от ЕС с регулаторните органи при упражняването на
правомощията по Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от
25.11.2011 г., относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия
(REMIT).
Събрана и обработена беше икономическа и пазарна информация за периода от
01.01.2016 г. до 30.09.2019 г., относно състоянието на конкурентната среда на пазара на
търговия на едро по свободно договорени цени с електроенергия.
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В секторния анализ са разгледани и анализирани изискванията на Третия енергиен
пакет от мерки на ЕС, обновената регулаторната рамка на енергийната политика в лицето на
Четвъртия енергиен пакет от мерки на ЕС, водещ прехода към чиста енергия, както и Законът
за енергетиката във връзка с измененията му към месец октомври 2019 г. В ПЗР на ЗИД на ЗЕ
изм., бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г. е предвидено, че подзаконовите нормативни
актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в срок до 30 юни
2019 г. През разглеждания период действат и се прилагат Правила за търговия с електрическа
енергия, обн. ДВ. бр. 66 от 26.07.2013 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 35 от 30.04.2019 г.
III. Практика на КЗК в сектор електроенергетика
В дългогодишната практика на Комисията предмет на анализ са били множество
аспекти от производството и търговия с електрическа енергия включително достъпа до
преносните мрежи, доставката и снабдяването с електроенергия по регулирани и свободно
договорени цени, пазара на балансираща енергия, процеса на преминаване към свободно
договорени цени и други, където е анализирано развитието на конкурентната среда в сектора.
Комисията е извършила секторен анализ на пазара на производство, търговия, пренос
и снабдяване с електрическа енергия в страната за периода 2006 - 2012 г., приет с Решение №
800 от 03.07.2013 г. В анализа КЗК е установила като пречка за развитието на ефективната
конкуренция на пазара за производство на електрическа енергия наличието на квотен принцип
и дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия на фиксирана цена, както и високата
концентрация на пазарна сила в рамките на БЕХ. Комисията е посочила, че са необходими
допълнителни усилия за гарантиране на безпрепятствен, равнопоставен достъп и
присъединяване до преносните и разпределителните мрежи поради характера им на
съществени съоръжения, както и усилия в посока ефективно отделяне на дейностите по
„производство” и „доставка” от „пренос” и „разпределение”. Откроени са били и проблеми
във връзка с развитието на търговията по свободно договорени цени и упражняването на
правото на всеки потребител свободно да избира доставчик на електрическа енергия, които са
основна предпоставка за постигане на пълно либерализиране на пазара. Друга основна пречка
за създаването на условия за развитие на ефективна конкуренция в изследвания сектор е била
и липсата на реално функциониращ борсов пазар за търговия с електрическа енергия.
Във връзка с процедурата, условията и администрирането на процеса по смяна на
доставчик на електрическа енергия, Комисията е образувала производство № КЗК305/554/2013 г. за установяване на нарушение по чл. 15 и чл. 21 от ЗЗК и чл. 101 и 102 от
Договора за Функциониране на Европейския Съюз (ДФЕС) за евентуално извършени
нарушения от страна на енергийни предприятия от всички нива на разглеждания пазар 6 по
отношение на процедурата, условията и администрирането на процеса по смяна на доставчик.
В тази връзка Комисията е установила наличие на злоупотреба с господстващо положение от
страна на снабдителни и разпределителни предприятия на българския енергиен пазар и с
Решения № 1475/14.12.2017 г., № 1476/14.12.2017 г. по преписка № 305/554/2013 г. им е
наложила санкции за извършени нарушения по чл. 21 от ЗЗК, изразяващи се в дискриминиране
на лицензираните търговци на ток и ограничаване на търговията с електрическа енергия по
свободно договорени цени.
С Решение № 1510/21.12.2017 г., по преписка № 1169/922/2014 г., Комисията за защита
на конкуренцията е наложила санкция в размер на 288 000 лв. за извършено нарушение по чл.
21, т. 1 от ЗЗК на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, изразяващо се в злоупотреба с
господстващо положение на пазара на разпределение на електрическа енергия, включващ
дейността по присъединяване на производители на електрическа енергия от възобновяеми
Производство № КЗК-305/554/2013 г. е образувано срещу „ЧЕЗ България” ЕАД, „ЧЕЗ Електро България” АД,
“ЧЕЗ Разпределение България“ АД, “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, „ЕВН България“ ЕАД, „ЕВН България
Електроснабдяване“ ЕАД, “ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, „ЕВН Саут Истърн Юръп” ЕАД,
„Енерго-про продажби“ АД, „Енерго-про мрежи“ АД, „Енерго-про България трейдинг“ ЕАД, „Енерго-про
енергийни услуги“ ЕООД, както и Сдружение „Асоциация на търговците на електроенергия в България” и
Сдружение „Институт за енергиен мениджмънт”.
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енергийни източници, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да
засегне интересите на потребителите. Комисията е установила, че „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД налага нелоялни търговски условия на своите клиенти, производители на
електроенергия от ВЕИ, с цел постигане на необосновани финансови ползи във връзка с
присъединяването към електроразпределителната мрежа. Ефектът от поведението на
дружеството се е проявил във връзка с прехвърляне върху потребителя на разходи, които
следва да бъдат поети от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Като косвен резултат налаганите
нелоялни условия водят до възпрепятстване навлизането на нови участници на вертикално
свързания пазар на производство и продажба на електрическа енергия. С окончателно
Решение № 6377/ 25.04.2019 г. Петчленен състав на Върховен административен съд е
потвърдил горепосоченото решение на Комисията.
С Решение № 1299/15.11.2018 г. КЗК е проучвала евентуална злоупотреба с
господстващо положение от страна на снабдителни и разпределителни предприятия7 и други
предприятия от техните икономически групи на българския енергиен пазар, във връзка с
участието им в процеса по първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно
договорени цени за крайни битови и небитови клиенти, присъединени към
електроразпределителната мрежа на ниско напрежение. Предвид разглеждания период в
производството и предвид факта, че администрирането на процеса по излизане на пазара на
доставка на ел. енергия по свободно договорени цени, е част от дейностите по разпределение
и снабдяване с ел. енергия, то за целите на конкретното проучване Комисията е анализирала
пазара, обхващащ дейността по снабдяване (доставка) на електрическа енергия на битови и
стопански потребители на НН, осъществявана от „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕВН България
Електроснабдяване“ ЕАД и „Енерго-Про България“ ЕАД и пазара на услугите по
разпределение на електрическа енергия на битови и стопански потребители на НН през
разпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Електроразпределение Юг“
ЕАД и „Енерго-Про Мрежи“АД, в качеството им на оператори на електроразпределителна
мрежа. Като засегнат пазар Комисията е разгледала пазара на търговия с ел. енергия по
свободно договорени цени за битови и стопански потребители, присъединени към ЕРМ на НН.
След изследване на пазарното поведение на ответните дружества на така определения пазар в
производството, КЗК е установила, че не е извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК от тяхна
страна.
С Решение № 833/18.07.2019 г. Комисията е наложила на „Национална електрическа
компания“ ЕАД имуществени санкции общо в размер на 315 612 лв. за извършени
нарушения по чл. 21, т. 1 от ЗЗК, представляващи злоупотреба с господстващо положение на
пазара на балансиране на производители на електрическа енергия от ВЕИ при производство
на ел. енергия по преференциални цени на територията на страната. Нарушенията
представляват налагане от страна на НЕК ЕАД на нелоялни търговски условия на ВЕИ
производителите. Комисията е установила, че НЕК ЕАД коригира подадени от
производители от възобновяеми енергийни източници – членове на специалната балансираща
група (СБГ) на НЕК ЕАД прогнозни почасови графици за производство, с което са създадени
необосновани допълнителни разходи за небаланс за ВЕИ производителите. От стартирането
на балансиращия пазар в пълния му обем на 01.06.2014 г. НЕК ЕАД, като координатор на СБГ,
едностранно и без основание е променял почасовите прогнозни графици, подавани от ВЕИ
производителите. В резултат на тези промени, ВЕИ производителите са били обременени
финансово поради изкуствено увеличените небаланси за тях. Комисията е установила също
така, че НЕК ЕАД е възлагало върху ВЕИ производителите – членове на СБГ на НЕК ЕАД,
допълнителни необосновани разходи за небаланс чрез прилагането на Раздел ІV от Методика
за разпределяне на задължения за небаланси в специалната балансираща група с координатор
НЕК ЕАД – ОД (Методиката). В производството е установено, че приетите от НЕК ЕАД
„Енерго-Про Мрежи“ АД (понастоящем „Електроразпределение Север“ АД, „ЕНЕРГО-ПРО България“ АД
„Енерго-про
Продажби“
АД,
„ЕВН
България
Електроразпределение“
ЕАД,
(понастоящем
„Електроразпределение Юг“ ЕАД), „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, „ЕВН България“ ЕАД и „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Електро България“ АД.
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правила по Раздел IV на Методиката са позволили на дружеството да калкулира на ВЕИ
производителите разходи за небаланс, каквито електроенергийният системен оператор (ЕСО
ЕАД) не е отчел, и съответно не е начислил на НЕК ЕАД. С прилагането на Раздел ІV от
Методиката НЕК ЕАД на практика едностранно и необосновано е наложило на ВЕИ
производителите допълнителни финансови тежести, които не представляват преразпределяне
на небаланси в СБГ на НЕК и не отразяват обективно възникнали за електроенергийната
система разходи.
В практиката си Комисията е извършвала, на основание чл. 28 от ЗЗК и оценка на
съответствието с правилата на конкуренция на законодателството в сектора. Така например с
Решение № 221/22.02.2018 г., в рамките на производство по застъпничество относно
съответствието с правилата на конкуренцията на проект на Закон за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ЗИДЗЕ), изготвен от Министерство на енергетиката, Комисията е
констатирала, че пазарните манипулации в обхвата на Регламент № 1227/2011 биха могли да
представляват и нарушение на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС и чл. 15 и чл. 21 от ЗЗК. Посочено е,
че самият регламент, както и други актове от правото на ЕС в областта на енергетиката,
изискват засилено сътрудничество и взаимодействие, включително обмен на информация,
между секторния регулатор и органа за защита на конкуренцията. Такова сътрудничество би
осигурило както ефективното упражняване на правомощията на КЕВР във връзка с
разпоредбите на секторното законодателство в областта на енергетиката, така и на
правомощията на Комисията за защита на конкуренцията като национален орган по
конкуренцията по приложение на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС и чл. 15 и чл. 21 от ЗЗК. В тази
връзка Комисията е предложила чл. 21 от Закона за енергетиката да бъде изменен и допълнен
така, че да гарантира, че при осъществяване на дейността си КЕВР взаимодейства и си
сътрудничи с КЗК, включително чрез предоставянето на информация с оглед образуване на
производство по реда на Закона за защита на конкуренцията. КЕВР следва да информира КЗК,
с оглед на осъществяване на правомощията на КЗК по Закона за защита на конкуренцията, за
всички случаи на инициирани от секторния регулатор производства за нарушение на
Регламент (ЕС) № 1227/2011, като предостави информация за основанията за образуване на
съответното производство.
В заключение КЗК е предложила също така взаимодействието и сътрудничеството
между Комисията за енергийно и водно регулиране и Комисията за защита на конкуренцията
да се осъществява въз основа на правила, приети с решения на двете комисии по реда на Раздел
III на АПК.
IV. Общ преглед на анализирания сектор
1. Общи продуктови характеристики на електроенергията
Електрическата енергия е от основна необходимост за осъществяването на всички
икономически дейности. Тя има качествата на енергиен продукт, получаван от преработката
на първични енергоизточници. Такива могат да бъдат атомната енергия, водата, вятъра,
слънчевата енергия, твърдите горива (дърва, каменни въглища, брикети), течни горива
(газьол, мазут), както и всички други суровини, притежаващи енергийно съдържание, като
самото производство се осъществява в електрически централи. Единицата, с която се измерва
електрическата енергия е джаул J (ватсекунда) и с оглед на тази количествена характеристика
произвежданият продукт може да се определи като пазарна стока. При извършването на
търговски сделки с електрическа енергия е прието за измерването и изчисляването на
количествата, да се ползва мерната единица Киловатчас (kWh).
Предназначение
Електрическата енергия е продукт, който намира широко приложение във всички сфери
на икономиката, както и в най-различни области от ежедневието. От гледна точка на търсенето,
в бита електрическа енергия се използва като източник на захранване на уреди с механично
задвижване (хладилници, домакински уреди), на електронни уреди (телевизори, компютри,
малка техника), осветление, а също така и като източник на топлинна енергия (подгряване на
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гореща вода и отоплителни уреди). При небитовите потребители (стопански/индустриални),
електрическата енергия се ползва за задвижването на определени производствени мощности.
Този продукт все още не може да се складира или съхранява, т.е. производството и
потреблението са процеси, които протичат едновременно. Това изисква поддържане на
постоянен баланс между производството и потреблението, който гарантира нормалното
управление на електроенергийната система (ЕЕС) и съответно сигурността и качеството на
снабдяването. Осигуряването на непрекъснатост на снабдяването с електрическа енергия е
основен приоритет на съвременното общество и е залегнало като основен принцип в
законодателството. Електроенергията, както и топлоенергията, ВиК и телекомуникационните
услуги и някои други са услуги с важен обществен интерес, при които както цената, така и
сигурността на доставката са от ключово значение за конкурентоспособността на
икономиката8.
Взаимозаменяемост
Един от най-отличителните белези на електрическата енергия е, че тя няма пълен
функционален заместител. В същото време електрическата енергия практически има
възможност да замести всички продукти, формиращи потребителския енергиен пазар.
Взаимозаменяемостта на електрическата енергия при битовото ѝ използване, е в
ограничена степен както с оглед на спецификите на продукта, така и поради други фактори,
като: ограничения брой изградени инсталации в жилищните сгради в големите градове,
позволяващи употребата на твърди и течни горива като заместител на електрическата
енергия; улеснението на потребителите при използване на електрическата енергия и
липсата на ангажимент към обслужването на специфични съоръжения; консумирането на
електрическа енергия без необходимостта от предварително обезпечаване на определено
количество за потребление, както и съхраняването му.
Що се отнася до стопанските потребители, частична взаимозаменяемост с други
енергоносители е възможна, с оглед естеството на самото производството, характеристиките
на технологичния процес и възможностите на техническото оборудване.
Имайки предвид функционалното използване на електрическата енергия, условно
могат да се обособят две групи:
 Дейности и процеси, при които електрическата енергия няма пълен и реален
заместител – когато продуктът се използва за задвижването на машини и съоръжения; при
осъществяването на електрохимични процеси (металургични и химически); за захранване на
електронни уреди; при осигуряването на осветление за битови нужди и др.;
 Дейности и процеси, при които електрическата енергия има частична
взаимозаменяемост с някои видове горива (природния газ и течните горива) – технологични
процеси, свързани с гореща обработка на метали (заваряване, пещи за топене, съоръжения за
термообработка); в градския транспорт; в бита (за отопление, вентилация, снабдяване с топла
вода и др.).
Цени и ценообразуване (в краткосрочен и дългосрочен план)
Електрическата енергия може да бъде произведена по много различни начини, чрез
използването на разнородни по вид технологии. Това се отразява съответно и върху
структурата на цената. Обикновено производствените мощности, които ползват евтини
суровини и ресурси (горива), се отличават с относително високи първоначални капиталови
разходи. От друга страна, тези, които разчитат на скъпи суровини (напр. газови турбини),
имат ниски постоянни разходи при осъществяването на производствения цикъл.
Предлаганите количества електрическа енергия на електроенергийния пазар се
обезпечават от производството в страната и вноса. При определянето на цената следва да се
вземат предвид и разходите за преноса на електрическата енергия и мрежовите такси, както
и всички други относими разходи, които могат да доведат до изменение в цената. Сделките
по покупко-продажба на енергия се съпътстват от сделки за пренос и разпределение на
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енергия, като дължимите цени за пренос и достъп през /до преносната мрежа и пренос и
достъп през/до разпределителната мрежа се заплащат от крайните клиенти.
Въпреки това факторите, които могат да оказват влияние на цената в краткосрочен
план, се различават от тези в дългосрочен. Например краткосрочните цени са чувствителни
към капацитета и възможността за пренастройването на мощностите на централата, цената
на горивата, количеството валежи, цикличността на ветровете, температурата,
трансграничните капацитети, цената на CO2 сертификатите и т.н. В дългосрочен план
влияние върху цените имат и други фактори, като водните запаси, слънцегреенето,
прогнозите за времето, цените на горивата на форуърд пазарите, провежданите политики в
сферата на енергетиката, както и цялостното икономическото развитите в региона.
Планираните изключвания на определени мощности, поради извършването на ремонтни
дейности и отстраняването на аварии, оказват влияние при предлагането на електрическа
енергия, което рефлектира и върху цената. Също така налаганите забрани за внос и износ на
електрическа енергия за съседните държави са фактор, който може да окаже влияние върху
цената, тъй като по този начин се стесняват възможностите за осъществяване на търговия.
Тук следва да се посочи и начисляването на т.нар. цена „задължения към обществото“.
Тя се формира на база добавките за зелена енергия, високоефективно комбинирано
производство, както и за „невъзстановяеми разходи“, като по този начин се покриват
разходите от заплащането на произведената електрическа енергия по преференциални
цени/премии от ВЕИ, ВЕКП, „Контур Глобал Марица - Изток 3“ АД и „ЕЙ И ЕС-ЗС
МАРИЦА ИЗТОК 1“ ЕООД, изкупувана от НЕК.
При естествено монополните услуги като електроснабдяване, топлоснабдяване,
снабдяване с природен газ и др. подобни съществува нееластично търсене от страна на
потребителите, тъй като те не определят консумацията си само на база цените на услугите 9.
Търсене и предлагане
Крайното потребление10 на електрическа енергия в страната през 2017 г. възлиза на 31
ТВтч, като за сравнение стойността на потреблението през 2016 г. е 30 ТВтч (Таблица № 1).
Крайното потребление на електрическа енергия в страната през 2018 г. възлиза на
приблизително 31 ТВтч (0.3% по-малко в сравнение с 2017 г.), в т.ч. небитови клиенти – 20
ТВтч и битови клиенти - 11 ТВтч. Разпределението по видове потребители на
електроенергията за 2017 г. и 2018 г., е както следва: небитови потребители (индустрия,
услуги, транспорт и публичния сектор) – 20 ТВтч, а на битовия сектор (домакинствата) е 11
ТВтч. В процентно изражение разпределението изглежда по следния начин: небитови
потребители – 65% и битов сектор – 35% от крайното потребление на електрическа енергия.
За предходните периоди данните имат сходни стойности – за 2016 г. небитови потребители
64%, битови – 36%. При това положение следва, че промените в търсенето на електрическа
енергия от стопанските субекти оказват пряко влияние върху крайното потребление на
продукта в страната. С оглед на невъзможността за „складиране“ на продукта електрическа
енергия и ползването му на по-късен етап, както и необходимостта от осигуряване на
непрекъснатост в доставките и баланс на електроенергийната система, се предполага
поддържането на достатъчен производствен капацитет, който да задоволи потребителското
търсене, дори когато са налице периоди на пиково потребление.
С оглед цикличността при търсенето на електрическа енергия, предлаганите
капацитети на пазара на едро имат и различни товарови профили. Характерна особеност в
търсенето на електрическата енергия е непостоянното потребление на количествата.
Колебанията в търсенето са както с дневен характер (конкретното време на ползването на
продукта), така и със сезонен характер. Отчитайки тези фактори, в допълнение на основните
товарови профили (базов товар, пиков товар, офпиков товар, нестандартни продукти с

„Регулирани услуги, пазари и ценообразуване“, Атанас Георгиев, 2014 г.
По данни от годишни бюлетини за състоянието и развитието на енергетиката на Р. България за 2015 г, 2016
г., 2017 г. и 2018 г., изготвяни от Министерство на енергетиката
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отклонения и часови продукти), търговците на едро на електрическа енергия закупуват
диверсифицирани товарови профили, като по този начин целят да балансират портфейла си.
ЕСО ЕАД предоставя следните данни по години за разглеждания период относно
производството, вноса, износа и потреблението, като част от общия електроенергиен баланс
на страната:
Таблица № 1
Показател
Потребление в страната (TWh)*
Износ (TWh)
Внос (TWh)
Производство АЕЦ (TWh)*
Производство ТЕЦ (TWh)*
Производство ТФЕЦ и Заводски ЕЦ
(TWh)*
Производство ВЕЦ (TWh)*
Производство ЕЦ от ВЕИ (TWh)*
Общо производство (TWh)*

2016 г.

2017 г.

2018 г.

30, 229
10, 941
4, 568
14, 933
15, 563

31, 252
9, 186
3, 705
14, 718
16, 971

30, 808
10, 030
2, 223
15, 291
16, 070

01.01.30.09.2019 г.
22, 443
6, 715
2,228
11, 829
10, 912

2, 210

2, 096

2, 205

1, 659

3, 618
1, 197
37, 520

2, 696
1, 268
37, 748

4, 357
1, 161
39, 084

2, 124
0,877
27, 401

* нето данни за електропреносната мрежа на ЕСО ЕАД (не се включват количествата произведена в
електроразпределителна мрежа ел.енергия от присъединени към тази мрежа производители, която
впоследствие е потребена в рамките на електроразпределителната мрежа от присъединени към нея
потребители).

Видно от горните данни, потреблението в страната през разглеждания период е
стабилно, с около 2,500-2,600 TWh средномесечно потребление. В същото време
производството трайно надвишава потреблението, което съответно се отразява и на
количествата внос и износ. През периода износът на ел. енергия от страната надхвърля близо
три пъти вноса. Наблюдава се тенденция към намаляване на вноса на ЕЕ при относително
запазване обема, както на произведената, така и на потребената в страната ел.енергия 11.
Налице е леко повишение на производството при АЕЦ, ТЕЦ и ВЕЦ, което съответно се
отразява на повишение в общото производство с около 4% за 2018 г. спрямо 2016 г. Постоянни
остават стойностите на производство от ТФЕЦ и Заводски ЕЦ и ВЕИ.
Таблица № 2
Видове производство
Производство АЕЦ (TWh)*
Производство ТЕЦ (TWh)*
Производство ТФЕЦ и Заводски ЕЦ
(TWh)*
Производство ВЕЦ (TWh)*
Производство ЕЦ от ВЕИ (TWh)*
Общо производство (TWh)*

2016 г.

40
41
6
10
3
100

2017 г.

2018 г.

% от общото производство
39
39
45
41
6
7
3
100

6
11
3
100

01.01.30.09.2019
г.
43
40
6
8
3
100

* нето данни за електропреносната мрежа на ЕСО ЕАД (не се включват количествата произведена в
електроразпределителна мрежа ел.енергия от присъединени към тази мрежа производители, която
впоследствие е потребена в рамките на електроразпределителната мрежа от присъединени към нея
потребители).

Комисията е изискала информация за деветмесечието на 2019 г., но за коректност на анализа не сравнява
данните за този период с предходните годишни периоди, тъй като са несъпоставими.
11
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Най-голям дял в структурата на общото производство на ЕЕ за периода12 имат
топлоелектрическите централи, чието производство в периода 2016 г. – 30.09.2019 г. е между
40 % и 45 % от общото производство, следвани от АЕЦ, с дял за същия период между 39 % 43 %. На следващо място с дял между 7 % и 11 % от общото производство е производството
от ВЕЦ. Делът на ел.енергията, произвеждана от заводските ЕЦ и ВЕИ, е постоянна величина,
в размер съответно на 6 % и 3 %.
2. Вертикална структура на електроенергийният пазар
В практиката13 си Европийската Комисия (ЕК) определя следните пазари на
електроенергия:
(а) производство и доставка на едро на електроенергия, който обхваща производството
на електроенергия в електроцентрали и електрическа енергия, която физически се внася чрез
междусистемните връзки от съседни страни, с цел тяхната продажба на търговци на дребно.
(б) пазар на пренос на електроенергия;
(в) пазар на дистрибуция на електроенергия;
(г) пазар на дребно на електроенергия.
КЗК в редица свои решения14 е установила, че електрическата енергия заема определен
сегмент от общия енергиен пазар и следва да се разглежда като отделен продуктов пазар.
Процесът на доставка на електроенергията до краен потребител е вертикално структуриран и
обхваща дейностите:
 Производство – осъществява се в електроцентрали, чрез преработване и използване
на първични енергоносители - въглища, нефт, ядрено гориво, воден потенциал, силата на
вятъра, слънчева енергия и др. При този процес се създава стоката електрическа енергия, която
в крайна сметка цели да достигне до краен клиент;
 Пренос – съгласно § 1, т. 44 от ДР на ЗЕ, преносът представлява транспортирането
на електрическата енергия през електропреносната мрежа. Съгласно чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, се
издава само една лицензия за пренос на електрическа енергия и такава е издадена на ЕСО
ЕАД;
 Разпределение – съгласно § 1, т. 49 от ДР на ЗЕ разпределението представлява
транспортирането на електрическата енергия през разпределителните мрежи. По силата на чл.
88 от ЗЕ, разпределението на електрическа енергия и експлоатацията на разпределителните
мрежи се осъществяват от разпределителни предприятия - собственици на разпределителните
мрежи на обособена територия, лицензирани за извършване на разпределение на електрическа
енергия за съответната територия;
 Снабдяване – представлява доставката на електрическа енергия до крайни клиенти
по регулирани от КЕВР цени и се осъществява от обществен доставчик и крайни снабдители,
както и от доставчици от последна инстанция, съгласно одобрена от КЕВР методика;
 Търговия с електроенергия на едро и дребно - осъществява се от търговци по
свободно договорени цени за всеки отделен интервал на доставка.
Посочените дейности подлежат на лицензиране съгласно разпоредбите на ЗЕ15.
Цялостното функциониране и взаимодействие на разглежданите по-горе дейности в
енергийната система се обезпечава от съществуващия балансиращ пазар.
С измененията на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ)16, на
01.06.2014 г. стартира балансиращия пазар на електрическа енергия в страната 17. Той обхваща
Комисията е изискала информация за деветмесечието на 2019 г., но за коректност на анализа не сравнява
данните за този период с предходните годишни периоди, тъй като са несъпоставими.
13
Case No COMP/M.5224 – EdF/ British Energy; Case COMP/M.5519 –E.ON/ ELECTRABEL ACQUIRED ASSETS;
Case COMP/M.5467 –RWE / ESSENT; Case COMP/M.4180 –Gaz de France/Suez.
14
КЗК № 192/2005 г., КЗК № 193/2005 г., КЗК № 106/2006 г., КЗК № 179/25.07.2006 г., КЗК № 350/06.02.2007 г.,
Решения № 1475/14.12.2017 г., № 1476/14.12.2017 г.
15
Съгласно Глава четвърта, Раздел I от ЗЕ.
16
Обн. ДВ, бр. 39 от 09.05.2014 г.
17
До 01.06.2014 г. всички участници на балансиращ пазар са сключвали индивидуални договори за балансиране
с ЕСО.
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всички търговски участници по веригата производство, пренос, разпределение и крайни
клиенти и е най-важна стъпка за последващо организиране и функциониране на борсовия
пазар на електрическа енергия, както и важно условие за изпълнение на ангажиментите за
пълна либерализация на търговията с електрическа енергия.
Балансиращият пазар е централизиран и се организира от независимия преносен
оператор ЕСО ЕАД чрез „Централно диспечерско управление“, което поддържа баланса на
електроенергийната система (ЕЕС) по технически и икономически критерии на базата на
постъпили предложения и заявки за балансиращия пазар.
На балансиращия пазар ЕСО ЕАД купува и/или продава електрическа енергия от/за
търговските участници - доставчици на балансираща енергия на националния балансиращ
пазар, с цел да балансира отклонението от планираните/договорените графици за
производство и потребление на електрическа енергия (чл. 105, ал. 1 и 2 от ПТЕЕ).
Предвид гореизложеното най-общо пазарът на електрическа енергия може да бъде
определен като вертикално интегриран чрез процесите, необходими за доставката на стоката
електрическа енергия до крайни клиенти. Всеки един от тези процеси на практика формира
самостоятелен съответен продуктов пазар. За целите на прилагането на конкурентноправните
разпоредби могат да се откроят и по-тясно сегментирани продуктови пазари.
Във връзка със секторната регулация на търговията с електроенергия, КЕВР в чл. 2 от
ПТЕЕ, определя че електроенергийният пазар включва следните взаимосвързани елементи:
- Пазар на електрическа енергия чрез двустранни договори, сключени извън борсовия
пазар на електрическа енергия;
- Борсов пазар на електрическа енергия;
- Пазар на балансираща енергия;
- Пазар на резерв и допълнителни услуги;
- Пазар за предоставяне на междусистемна преносна способност (капацитет).
3. Mодел на функциониране на електроенергийния пазар
В България към момента функционира хибриден модел на електроенергийния пазар,
като същият е разделен на два пазарни сегмента: регулиран пазарен сегмент, на който
ценообразуването се регулира от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и
сегмент, на който сделките се осъществяват по свободно договорени/ пазарно постигнати
цени.
А. Регулиран пазар – под регулиран пазар се разбира сключване на сделки с
електрическа енергия при регулирани от КЕВР цени по веригата производство – обществен
доставчик (ОД; НЕК) – краен снабдител (КС) – краен клиент.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ, КЕВР определя разполагаемостта за
производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик
да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие
с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители. По този начин се
гарантират количествата електрическа енергия, необходими на крайните снабдители за
снабдяване по регулирани цени на обекти на битови и небитови крайни клиенти,
присъединени към електроразпределителните мрежи на ниво ниско напрежение, когато тези
клиенти не се снабдяват от друг доставчик (чл. 93а, ал. 2 от ЗЕ).
В тази връзка на регулиране от Комисията подлежат:
- цените, по които производителите в рамките на определената им от Комисията
разполагаемост по чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ продават електрическа енергия на обществения
доставчик;
- цените, по които общественият доставчик продава електрическа енергия на
операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за покриване на
технологичните разходи по преноса;
- цените, по които общественият доставчик продава на крайните снабдители
изкупената на основание чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ електрическа енергия;
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- цените, по които крайните снабдители продават електрическа енергия на битови и
небитови крайни клиенти за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа, на
ниво ниско напрежение.
Производителите, съгласно чл. 93а, ал. 1 и чл. 94 от ЗЕ18, които продават енергията
си на регулирания пазар по регулирани цени на ОД са:
- производители, присъединени към електропреносната мрежа, с които общественият
доставчик има сключени договори за дългосрочно изкупуване на разполагаемост и
електрическа енергия;
- централи, присъединени към електропреносната мрежа с обща инсталирана
електрическа мощност, по-малка от 1 MW, произведена от възобновяеми източници и от
високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
- производители, спрямо които се прилага чл. 4, ал. 2, т. 8 от ЗЕ (ползващи местни
първични енергийни източници).
Основната част от производителите на електроенергия (АЕЦ, ТЕЦ, големи ВЕЦ) са
присъединени към електропреносната мрежа (високо напрежение - ВН), към която са
присъединени и крайни клиенти с голяма консумация.
Както е посочено по-горе, част от произвежданата електроенергия се изкупува от
обществения доставчик – „НЕК“ ЕАД, който я продава на крайните снабдители по регулирани
цени. Крайните снабдители доставят електроенергия на крайни клиенти, присъединени към
мрежа ниско напрежение (НН). Крайни клиенти, присъединени към мрежи ВН и СН, които не
са избрали доставчик на електроенергия от пазара, се снабдяват от доставчици от последна
инстанция (ДПИ) – съответно „НЕК‘ ЕАД за присъединените към мрежа ВН и крайните
снабдители – за мрежи СН. Качеството ДПИ се придобива след издаване на съответна
лицензия, с каквато към момента разполагат: НЕК, ЧЕЗ Електро, Енерго-Про Продажби, „ЕСП
Златни пясъци“ ООД, ЕВН Електроснабдяване. Доставчиците от последна инстанция
осигуряват снабдяването с електрическа енергия на крайни клиенти, които не могат да бъдат
клиенти на краен снабдител до избора на друг доставчик на електрическа енергия или
избраният доставчик не извършва доставка по независещи от крайния клиент причини.
Цените, при които продава ел. енергия съответен доставчик от последна инстанция, се
образуват от този доставчик при спазване на методика, приета от КЕВР (чл. 21,ал. 1, т. 12 от
ЗЕ).
На регулиране подлежат и цените за достъп и/или за пренос до/през електропреносната
мрежа; за достъп и/или за пренос до/през електроразпределителните мрежи и „цената за
задължения към обществото“, съставляваща цената или компонентата от цена, чрез която
всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, участват в
компенсиране на разходите по чл. 34 и чл. 35 от ЗЕ, а именно за компенсиране на
невъзстановяеми разходи, съответно на разходи, произтичащи от наложени им задължения
към обществото.
Б. Свободен пазар – под свободен пазар се разбира сключването на сделки по веригата
от производство до краен клиент, като цените по тези сделки се договорят между страните
чрез сключването на двустранен договор, или чрез борсовия оператор (чл.100 от ЗЕ). Тази
част от произведената електроенергия, която не е предназначена за изкупуване по
регулирани цени, се продава на пазара по свободно договорени цени – към крайни клиенти
и/или към търговци чрез достъпните механизми за търговия. На свободния пазар
потребителите купуват по свободно договорени цени и са задължени да подават седмични
графици за доставките по свободно договорени цени, както и подлежат на балансиране.
Пазарът на търговия с електроенергия по свободно договорени цени може
допълнително да бъде сегментиран на два подпазара, а именно на търговия на едро и на
дребно.

Съгласно редакцията на ЗЕ, Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 1.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от
2011 г., в сила от 3.05.2011 г., бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., бр. 38 от 2018 г., в сила от 1.07.2018 г.)
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След промени на ЗЕ (ДВ бр. 38 от 8 май 2018 г.) на свободния сегмент на нивото на
производство участват „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД (ТЕЦ МИ 2), „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (АЕЦ),
„НЕК“ ЕАД, заводските ТЕЦ, производители от ВЕИ (слънце, вятър) и производители от ВЕЦ,
като производството им се реализира на едро към търговци на ел. енергия или крайни
индустриални клиенти. Търговците на ел. енергия на свой ред продават закупената от
производителите ел. енергия на множество крайни клиенти, присъединени към мрежа ВН,
мрежи СН и НН, така че да осигурят променливия профил на потреблението им или я изнасят.
Търговците могат да препродават електроенергия помежду си. Също така търговците са
пазарните участници, които осигуряват вноса на ел. енергия.
На пазара на търговия на дребно с електрическа енергия по свободно договорени цени
се сключват сделки за доставка на електроенергия между лицензираните търговци на
електроенергия по свободно договорени цени и всички крайни клиенти извън тези, спрямо
които се прилагат регулирани цени. Клиенти на ниско напрежение, притежаващи обекти, за
които се прилагат Стандартизирани товарови профили (СТП)19 имат също възможност да
участват на пазара по свободно договорени цени. На пазара на търговия с електроенергия на
дребно всички крайни клиенти могат да избират доставчик на електроенергия измежду всички
действащи търговци, тъй като лицензията за търговия с електрическа енергия на търговеца не
е териториално ограничена, а важи за територията на цялата страна (за разлика от крайния
снабдител, който е с териториално ограничение на лицензионната дейност).
Схемата по-долу отразява хронологично етапите на излизане на отделните групи
потребители на пазара на доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени:

Към настоящия момент търговията на едро на свободния пазарен сегмент протича
основно на базата на сключени двустранни договори за покупко-продажба на електроенергия
по свободно договорени цени през платформата на организирания борсов пазар, опериран от
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД. Организираният борсов пазар се състои от три
сегмента – „В рамките на деня“ (intraday market), „Ден напред“ (day ahead market) и
„Централизиран пазар на двустранни договори“, на които цените се определят в зависимост
от подадените оферти „купува“ и „продава“ от пазарните участници като се изчисляват от
специализирания алгоритъм, използван от оператора на централизираната платформа за
борсова търговия.
Всеки производител, притежаващ централа с мощност 1 и над 1 Мвт и продаващ
енергия по свободно договорени цени, продава тази енергия, произведена от съответната
Това е групата на малките стопански и на битовите клиенти, за които следва да се прилагат одобрените от
КЕВР Стандартизирани товарови профили.
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централа, само на организиран борсов пазар. В преки търговски взаимоотношения с клиенти
и /или търговци имат право да влизат само производители, притежаващи централа с
инсталирана мощност под 1 Мвт. Допустимите изключения от посоченото по-горе са изрично
и лимитативно визирани в чл. 100, ал. 5 от ЗЕ.
Само на енергийната борса, общественият доставчик може да продава изкупената
енергия по чл.93а и чл.94 от ЗЕ (електроенергия над необходимото му количество за
регулирания пазар), както и да купува електрическа енергия по свободно договорени цени в
случай на недостиг на количества електрическа енергия, в съответствие, с които общественият
доставчик сключва сделки с крайните снабдители, като тези сделки се извършват само на
организиран борсов пазар.
Търговците на ел. енергия купуват/продават същата чрез борсата (на всички борсови
сегменти) и/или чрез преки двустранни договори с други търговци, с производители,
произвеждащи електроенергия от централи с мощност под 1 Мвт, крайни клиенти и/или
извършват износ/внос на ел. енергия. Крайните клиенти, които купуват електроенергия по
свободно договорени цени, могат да купят енергия чрез енергийната борса (само
индустриални потребители), от търговци на енергия (средно и ниско напрежение) и/или от
внос на енергия – чл. 102 от ЗЕ. Операторите на електропреносната и
електроразпределителните мрежи са задължени да купуват необходимата им ел. енергия за
компенсиране на технологичните загуби в мрежата само на организиран борсов пазар.
Доставчиците от последна инстанция могат да купуват енергия през борсата и/или чрез преки
договори с търговци, включително да извършват внос на енергия.
Предвид гореизложеното схемата представя пазарният модел, при който функционира
пазарът на електроенергия след промените в ЗЕ от 21.05.2019 г.
Пазарен модел
Регулиран пазар

Производители

Свободен пазар

ВЕИ

ВЕКП

НЕК

Индустриални
потребители

Битови
потребители и
малък бизнес

Износ

Сделки
търговцитърговци

Индустриални
потребители

Загуби ЕСО и
ЕРП

ТЕЦ с
преференциално
изкупуване

АЕЦ

Краен
снабдител
ТЕЦ Марица
Изток - 2

ВЕЦ - НЕК
Битови
потребители и
малък бизнес

Внос

ТЕЦ

ВЕКП

БНЕБ

ВЕИ
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В настоящия секторен анализ Комисията ще изследва по-долу в детайли пазара на едро
по свободно договорени цени, предвид динамичните промени в последните години и
възникналите съмнения у някои пазарни участници за наличие на манипулации, с цел да
анализира евентуалните проблеми пред конкуренцията на този пазар.
4. Компетентни държавни органи, браншови организации и други институции в
анализирания сектор
Народното събрание на РБ и Министерският съвет осъществяват държавната
политика в енергетиката20. Народното събрание приема Стратегия за устойчиво енергийно
развитие на Република България по предложение на Министерския съвет, с която се определят
основните цели, етапи, средства и методи за развитие на енергетиката. Министерският съвет
ръководи енергетиката на страната в съответствие с приетата от Народното събрание
стратегия.
Министърът на енергетиката провежда енергийната политика на страната.
Компетенциите му са подробно разписани в чл.4, ал.2 от ЗЕ. При провеждането на държавната
политика в областта на енергетиката министърът на енергетиката може да се подпомага от
браншовите камари и организации на енергетиците и на такива, добиващи енергийни ресурси.
Министърът на енергетиката разработва и внася за одобряване от Министерския съвет
Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България, приема краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни общи прогнозни енергийни баланси на страната в съответствие
с приетата стратегия, внася за утвърждаване от Министерския съвет списък на
стратегическите обекти от национално значение в енергетиката, в т. ч. и тези, добиващи
местни твърди горива, определя със заповед задължителни показатели за степента на
надеждност на снабдяването с електрическа енергия, както и мерки за покриването им,
определя необходимите нови мощности за производство на електрическа енергия и обнародва
описа на необходимите нови мощности в Държавен вестник и др.
Комисия за енергийно и водно регулиране
Регулирането на дейностите в сектор енергетика се осъществява от Комисия за
енергийно и водно регулиране, която е независим специализиран държавен орган.
Правомощията на Комисията, както и принципите, от които се ръководи при осъществяване
на дейността си, са подробно разписани в Глава трета, Раздел II от ЗЕ (чл. 21-чл. 25.). Сред тях
са правомощията на Комисията да издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема
лицензии в случаите, предвидени в ЗЕ, приема и публикува основни насоки за дейността си,
приема подзаконовите нормативни актове, предвидени в ЗЕ, одобрява общите условия на
договорите, предвидени в закона, одобрява правила за работа с потребителите на енергийни
услуги и др.
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 26 от ЗЕ КЕВР публикува годишен доклад за дейността си,
включително за резултатите от контрола за недопускане ограничаването и нарушаването на
конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране, като изпраща
доклада до Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСЕР) и до ЕК.
Наред с това КЕВР наблюдава степента и ефективността на отваряне на пазара и
конкуренцията в секторите на едро и на дребно, като следи за свързването с енергийните
пазари на други държави членки на ЕС.
По силата на чл. 23 от ЗЕ сред водещите принципи, от които КЕВР следва да се
ръководи при изпълнението на своите правомощия, е „предотвратяване и недопускане на
ограничаване или нарушаване конкуренцията на енергийния пазар“.
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При осъществяване на дейността си КЕВР следва да си сътрудничи с Комисията за
защита на конкуренцията (КЗК)21 и с Комисията за защита на потребителите (КЗП), като при
необходимост може да ги сезира с оглед образуване на производство по реда на Закона за
защита на конкуренцията (ЗЗК), съответно по реда на Закона за защита на потребителите
(ЗЗП).
В правомощията на Комисията е и регулирането на цените, посочени в чл. 30 от ЗЕ,
като при регулирането им се ръководи освен от принципите, посочени в чл. 24 и чл. 25 от ЗЕ,
и от принципите, залегнали в чл. 31 от ЗЕ. КЕВР определя с решение и средствата за
управление за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи
от задълженията му по чл. 93а и 94 ЗЕ, включително за минали регулаторни периоди, както и
за предоставяне на премия на производител по чл. 162а от ЗЕ и производител с обект с обща
инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници
(от 01.07.2019 г.) включително и сумите за минали регулаторни периоди, които се събират от
създадения на основание чл. 36б ЗЕ Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
КЕВР извършва контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и
прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (OB, L 326/1 от 8 декември 2011 г.). В
глава седма „а“ от ЗЕ са описани правомощията на КЕВР за разследване на пазарни
злоупотреби. Разписана е процедурата за образуване на производства за установяване на
нарушения на чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.
Комисията води публични регистри за издаваните лицензии22, в които се вписват
всички лицензианти, издадените лицензии и други обстоятелства, сертификатите за произход
на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия, издаваните от нея разрешения по ЗЕ, издадените от нея
решения по чл. 21, ал. 1, т. 1, 4, 5, 9, 10, 15, 18, 21, 25 и 26 от ЗЕ. Решенията за издаване,
изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензиите, както и решенията за
утвърждаване на цените се публикуват на интернет страницата на Комисията.
Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е юридическо лице, създадено
на основание чл. 36б от ЗЕ23, за управление на средствата за покриване на разходите
извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а и 94 от ЗЕ,
определени с решение на Комисията, включително за минали регулаторни периоди; за
предоставяне на премия на производител по чл. 162а и производител с обект с обща
инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници,
определена с решение на Комисията, включително за минали регулаторни периоди24.
Плащанията към Обществения доставчик и производителите за покриване на разходите със
средства от фонда се извършват ежемесечно.
Браншови организации:
Участниците в сектора се обединяват в различни браншови организации с цел
представителство и защита на техните права и интереси, както следва:
Сдружение „Асоциацията на търговците на електроенергия в България“ (АТЕБ) е
учредена съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Основната ѝ задача е да осъществява защита на правата и интересите на търговците на
Чл. 21, ал. 6 от ЗЕ При осъществяване на дейността си комисията си сътрудничи с Комисията за защита на
конкуренцията и с Комисията за защита на потребителите, като при необходимост може да ги сезира с оглед
образуване на производство по реда на Закона за защита на конкуренцията, съответно по реда на Закона за защита
на потребителите.
22
Съгласно чл.25 от ЗЕ.
23
Чл. 36б. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 1.07.2018
г., бр. 103 от 2018 г., в сила от 13.12.2018 г.).
24
Изм. – ДВ, бр. 41 от 2019 г. , в сила от 21.05.2019 г.
21

16

електроенергия в България, както и да извършва проучвания и анализи, консултации и
обучение в областта на търговията с електрическа енергия и в други области, които
представляват интерес с оглед развитието на пазара на електрическа енергия. Асоциацията
представлява и защитава правата и интересите на своите членове пред държавните,
обществени и международни органи и организации и ги подпомага при осъществяването на
търговската им дейност, свързана с продажбата на електрическа енергия, подкрепя
ефективната и прозрачна лоялна конкуренция и коректните делови отношения в
електроенергийния сектор. АТЕБ извършва дейността си в сътрудничество с European
Federation of Energy Traders (EFET). Членове на Асоциацията са „Акспо България“ ЕАД,
„Алпик Енергия България“ ЕООД, „Аркадия Сървис“ АД, „ГЕН-И София – търговия и
продажба на електрическа енергия“ ЕООД, Данске Комодитис A.С, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст
Юръп“ ЕАД, Едисън С.п.А. - клон България КЧТ, ЕДФ Трейдинг Лимитед, „Ел Бонус“ ЕООД,
„Енергео“ ЕООД, „Енерджи Маркет“ АД, „Енерджи МТ“ ЕАД, „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД,
Електрични финанчни тим д.о.о., „Загора Енерджи“ ЕООД, „Лимак Енерджи Юръп“ ЕАД,
МВМ Партнър ЗРТ, „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД, „Пи Пи Си България“ АД,
„РИТЪМ-4-ТБ“ ООД, „Сага Комодитис“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, Щаткрафт Маркетс
ГмбХ, „Кимпекс Енерджи“ АД25.
Сдружение „Асоциация свободен енергиен пазар“ (АСЕП) осъществява дейност,
изразяваща се в създаване на организационна структура за представителство и защита на
общите интереси на своите членове – търговци на електрическа енергия, производители на
електрическа енергия, стопански потребители на свободния пазар на електрическа енергия и
участници на пазара на квоти за емисии парникови газове в България. АСЕП предоставя
платформа за конструктивен диалог и обмен на идеи между членовете и ги представлява пред
публични институции и други национални и международни организации в отрасъла.
Обединява усилията и интересите на отделните участници на свободния енергиен пазар,
сътрудничи на институциите в стремежа им към неговото изграждане и усъвършенстването
на правната му рамка и цели поддържане на балансирана и прозрачна конкурентна среда на
българския енергиен пазар. Членове на Асоциацията са „АВВ Електрифициране“ ЕООД, АСМ
ЕНЕРДЖИ, “Ел Екс Корпорейшън“ АД, „ЕНЕКОД“ АД, „Енергео“ ЕООД,
„Енергоинвестмънт“ АД, „Енерджи Съплай” ЕООД, „Загора Енерджи“ ЕООД, „Проакт“ ООД,
Електрикюб, „ТЕРА КАП” ЕООД, Stedex IT Consulting, “Юропиан трейд оф енерджи” АД,
„КапманГрийн Енерджи Фонд“АД 26.
Българска фотоволтаична асоциация (БФА)27 е сдружение с нестопанска цел в
частна полза. БФА представлява и защитава интересите на производителите на ЕЕ от
фотоволтаични централи, като целите на асоциацията са изцяло насочени към: подпомагане
на инвеститорите в изграждането на фотоволтаични електроцентрали и електроцентрали от
други възобновяеми енергийни източници, подпомагане на процеса на интеграция с
европейското законодателство в областта на изграждането на фотоволтаични
електроцентрали и електроцентрали от други възобновяеми енергийни източници,
разработване на анализи, стратегии, методики, ръководства, технически, стандартизационни
и други документи, вкл. предложения за промени на нормативната уредба, проучвания,
измервания на качество и други дейности в областта на изграждането на фотоволтаични
електроцентрали и електроцентрали от други възобновяеми енергийни източници,
популяризиране и утвърждаване на добрите практики в сферата на изграждането на
фотоволтаични електроцентрали и такива от други възобновяеми енергийни източници,
организиране на форуми, семинари и конференции за обмяна на идеи, опит и информация в
областта на развиването, управлението и финансирането на инвестиционни проекти, както и
Съгласно учредителния акт на АТЕБ и данни от сайта на сдружението.
https://asep.bg/
27
Писмо с вх. № към КЗК-82/18 от 01.02.2019 г. от БФА.
25
26

17

изграждането и поддръжката на фотоволтаични електроцентрали и инсталации. Членове на
Асоциацията са фирми с най-различен профил – производители на ЕЕ от възобновяема
енергия, производители на соларни панели, проектанти, инсталатори, инвеститори в
изграждането на фотоволтаични централи, фирми, развиващи проекти, финансови
институции, инвестиционни посредници и консултанти.
Сдружението
„Българска федерация
на индустриалните енергийни
консуматори“ (БФИЕК)28 е доброволно и неправителствено сдружение с нестопанска цел.
Сдружението е юридическо лице, което осъществява своята дейност в частна полза,
изразяваща се във формиране, представителство и защита на асоциираните интереси на
своите членове - индустриални консуматори на електрическа енергия и природен газ в
България. Основни цели на сдружението са: формиране, представителство и защита на
асоциираните интереси на индустриални консуматори на електрическа енергия и природен
газ в България, съдействие на компетентните органи за постигане и поддържане на устойчива
регулаторна и пазарна политика в енергийния сектор, подпомагане на усилията на
държавните и европейски институции за успешно преструктуриране, либерализация и
интеграция на енергийните пазари. Членове на сдружението са29 : „Рубин Трейдинг“ ЕАД,
„Неохим„“ АД, „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД, „Минтрой Холдинг“ АД, „Готмар“ ЕООД,
„Рока България“ АД, „Стомана Индъстри“ АД, „Аурубис България“ АД, „ Златна Панега
Цимент“ АД, „Свилоза“ АД, „Биовет“ АД, „Девня цимент“ АД, „Амилум България“ АД,
КЦМ АД, „Елаците мед“ АД, „Холсим България“ АД, „Коверис Риджит България“ АД,
„Линде газ България“ ЕООД, „Сол България“ ЕАД, „Алмагест“ АД, „София Мед“ АД,
„Асенова Крепост“ АД, „Би Ей Глас България“ АД, „Асарел Медет4 АД, „Солвей Соди“ АД,
„Тракия Глас България“ ЕАД, „Балканфарма Дупница“ АД, „Челопеч Майнинг“ ЕАД,
„Алкомет“ АД, „Пластхим – Т“ АД.
Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) 30 e представителна организация
за сектор вятърна енергия в страната. БГВЕА обединява мнозинството производители на
вятърна енергия и компаниите, активни в сектора. Членовете на БГВЕА формират основен
дял от общата инсталирана мощност на вятърна енергия в България. БГВЕА е организация с
нестопанска цел, която подкрепя устойчивото развитие на вятърната енергия от името на
всички заинтересовани страни. Основните цели на асоциацията са да съдейства за
популяризиране на идеята за използване на енергия от вятъра с цел насърчаване на
устойчивото екологично и икономически целесъобразно развитие на този източник на
енергия, да работи активно за подобряване на законодателната, регулаторната,
политическата и обществената рамка и за подкрепа на вятърната енергия, да насърчава и
подпомага популяризирането и развитието на други възобновяеми енергийни източници,
популяризиране и извършване на практически проучвания на вятърната енергия в
сътрудничество с университети и други научни институции и разпространяване на експертни
знания относно използването на вятърната енергия. Асоциацията е съучредител на
Национална енергийна камара. Асоциацията е член на Европейската вятърна асоциация
WindEurope.
Асоциация „Хидроенергия“ 31 е сдружение с нестопанска цел, представляващо
интересите на стратегическите инвеститори в производството на електроенергия от ВЕЦ в
България. Членове на Сдружението са петте най-големи дружества в частния хидроенергиен
сектор, които представляват 43% по отношение на инсталирани мощности и 42% по
отношение на произведена енергия през 2017 г. Целите на Асоциацията са свързани с
Писмо с вх. № към КЗК-82/18 от 19.02.2019 г. от БФИЕК.
Съгласно данни, предоставени от БФИЕК с писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 19.02.2019 г.
30
Писмо с вх. № към КЗК-82/18 от 31.01.2019 г. от БГВЕА.
31
Писмо с вх. № към КЗК-82/18 от 31.01.2019 г. от Асоциация „Хидроенергия“.
28
29
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представителство и защита на законните интереси на членовете на Сдружението, създаване
на среда за открит диалог между държавните институции и заинтересованите страни,
насърчаване на устойчиво развитие на конкурентен, либерализиран енергиен пазар, основан
на ясни и прозрачни правила, подобряване на бизнес климата и условията за инвеститорите,
постигане на устойчив растеж в енергийния сектор, застъпничество за последователна и
предвидима правна и регулаторна рамка чрез активен диалог с правителството и енергийния
регулатор, което да осигури условия за стабилен инвестиционен процес в енергийния сектор.
Пълноправни членове на Сдружение „Хидроенергия“ са: „Енерго-Про България“ ЕАД, „БАД
Гранитоид“ АД, „Юнион Електрик“ ЕАД, „Вентчър Екуити България“ ЕАД, „ВЕЦ Своге“
АД. Асоциирани членове на Сдружение „Хидроенергия“ са „Кунино Енерджи“ АД и „Елена
Билд“ ЕООД.
5. Преглед на специалната нормативна уредба, относима към проучвания сектор
и промените на пазара на търговия на едро с електроенергия за анализирания период.
5.1. Релевантната нормативна рамка
 Европейска нормативна рамка:
Третият енергиен пакет включва три регламента на Европейския парламент и на
Съвета и две директиви, от които актовете, имащи отношение към електроенергийния пазар
са:
 Регламент (ЕО) № 713/200932 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009
г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия;
 Регламент (ЕО) № 714/200933 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009
г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003;
 Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г.
относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива
2003/54/ЕО34.
Други европейски регламенти, които уреждат различни технически, икономически и
правни въпроси, чрез които се гарантира функционирането на пазара на електроенергия по
цялата верига от производство, пренос, разпределение до краен клиент:
 Регламент (ЕС) № 1227/201135 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия;
 Регламент за Изпълнение (ЕС) № 1348/201436 на Комисията от 17 декември 2014 г.
за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския
парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с
енергия по отношение на докладването на данни Мрежови кодекси и насоки;
 Регламент (ЕС) № 596/201437 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април
2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна
на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО,
2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията;
 Делегиран Регламент на (ЕС) 2016/52238 на Комисията от 17 декември 2015 г. за
допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на освобождаването на определени публични органи и централни банки на трети
държави, показателите за манипулиране на пазара, праговете за разкриване, компетентния
орган, който да бъде уведомяван при забавяне, разрешението за търговия по време на

32

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0001:0014:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0714&from=BG
34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0072&from=bg
35
http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=654
36
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1348&from=BG
37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=BG
38
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0522&from=SV
33
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забранителния срок и видовете подлежащи на уведомяване сделки на лицата, които
изпълняват ръководни функции;
 Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 г. за установяване на насоки
относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването;
 Регламент (ЕС) 2016/1719 на Комисията от 26 септември 2016 г. за установяване на
насока относно предварителното разпределяне на преносна способност;
 Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията39 от 23 ноември 2017 г. за установяване на
насоки за електроенергийното балансиране;
 Регламент (ЕС) 2017/2196 на Комисията40 от 24 ноември 2017 г. за установяване на
Мрежов кодекс относно извънредните ситуации и възстановяването на електроснабдяването.
Четвъртият енергиен пакет „Чиста енергия за всички европейци“ представлява
цялостна актуализация на европейската енергийна рамка, чиято цел е да улесни прехода от
изкопаеми горива към по-чиста енергия и да изпълни ангажиментите на ЕС за намаляване на
емисиите на парникови газове.
Пакетът „Чиста енергия за всички европейци“, предложен от ЕК на 30.11.2016 г.,
съдържа осем различни законодателни акта, някои от които бяха приети 2018 г., а останалите
през месец май 2019 г. Новата регулаторна рамка внася регулаторна сигурност, преди всичко
с въвеждането на първите национални енергийни и климатични планове. Тя определя две нови
цели за ЕС за 2030 г.: увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници на поне
32% и постигане на енергийна ефективност от поне 32,5%. За пазара на електричество,
регулаторната рамка потвърждава целта за взаимосвързаност през 2030 г. от 15%, която е
следствие от целта за 2020 г. за взаимоствързаност от 10%. Тези амбициозни цели ще
стимулират европейската индустриална конкурентоспособност, ще насърчат растежа и
заетостта, ще намалят разходите за енергия, ще спомогнат за преодоляването на енергийната
бедност и ще подобрят качеството на въздуха.
Новите правила за пазара на електрическа енергия поставят потребителя в центъра на
прехода към чиста енергия. Те са предназначени да дадат възможност на потребителите да
играят активна роля в управлението на енергийния преход и да се възползват напълно от помалко централизирана и по-дигитализирана и устойчива енергийна система. Новите правила
позволяват активното участие на потребителите, като същевременно създават силна рамка за
тяхната защита. Като позволява на електроенергията да се движи свободно там, където тя е
най-необходима, обществото ще се ползва все повече от трансграничната търговия и
конкуренцията, за да поддържа цените и разходите за енергия под контрол.
Пакетът включва следните актове:
 Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския Парламент и на Съвета от 30 май 2018 г.
за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и
Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност;
 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 декември
2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници;
 Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 декември
2018 г. за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност;
 Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 декември
2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.
Както и приетите през м. май 2019 г.:
 Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 05 юни 2019 г.
относно вътрешния пазар на електроенергия;
 Регламент (ЕС) 2019/941 на Европейския парламент и на Съвета от 05 юни 2019 г. за
готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива
2005/89/ЕО;
39
40

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&from=BG
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 Регламент (ЕС) 2019/942 на Европейския парламент и на Съвета от 05 юни 2019 г. за
създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на
енергия;
 Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 05 юни 2019 г.
относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива
2012/27/ЕС.
 Национална правна рамка:
Предвид целите на настоящия секторен анализ на конкурентната среда на пазара на
търговия на едро с електроенергия, предмет на детайлен преглед по-долу са:
 Закона за енергетиката (ЗЕ)41 – урежда обществените отношения, свързани с
осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, разпределение на
електрическа и топлинна енергия и природен газ, пренос на нефт и нефтопродукти по
тръбопроводи, търговия с електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и
правомощията на държавните органи по определянето на енергийната политика, регулирането
и контрола;
 Законът за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) 42 урежда обществените
отношения, свързани с производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна
енергия, енергия за охлаждане и газ от възобновяеми източници, както и биогорива и енергия
от възобновяеми източници в транспорта, като изгражда правна рамка, която да насърчи
производството и потреблението на изброените продукти;
 Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) – за периода от края на 2015
г. до края на 2018 г. действащите ПТЕЕ, в сила от 9 май 2014 г., са претърпели четири
изменения и допълнения (от 20 ноември 2015 г., 15 декември 2017 г., от 31 август 2018 г. и от
30.04.2019 г.). Същите определят правилата за снабдяване от крайни снабдители и доставчици
от последна инстанция, реда за регистрация на пазара и за отстраняване от пазара на търговски
участник, правила за обмен на данни, начинът на администриране на сделките, известяването
на почасови графици, организиране и работа на борсовия пазар, пазара на балансираща
Обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г., изм., бр. 18 от 5.03.2004 г., в сила от 5.03.2004 г., изм. и доп., бр. 18 от
25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в
сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 74 от 8.09.2006 г., в сила от
8.09.2006 г., изм., бр. 49 от 19.06.2007 г., изм. и доп., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 6.07.2007 г., изм., бр. 59 от
20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., доп., бр. 98 от
14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 41 от
2.06.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 103 от 29.12.2009 г.,
изм. и доп., бр. 54 от 16.07.2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г.,
изм. и доп., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., доп., бр. 47 от 21.06.2011 г., в сила от 21.06.2011 г., изм.,
бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм., бр.
82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., доп., бр. 20 от 28.02.2013
г., в сила от 28.02.2013 г., бр. 23 от 8.03.2013 г., в сила от 8.03.2013 г., изм. и доп., бр. 59 от 5.07.2013 г., в сила от
5.07.2013 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г.,
бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 17 от 6.03.2015 г., в сила от 6.03.2015 г., бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от
15.05.2015 г., доп., бр. 48 от 27.06.2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. и доп., бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от
24.07.2015 г., доп., бр. 42 от 3.06.2016 г., изм. и доп., бр. 47 от 21.06.2016 г., бр. 105 от 30.12.2016 г., доп., бр. 51
от 27.06.2017 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп., бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила
от 1.01.2018 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп., бр. 38
от 8.05.2018 г., в сила от 8.05.2018 г., изм., бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 1.07.2018 г., изм. и доп., бр. 64 от
3.08.2018 г., в сила от 3.08.2018 г., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 83 от 9.10.2018 г., бр. 91 от
2.11.2018 г., изм., бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 13.12.2018 г., изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2019 г., изм. и доп.
с бр. 41 от 21.05.2019 г., в сила от 21.05.2019 г., изм.бр. 79 от 8.10.2019 г., в сила от 8.10.2019 г.
42
В сила от 03.05.2011 г., Обн. ДВ. бр. 35 от 3 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., изм. и доп.
ДВ. бр. 54 от 17 Юли 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр. 59 от 5 Юли 2013 г., изм.
ДВ. бр. 68 от 2 Август 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013 г., изм. ДВ. бр. 33 от 11 Април 2014г.,
изм. ДВ. бр. 65 от 6 Август 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015 г.,
изм. ДВ. бр. 35 от 15 Май 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 56 от 24 Юли 2015 г., изм. ДВ. бр. 100 от 18 Декември
2015г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 8 Май 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 91 от 2
Ноември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019 г.
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енергия и пазара за предоставяне на преносна способност, механизмите за определяне на
цените за небаланс, както и регистрирането на отделните видове балансиращи групи и
дейността на координаторите на балансиращи групи;
 Правила за управление на електроенергийната система (ПУЕС)43 - регламентират
правата и задълженията на оператора на преносната мрежа; производителите на електрическа
енергия; операторите на разпределителните мрежи; клиенти, присъединени към преносната
мрежа; обществения доставчик; крайните снабдители и търговците на електрическа енергия,
във връзка с планиране развитието на преносната мрежа, планиране и управление режима на
работа на електроенергийната система, процедури по задължителния обмен на данни, ред за
оперативен обмен на информация, създаване и изпълнение на защитен план и план за
възстановяване на електроенергийната система, условия и ред за провеждане на системни
изпитания, за предоставяне на допълнителни и системни услуги и други дейности, свързани с
цялостния процес на работа на електроенергийната система;
 Правила на БНЕБ – На основание чл. 32, ал. 2, ПТЕЕ във вр. с чл. 103, ал. 2, ал. 1,
ЗЕ, операторът на борсовия пазар приема правила за работа на всеки пазарен сегмент,
администриран от него и ги публикува на интернет страницата си. В изпълнение на това
задължение, БНЕБ ЕАД е публикувало на сайта си Правила за работа на организиран борсов
пазар (в сила от 12.11.2018г.), Правила за работа на пазарен сегмент „Ден напред“ (в сила
от 12.11.2018г.), Правила за работа на пазарен сегмент „В рамките на деня“ (в сила от
12.11.2018г.), Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент ЦПДД (в сила от 21.01.2019г.); Правила за сетълмент на борсов пазар, сегменти
„Ден напред“ и „В рамките на деня“(в сила от 26.02.2018г., в сила от 19.06.2019 г.); Правила
за поведение на борсов пазар, сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ (в сила от
26.02.2018г. ., в сила от 19.08.2019 г.);
 Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата
енергия44. С наредбата се определят методите за регулиране на цените на електрическата
енергия и на цените за достъп до и пренос през електропреносната, съответно
електроразпределителните мрежи, правилата за тяхното образуване или определяне и
изменение, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложението за цените и за
тяхното утвърждаване. Регламентират се критериите за определяне на добавките при
преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от високоефективно
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия; условията и редът за
образуване на цените за присъединяване; условията и редът за образуване и актуализиране на
преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници;
условията и редът за заплащане на използваната или преминалата реактивна електрическа
енергия. В чл. 3, т. 1 и т. 2 от Наредба № 1 е уредено, че по реда на наредбата се регулират
цените, по които производителите в рамките на определената им от комисията разполагаемост
по чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ продават електрическа енергия на обществения доставчик и/или на
крайни снабдители, както и производителите на електрическа енергия продават
разполагаемост за студен резерв на оператора на електропреносната мрежа, освен в случаите,
когато операторът на електропреносната мрежа купува разполагаемост въз основа на тръжна
процедура за покриване на недостиг от разполагаемост за студен резерв.
5.2. Развитие на пазара и нормативни промени, свързани с процеса на
либерализация на електроенергийния пазар в България.
Либерализирането на пазара на електроенергия, т.е. преминаването от модела на
единствен купувач към търгуване на енергия по свободно договорени цени е продължителен
Приети с Решение по Протокол № 162 от 06.11.2013 г. Издадени от Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2014 г.
44
Обн., ДВ, бр. 25 от 24.03.2017 г., в сила от 24.03.2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 22.06.2018 г. (НИД на
НРЦЕЕ).
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процес и съответно е съпътстван с многобройни изменения в националната нормативна
уредба, в съответствие с европейските политики и законодателство в сектора. Една от
основните цели на Европейския съюз е създаването на вътрешно европейски либерализиран
пазар на електроенергия чрез интегриране на националните пазари. Въз основа на това и
спазвайки европейското законодателство, Република България е предприела съответните
мерки за привеждане на българското законодателство в съответствие с европейските правила.
Фокусът на настоящия анализ е състоянието на пазара на търговия на едро по свободно
договорени цени в България за периода от 2016 г. до м.септември 2019 г. Въпреки това, за
пълнота на анализа и яснота относно динамичните промени довели до развитието на
настоящия модел на функциониране на пазара, следва да се направи кратък преглед на целият
процес на либерализация на електроенергийния пазар в България.
 Преглед на развитието на пазара и нормативните промени на
електроенергийния пазар за периода от 2000 г. до 2015 г.
От 2000 г. Р. България провежда последователна политика на либерализация на пазара
на електрическа енергия в съответствие с европейската политика и законодателство. Основен
акцент в процеса на либерализация на пазара на електрическа енергия е създаването на
свободен пазар чрез въвеждане на конкуренция, както по отношение на източниците на
доставка на електрическа енергия, така и по отношение на източниците на снабдяване на
крайните клиенти. В тази насока е от значение да бъдат осигурени необходимите
предпоставки за постепенното увеличаване на дела на търговия при свободно договорени
цени до пълно либерализиране на пазарите, като се гарантира ефективно отделяне на
дейностите „производство” и „доставка” от „пренос” и „разпределение”. Това би довело до
създаване на конкурентни условия на ниво производство и доставка. Създаването на пазарни
условия на ниво „доставка” следва да гарантира правото на всеки краен потребител да сменя
доставчика на електрическа енергия, като по този начин да получи възможност да се възползва
от най-добрите пазарни условия.
През 2003 г. Р. България приема изцяло нов Закон за енергетиката (ДВ, бр. 107 от
9.12.2003 г.), с който се дават правомощия на КЕВР (тогава Държавна комисия за енергийно
регулиране) да създава условия за развитие на конкурентен пазар за дейности в енергетиката,
където има условия за това. В тази връзка Комисията има задължение да не допуска
ограничаване или нарушение на конкуренцията на енергийния пазар.
Свободният пазар на електрическа енергия стартира през септември 2004 г. чрез
регистрирането на първия график за доставка по договорени цени между „АЕЦ Козлодуй“
ЕАД и Юмикор Мед. Избраният пазарен модел предвижда поетапно отваряне откъм
потребителите чрез въвеждането на минимални прагове на годишна консумация като се
започва от най-големите индустриални предприятия. Това са представители на тежката
индустрия в България - минно-добив, черна и цветна металургия, химия, цимент.
С изменение на Закона за енергетиката, извършено през 2006 г. се транспонират
директивите от Втория енергиен пакет от мерки на ЕС в областта на енергетиката. В
съответствие с приетата от ЕС Директива 2003/54/ЕС за създаване на единен вътрешен
енергиен пазар, България поема ангажименти след 01.07.2007 г. напълно да либерализира
енергийния си сектор. Създаването на свободен пазар е една от крайните цели на започнатите
реформи в енергетиката. Предвидено е прилагането на директивата да доведе до премахване
на националните монополи, стимулиране на трансграничната търговия чрез въвеждане на
право за достъп на трети страни до мрежите, въвеждане на механизми за гаранции, че
вертикално интегрираните енергийни предприятия няма да дискриминират другите участници
на пазара.
От 2012 г. до момента България последователно транспонира, чрез изменение и
допълнение на Закона за енергетиката, директивите от Третия пакет45. С измененията на
Третият енергиен пакет се състои от две директиви за пазарите на електроенергия и природен газ и три
регламента;
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Закона за енергетиката през месец юли 2012 г. са транспонирани в българското
законодателство Директива 2009/72/ЕС и Директива 2009/73/ЕС , а също така и Директива
2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна
на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО и Директива 2005/89/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 18 януари 2006 г. относно мерки за гарантиране сигурност на доставките на
електрическа енергия и инфраструктурните инвестиции. В Закона за енергията от
възобновяеми източници са транспонирани разпоредбите на Директива 2009/28/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2009 г. за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви
2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО.
С Регламент (ЕО) № 713/2009 се създава Агенция за сътрудничество между регулаторите
на енергия (АСЕР), чиято основна цел е да допълни и координира работата на националните
енергийни регулатори на равнище ЕС и да работи за завършването на единния европейски
енергиен пазар за електроенергия и природен газ. Агенцията координира регионални и
междурегионални инициативи, които благоприятстват интеграцията на пазара. Тя следи
работата на европейските мрежи на операторите на преносни системи (ENTSOs) и най-вече
техните планове за развитие на мрежата в целия ЕС. И накрая, ACER наблюдава
функционирането на пазарите на газ и електроенергия като цяло, и по-специално на
търговията на едро с енергия.
Прилагането на актовете от Третия пакет следва да допринесе за развитието на
конкуренцията на енергийните пазари, като се създаде Европейски конкурентен енергиен
пазар, който да е в състояние да гарантира на гражданите на Европа избор за потребителите,
справедливи цени, по-чиста енергия и сигурност на доставките.
За да се постигнат тези цели държавите членки следва да отделят производството и
доставките от преносните мрежи (т.нар. „effective unbundling“), да улесняват трансграничната
търговия на електроенергия и природен газ между тях, да създадат по-ефективен и независим
национален регулаторен орган, да насърчават трансграничното сътрудничество и
инвестициите, да гарантират по-голяма прозрачност на пазара при експлоатация на мрежите
и доставките, да съдействат за увеличаване на солидарност между страните в Европейския
съюз. Политиката по либерализация на енергийните пазари предлага също да се отдели повече
внимание на солидарността, включително на механизмите за справяне с кризи в рамките на
ЕС в отговор на възможно прекъсване на доставките.
С изменения на Закона за енергетиката (ЗЕ) през 2012 г. се правят следните промени
на пазара на електроенергия, както следва:
 дейността по пренос на електроенергия по електропреносната мрежа се отделя от
дейността по обществена доставка, производство на електроенергия и търговия с
електроенергия– осъществяването на тези дейности от различни юридически лица е в
съответствие с Директива 2009/72/ЕО. Започва се процедура по преобразуване на НЕК ЕАД
(обществения доставчик) и ЕСО ЕАД, издаване на съответните лицензии и сертифицирането
на ЕСО ЕАД като независим преносен оператор46. Осигуряване на независимост на преносния
оператор и недопускането да извършва други лицензионни дейности по ЗЕ (независимост на
преноса и управлението на мрежата от производството и търговията с електроенергия) е едно
от изискванията за гарантиране на конкурентност на пазара на електроенергия;
 премахва се фигурата на т.нар. привилегировани потребители (потребители, които
могат да купуват енергия по свободно договорени цени, отговарящи на определени условия),
като реално се очертава ясна разлика между регулиран и свободен пазар: на регулирания пазар
се гарантира доставката на електрическа енергия на крайни клиенти (битови и небитови,
присъединени към разпределителната мрежа на ниско напрежение), а всички крайни клиенти,
присъединени към преносната и/или разпределителната мрежа на средно напрежение, купуват
необходимата им енергия по свободно договорени цени;
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 въвежда се фигурата на т.нар. доставчик от последна инстанция: целта е да се
гарантира доставката на енергия на клиентите на свободния пазар, ако не си изберат доставчик
и/или избрания доставчик не може по някаква причина да извърши доставката на ЕЕ, по
причини, които са независещи от крайния клиент. Лицензия за дейността „доставка на
електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“ по закон се издава на лицата които
имат лицензия за обществена доставка (НЕК ЕАД) и крайните снабдители с ЕЕ („ЧЕЗ Електро
България“ АД; „Енерго-Про Продажби“ АД; „ЕСП Златни пясъци“ ООД; „ЕВН България
Електроснабдяване“ ЕАД);
 въвежда се лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия
(борса, енергийна борса) – на територията на Р. България се издава само една такава лицензия,
съгласно чл. 43. (1), т. 2, ЗЕ.; Предвижда се Правилата за търговия с електрическа енергия
(ПТЕЕ) да определят правилата за организиране и работа на борсовия пазар (чл. 91, ал. 3, ЗЕ).
Въвеждат се нови задължения на борсовия оператор да публикува правила за работа на
организиран борсов пазар и информацията, изискуема съгласно Правилата за търговия с
електрическа енергия (чл. 103, ал. 2, т. 1 и 6, ЗЕ);
 към датата на измененията на ЗЕ, по отношение на ВЕИ производителите се прилага
пълно изкупуване на произвежданата от тях електрическа енергия по преференциална цена
(съгласно разпоредбите на ЗЕВИ). Енергията се изкупува от Обществения доставчик (ОД)
и/или крайните снабдители (КС), в зависимост от присъединяването на дадена ВЕИ централа
към преносната и/или разпределителната мрежа;
Либерализацията на пазара на електроенергия в Р България започва постепенно да се
осъществява с по-големи темпове след 2013 г. През този период различни категории клиенти
започват поетапно да излизат на свободния пазар. В началото това са само големите
индустриални потребители, присъединени към преносната мрежа на високо напрежение (ВН).
Те сключват двустранни договори директно с производителите. Крайните клиенти,
присъединени към ЕРМ средно напрежение и към ЕПМ, стартират участието си изцяло на
свободния пазар на ЕЕ от средата на 2013 г.47.
С изменения на ЗЕ през 2013 г. се правят следните промени на пазара на
електроенергия:
 на свободния пазар излизат и небитовите клиенти, свързани към разпределителната
мрежа средно напрежение, а така също и фирми на ниско напрежение, но с над 100 кВт
инсталирана мощност. По този начин те могат да договарят цената, по която купуват
електрическата енергия, с лицензираните търговци на електроенергия. Променя се и моделът
на образуване на цените за електроенергия на регулирания пазар48;
 въвежда се регулирана от КЕВР „цена или компонентата от цена, чрез която всички
крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, включително операторът на
електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, участват в
компенсиране на разходите по чл. 34 и чл. 35 от ЗЕ“. Чрез въвеждането на тази регулирана
цена се заменя механизма на покриване на тези разходи чрез цената за пренос - до датата на
въвеждане на тази цена разпределението на разходите във връзка с изкупуването на енергията
от ВЕИ производителите и ВЕКП производителите по преференциална цена се извършва по
методики за компенсиране на разходите на Обществения доставчик и Крайните снабдители,
произтичащи от наложени им задължения към обществото за изкупуване на електрическа
енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници и от
високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, приети от
КЕВР;
 краен купувач на енергията от ВЕИ производители е общественият доставчик.
Съгласно закона, същият е задължен да изкупи от крайните снабдители, купеното от тях
В съответствие с измененията на ЗЕ от 2012 г., крайните клиенти, присъединени към ЕРМ средно напрежение
и към ЕПМ, стартират участието си изцяло на свободния пазар на ел. енергия от средата на 2013 г. (виж нормата
на §196 от ПЗР на ЗИДЗЕ, (обн., ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила
от 08.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.).
48
С изменение и допълнение на ЗЕ от 05.07.2013 г.
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количество енергия от ВЕИ производители, присъединени към електроразпределителната
мрежа – ЕРМ;
 въведени са ограничения по отношение на изкупуваната енергия от ВЕКП
производители: изкупува се цялото количество електрическа енергия от комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за произход,
и количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната
надеждност на основните съоръжения, произведено над количеството електрическа енергия
от комбинирано производство, с изключение на количествата, които производителят ползва
за собствени нужди и за собствено потребление по смисъла на чл. 119, ал. 1 от ЗЕ или има
сключени договори по реда на глава девета, раздел VII от ЗЕ, или с които участва на пазара на
балансираща енергия, или която е потребявана от небитови клиенти, които не са на бюджетна
издръжка, и които производителят с преобладаващ топлинен товар за стопански нужди
снабдява с топлинна енергия;
 считано от 01.07.2013 г. на пазара на електроенергия за съответната лицензионна
територия е въведен и нов участник - доставчик от последна инстанция (ДПИ)49;
 приключват процесите по издаване на лицензиите на доставчиците от последна
инстанция (издадени от регулатора в началото на м. юли 2013 г. на НЕК ЕАД и крайни
снабдители) и се приема Методика, по която се образуват цените на техните клиенти. С
измененията в ЗЕ се задължават потребителите, присъединени към мрежата на средно
напрежение, да изберат доставчик на свободен пазар. Ако в срок до 1.08.2013 г. не са избрали
такъв, биват снабдявани от Доставчик от последна инстанция (ДПИ). ДПИ продава
електрическа енергия на крайни клиенти до момента, в който не изберат на пазарен принцип
друг доставчик или на тези, които са останали без доставчик на електроенергия.
През 2013 г. и последващо изменение през 2014 г., КЕВР приема Правила за търговия
с електрическа енергия (ПТЕЕ)50. С правилата правно се уреждат правата и задълженията на
всички участници на пазара на електроенергия, формирането на балансиращи групи и
балансиращия пазар, правата и задълженията на независимия преносен оператор във връзка с
организирането и администрирането на балансиращия пазар, пазара на резерв и допълнителни
услуги, пазара за предоставяне на междусистемна преносна способност (капацитет) и
взаимовръзката между отделните пазарни сегменти за търговия с активна електрическа
енергия. Основният фокус е въвеждането на балансиращия пазар и свързаната с това
отговорност за небаланси (разликата между известени графици за производство/ потребление
в деня Д-1 и реалното производство/потребление). Началната дата, обявена от независимия
преносен оператор за стартиране на балансиращия пазар, е 1 юни 2014г.
През 2014 г. приключва фактическото отделяне на ЕСО ЕАД от НЕК и започва
процедура по сертифицирането му като независим преносен оператор. От началото на 2014 г.
ЕСО ЕАД е собственик и оператор на електропреносната мрежа на високо напрежение и има
издадена лицензия за пренос на ЕЕ, включително за координиране на специални балансиращи
групи за период от 35 г.
С Решение № Л-422-11 от 31.03.2014 г., ДКЕВР (понастоящем КЕВР) издава лицензия
за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“, за срок от 10 (десет)
години на „Българска независима енергийна борса” ЕАД, което обезпечава от нормативна
гледна точка създаването на борсов пазар на електрическа енергия в България.

Доставчик от последна инстанция е енергийно предприятие, което осигурява снабдяването с електрическа
енергия на:
- обекти на небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво средно
напрежение, които не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител за периода до избора на друг доставчик на
електрическа енергия или обекти на битови и небитови крайни клиенти, присъединени към
електроразпределителна мрежа, които са упражнили правото си да изберат друг доставчик, когато избраният
доставчик не извършва доставка по независещи от крайния клиент причини.
50
ПТЕЕ, в сила от 9 май 2014 г.
49
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От 01.06.2014 г. започва да функционира балансиращия пазар51. Пазарът на
балансираща енергия се администрира от независимия преносен оператор, който е страна по
сделките с балансираща енергия с доставчиците на балансираща енергия и координаторите на
балансиращи групи (чл. 7, ал. 1 и ал. 2 ПТЕЕ). Съгласно чл. 111 от ЗЕ, операторът на
електропреносната мрежа организира пазара на балансираща енергия, в съответствие с
правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ. Въвеждат се почасови графици при договарянето и
балансирането на сделките както на свободния, така и на регулирания пазар. До 1 юни 2014 г.
почасовото прогнозиране и балансиране се е прилагало само за участниците, регистрирани на
свободния пазар, а след 1 юни 2014 г. стартира почасовият пазар по всички сделки с ЕЕ, с
прилагане на еднакви условия за балансиране на стандартните, специални и комбинирани
балансиращи групи. Промените са уредени и в Правилата за търговия с електрическа енергия
обнародвани в ДВ бр. 39 от 9.05.2014 г. Пазарът обхваща всички търговски участници по
веригата производство, пренос, разпределение и крайни клиенти и е най-важна стъпка за
последващо организиране и функциониране на борсовия пазар на електрическа енергия, както
и важно условие за изпълнение на ангажиментите за пълна либерализация на търговията с
електрическа енергия. Цената на балансиращата енергия се определя с методика за всеки
отделен час. Създават се балансиращи групи, които обединяват различните групи пазарни
участници с цел концентриране на обмена на информация с ЕСО (подаване на графици) и
намаляване на техните небаланси.
В периода от края на 2014г. до средата на 2015г. заработват онлайн платформите за
продажба на електроенергия на трите големи държавни производители – „НЕК“ ЕАД, „ТЕЦ
Марица Изток 2“ ЕАД и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Причина за стартиране на тези платформи е
увеличаващият се дял на свободния пазар и нуждата от облекчаване на процедурите за
продажба на електроенергия и улесняване участието в тях.
През 2015 г., с измененията в ЗЕ, обн. ДВ., бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г., и
съответните изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) 52 се дава
възможност на производителите на енергия от ВЕИ да продават по свободно договорени цени
и/или на балансиращия пазар количествата енергия, които са над размера на нетното им
специфично производство. За да се позволи практическото прилагане на законите КЕВР
приема изменения в ПТЕЕ, ДВ. бр. 90 от 20.11.2015 г. в сила от 20.11.2015 г. ВЕИ
производители могат да продават част от произведената електрическа енергия по
преференциални цени до достигане на нетно специфичното си производство, а всичко над това
количество – по свободно договорени цени и/или на балансиращия пазар, в случай че са преки
членове на комбинирана балансираща група или преки членове на специалните балансиращи
групи с координатор обществения доставчик. С въвеждането на балансиращите групи в
пазарния модел, търговците привличат все по-голям брой крайни клиенти в балансиращите
си групи, като по този начин освен снабдяване с електроенергия им осигуряват и услугата
балансиране.
С промените в ПТЕЕ53 става възможно и стартирането на реалната работа на
организиран борсов пазар. Новите ПТЕЕ регламентират условията за участие на борсата,
както и правата и задълженията на оператора на борсов пазар в лицето на БНЕБ и на
търговските участници на този пазар. С промените се въвеждат и стандартизираните товарови
профили, които да регламентират участието на клиенти на свободен пазар, неразполагащи със
средства за почасово търговско измерване.
ЕСО ЕАД е сертифициран за независим преносен оператор с решение на КЕВР от 2015
г., с което изпълнява изискванията на чл. 10 и чл. 11 от Директива 2009/72/ЕО и чл. 3 от
Регламент (ЕО) № 714/2009. По този начин се премахва възможността преносният оператор

Предвидено и в Закона за енергетиката ( ЗИД ЗЕ в ДВ бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
ДВ., бр. 56 от 24.07.2015 г.
53
ДВ. бр. 90 от 20.11.2015 г.
51
52
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да дискриминира трети страни в интерес на дъщерните дружества производители на
електроенергия в рамките на БЕХ.
 Нормативни промени и развитие на пазара на електроенергия през периода
2016-2018 г.
Основните промени, които се наблюдават през посочения период, са свързани
предимно с развитието на борсовия пазар на територията на страната.
От 19.01.2016 г. реално започва да функционира борсовата търговия54 с електрическа
енергия със сегмента пазар „Ден напред“, който представлява електронна платформа (екран)
за търговия на ЕЕ, която се осъществява до 13:00 ч. в деня преди доставката. Първият ден на
доставка, за който търговските участници имат възможност да подават своите оферти, е
20.01.2016 г. Борсовата търговия се осъществява от „Българска независима енергийна борса“
ЕАД (БНЕБ), която като титуляр на лицензията за организиране на борсов пазар на
електрическа енергия и в ролята си на оператор на борсовия пазар организира същия в
съответствие със ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия и правилата за работа на
борсовия пазар и на всеки един от неговите сегменти. По-късно през същата годината, на
25.10.2016 г., стартира и „Централизирания пазар за двустранни договори“ (ЦПДД). На този
сегмент е възможно двустранно договаряне между търговските участници и търгуване на
краткосрочни, средносрочни и дългосрочни продукти.
По данни на КЕВР през 2016 г., търгуваният обем на БНЕБ ЕАД е 2 505 209 MWh, което
представлява 5,8% от общия търгуван обем на ел.енергия в страната. За едногодишния период
значително се увеличава и броят на участниците на борсовия пазар на електрическа енергия.
От 22 броя регистрирани на борсата участници през месец януари, в края на годината те са 48.
През този период се усъвършенства уредбата на ФСЕС55 чрез изменения на чл. 36е, ЗЕ,
в който се предвижда вноски във фонда да правят освен производителите и вносителите на
електроенергия, още и операторът на електропреносната мрежа от приходите за достъп и
пренос на електрическа енергия без ДДС, както и операторите на газопреносни мрежи и на
съоръжения за съхранение на природен газ. За целта, задължените лица подават във фонда до
20-о число на текущия месец информация за съответните приходи за предходния месец.
Вноските се внасят до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и се
признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане.
С измененията от бр. 105 от 2016 г. на ЗЕ се уреждат и сертификатите за произход,
издавани за производство на електрическа енергия от топлоелектрически централи с
комбиниран начин на производство.
От 01.04.2016 г. влиза в сила „Инструкция за реда и условията за смяна на доставчик
на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат
стандартизирани товарови профили“, издадена от КЕВР56. Тази инструкция улеснява
излизането на свободен пазар за битови и небитови клиенти, притежаващи обекти без
инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическа енергия. Това е групата на
малките стопански и на битовите клиенти, за които следва да се прилагат одобрените от КЕВР
Стандартизирани товарови профили.
Освен законовите промени, за ефективната либерализация на пазара на едро от страна
на предлагането допринася и антитръстовото решение на ЕК по дело АТ.39767- БЕХ –
електричество57. По-конкретно, БЕХ се ангажира да прехвърли контрола върху собствеността
на новата енергийна борса на българското Министерство на финансите (впоследствие
собствеността е прехвърлена на „Българска фондова борса“ АД), за да се гарантира
Стартирането на реалната работа на организиран борсов пазар става съзможно с промените в ПТЕЕ ДВ, бр. 90
от 20.11.2015 г.
55
ФСЕС е създаден на основание чл. 36б от ЗЕ, за управление на средствата за покриване на разходите извършени
от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а и 94 от ЗЕ.
56
Приета на основание чл. 103а от ПТЕЕ от КЕВР с решение по Протокол № 56 от 28.03.2016 г., т. 2 и влиза в
сила от 01.04.2016 г.
57
Дело номер 39767. http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39767
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независимостта на енергийната борса. Друг ангажимент поет от БЕХ на пазар „Ден напред“ е
да се предлага средно дневно следния товар:
 За 2016 г. – 293 MW
 За 2017 г. – (...)* MW
 За 2018 г. – (...)* MW
 За 2019 г. – (...)* MW
 За 2020 г. – 807 MW
В тази връзка БЕХ поема ангажимент да гарантира, че всяко едно от принадлежащите
му предприятия ще сключи Споразумение за осигуряване на ликвидност с БНЕБ ЕАД, за да
осигури горепосочените количества на платформата ПДН.
С промените в ПТЕЕ, обн. ДВ. бр. 100 от 15 декември 2017 г., нормативно се
регламентира въвеждането на новия пазарен сегмент „В рамките на деня“ на БНЕБ. Също така
става възможно извършването на сделки с електроенергия в деня на доставка, но тази
възможност е ограничена само до платформата на БНЕБ. Съответно разпределянето на
трансгранични капацитети и сделки между пазарните участници, които не минават през БНЕБ,
не могат да бъдат осъществявани в рамките на деня. Самият пазарен сегмент стартира своята
работа на 11.04.2018 г. В периода от началото на 2016 г. до края на 2017 г. паралелно с БНЕБ
работят и онлайн платформите за продажба на електроенергия на трите големи държавни
производители – „НЕК“ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
Общественият доставчик също има право да продава изкупената по реда на чл. 93а, ал. 1 и чл.
94 от ЗЕ електрическа енергия по свободно договорени цени. Така през посочения период
търговците на електроенергия могат да купуват директно от производителите, от борсата, да
внасят/изнасят електроенергия, както и да търгуват помежду си.
В края на 2017 г. настъпват сериозни промени в работата на свободния
електроенергиен пазар с приемането на промени в ЗЕ58. С тях се въвежда задължението сделки
с ел. енергия по свободно договорени цени, сключвани от производители на електрическа
енергия с обща инсталирана мощност над 5 MW, да се осъществяват единствено на
организиран борсов пазар на електрическа енергия, считано от 01.01.2018 г.
В резултат от промените в ЗЕ, влезли в сила от 01.01.2018 г., БНЕБ предприема
процедура за изменение на Правилата за работа на централизиран пазар за покупко-продажба
на електрическа енергия посредством двустранни договори. Новите правила влизат в сила на
9.01.2018 г., като най-съществената промяна е, че БНЕБ вече не е страна по сделките на екран
„Auctions” на ЦПДД. Преди тази промяна БНЕБ ЕАД извършва администрирането на всички
сделки на борсовия пазар на електрическа енергия и е страна по сделките, като всички сделки,
сключени на борсовия пазар, автоматично и задължително подлежат на сетълмент и
представляват сделка между съответния търговски участник и борсовия оператор. С
изменението на Правилата за ЦПДД, в сила от 09.01.2018 г., дългосрочната доставка на
сегмент ЦПДД е двустранна сделка и се осъществява между страните по нея.
Във връзка с приетите изменения и допълнения на ЗЕ, обн. ДВ бр. 38 от май 2018 г. и
на Закона за енергия от възобновяеми източници, производителите с обща инсталирана
електрическа мощност 4 MW и над 4 MW, включително тези от възобновяеми източници и
високоефективно комбинирано производство, операторите и общественият доставчик, са
задължени да реализират произведеното количество електрическа енергия, извън нуждите на
регулирания пазар, на Българската независима енергийна борса. Производителят може да
продава електрическата енергия на борсата самостоятелно или чрез координатор на
балансираща група – чл. 100, ал. 6 от ЗЕ. Като се има предвид, че се засягат заварени договори
на ВЕИ и ВЕКП производители (по ЗЕВИ), законът въвежда т.нар. премиен режим59:
 прекратява се действието на механизма на задължително изкупуване на
произведената електрическа енергия при прилагане на преференциална цена по отношение на
ВЕИ производители на електрическа енергия от централи с инсталирана мощност 4 и над 4
58
59

ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
Съгласно писмо с вх. № към КЗК-82/2018 от 01.02.2019 г. от Българска Фотоволтаична Асоциация.
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MW. Съгласно изменението на ЗЕВИ, от 1.07.2018 г., по преференциална цена, за определения

в закона срок, се изкупува енергията само на ВЕИ производители, които произвеждат ЕЕ, от
централи с инсталирана мощност до 4 MW;
 за производителите, произвеждащи енергия от централа с инсталирана мощност 4 и
над 4 MW, се предвижда компенсаторен механизъм с премии,както следва:
 въвеждат се т.нар. „премии”, който съставляват компенсация за прекратяването на
механизма Feed-in Tariff. Премията се определя от КЕВР ежегодно, като разлика между
определената до влизането в сила на ЗИДЗЕ преференциалната цена, приложима за съответен
производител, и прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от
възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник (прогнозната пазарна
цена се определя от КЕВР). Срокът за изплащане на премията е равен на оставащия срок по
договорите за изкупуване на енергия (същите се прекратяват по закон). Изплащането на
премиите се осъществява ежемесечно чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система”
по договор, сключен с този фонд.
Размерът на премията е различен в зависимост от използваната технология и
преференциалната цена. За ВЕИ производителите е предвиден преходен период за стартиране
на режима „компенсиране чрез премии”. ВЕИ производителите следва да сключат договор за
премии с Фонд „Сигурност на електроенергийната система”, като този договор влиза в сила
не по-късно от 1.01.2019 г. От датата на влизане в сила на договора с Фонда (договор между
производител и Фонда), съответният договор за изкупуване се смята за прекратен и
Общественият доставчик, съответно крайните снабдители не изкупуват по преференциална
цена произведената от производителя електрическа енергия. За периода от 1.07.2018 г. до
крайния срок за влизане в сила на договорите с Фонда – 1.01.2019 г., Общественият доставчик,
продава изкупената от ВЕИ производителите ЕЕ на борсата (§68, ал.10 -13 от ПЗР на ЗИДЗЕ),
като получава съответстващата премия за тези производители. Необходимите средства за
изплащане на премиите формират част от т.нар. „цена за задължения към обществото“ – чл.
35 от ЗЕ във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗЕ. Промените в ЗЕ поставят ФСЕС в основата на
събирането на добавката „Задължения към обществото“, до преди това тази такса се събира
от НЕК. Разпоредбите на закона предвиждат и търговците да внасят обезпечения във ФСЕС,
за да подсигурят коректното внасяне на дължимото Задължение към обществото. Описаният
режим се прилага и към ВЕКП производителите като основната разлика е, че за тези
производители законът не предвижда преходен период.
В допълнение с изменението на ЗЕ от 2018 г. се въвежда правило, че операторите на
преносната мрежа, съответно разпределителните мрежи, са задължени да купуват
необходимата им енергия за компенсиране на технологичните загуби в мрежата само на
организиран борсов пазар. Общественият доставчик може да продава изкупената енергия по
чл. 93а и чл. 94 от ЗЕ, както и да купува електрическа енергия по свободно договорени цени в
случай на недостиг на количества електрическа енергия, като сключва сделки с крайните
снабдители, само на организиран борсов пазар. До този момент тази електроенергия се е
закупувала по регулирани цени от обществения доставчик.
Промените в ЗЕ и ЗЕВИ през 2018 г., извършени със ЗИД на ЗЕ, обн., ДВ, бр. 38 от
08.05.2018 г., налагат промяна и в подзаконовата нормативна рамка. По-конкретно са
извършени изменения в Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия60,
свързани с модела на ценообразуване на ВЕИ и ВЕКП производители, както и в начина на
формиране на цената за технологичните разходи на оператора на електропреносната мрежа и
на операторите на електроразпределителните мрежи61. С новите чл. 22а и чл. 24а от НРЦЕЕ е
детайлизиран начинът за изчисляване на премиите, а новосъздаденият Раздел IIIа на Глава
втора съдържа и методиката за определяне на прогнозната пазарна цена. Една от промените,
В тази връзка чл. 22а и чл. 24а от НРЦЕЕ е детайлизиран начинът за изчисляване на премиите, а
новосъздаденият Раздел IIIа на Глава втора съдържа и методиката за определяне на прогнозната пазарна цена.
61
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на
електрическата енергия, обн., ДВ, бр. 25 от 24.03.2017 г., в сила от 24.03.2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от
22.06.2018 г. (НИД на НРЦЕЕ).
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отразени в НИД на НРЦЕЕ, е и отпадналото задължение на обществения доставчик да събира
цената за „задължения към обществото“, което от 01.07.2018 г. е вменено на Фонд „Сигурност
на електроенергийната система“ (ФСЕС, Фондът). Съгласно новия чл. 43а, Фондът подава
заявление, съдържащо информация за разходите му във връзка с чл. 34 и чл. 35 от ЗЕ, както и
приходите му по чл. 36д от ЗЕ за същия период.
С НИД на НРЦЕЕ са въведени норми, регламентиращи право за подаване на заявления
по електронен път чрез Единния портал за предоставяне на информация и услуги от КЕВР, с
които се постига намаляване на административната тежест при подаване и разглеждане на
документацията.
Промените в ЗЕ и ЗЕВИ водят до промени и в Правилата за търговия с електрическа
енергия62. В Глава пета от ПТЕЕ (бр. 72 от 31.08.2018 г.) се регламентират ясни правила и
условия за участие на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници
и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия,
произведена от централи с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW, както и на
мрежовите оператори на енергийната борса, като по този начин се създава сигурност и се
повишава доверието на всички пазарни участници в работата на енергийния пазар.
Прецизирани са разпоредбите, касаещи регистрирането на отделните видове балансиращи
групи и дейността на координаторите на балансиращи групи. Създава се възможност някои
координатори на специални балансиращи групи да продължат да бъдат такива или да участват
в балансираща група с друг координатор.
Прецизирани са и разпоредбите относно видовете договори, които се сключват на
пазара на електрическа енергия, както и на страните по тях, като е отчетена възможността за
сключване на сделки с електрическа енергия на организирания борсов пазар от страна на
независимия преносен оператор, операторите на електроразпределителните мрежи и
координаторите на балансиращи групи. Отразен е и институтът на договора за компенсиране
с премии, който се сключва между ФСЕС, от една страна, и производители по чл. 162а от ЗЕ,
респективно производители с обект с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW по ЗЕВИ,
от друга страна. Предвид новата уредба на договорите, които се сключват на борсовия пазар,
в Преходните и заключителни разпоредби на ПИД на ПТЕЕ са създадени разпоредби, които
регламентират отношенията на страните по тях до влизане в сила на тези договори. Във връзка
с новата разпоредба на чл. 123, ал. 2 от ЗЕ са извършени допълнения и на разпоредбите
относно смяната на доставчик на електрическа енергия и на координатор на балансираща
група. Предвидена е възможност нов доставчик да има право да развали договора за продажба
на електрическа енергия с клиент, в случай че снабдяването с електрическа енергия на клиента
бъде преустановено по искане на предходния доставчик в резултат на неизпълнение на
задължения, като същевременно по балансиран начин са отчетени интересите на всички
засегнати страни. На следващо място е регламентирано разширяване на ролята и функциите
на ФСЕС, в резултат от възложените функции във връзка с отношенията му с голяма част от
търговските участници, както и с оглед пълноценното му включване в работата на борсовия
пазар. Предвидени са редица задължения за търговски участници, свързани със заплащането
на цена за задължения към обществото, предоставянето на различни видове информация и др.
В съответствие с изменения текст на чл. 91, ал. 3 от ЗЕ са регламентирани редът и начинът,
съобразно които ФСЕС може да поиска от независимия преносен оператор да отстрани от
пазара търговец и/или производител на електрическа енергия. Не на последно място, с оглед
повишаване ефективността на извършвания от КЕВР мониторинг на пазара на електрическа
енергия с ПИД на ПТЕЕ, е разширен обхватът на предоставяната от независимия преносен
оператор, оператора на организирания борсов пазар и координаторите на балансиращите
групи ежемесечна информация.

Правила за изменение и допълнение на ПТЕЕ, обн., ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 72 от
31.08.2018 г. (ПИД на ПТЕЕ).
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 Нормативни промени, свързани с нови правомощия на КЕВР за разследване на
пазарни манипулации в съответствие с чл. 13 от REMIT63
С промените в ЗЕ64 в изпълнение на Европейския регламент REMIT, КЕВР придобива
нови правомощия и задължения да следи на национално равнище за предотвратяване на
пазарни злоупотреби при функционирането на пазарите на търговия на едро с енергия и да
налага санкции при установяване на такива злоупотреби под формата на търгуване с вътрешна
информация във връзка с енергиен продукт на едро и манипулирането на пазара или опитите
за манипулиране на пазара. Целта е регулаторът да провежда разследвания на сделки на
енергийната борса, за да се гарантират прозрачността и интегритетът на пазара и в случаи на
доказани манипулации – да налага ефективни санкции срещу пазарни участници.65
Разширяването на правомощията на КЕВР е свързано по-конкретно с прилагане на
разпоредбите в членове 3 и 5 от Регламент 1227/2011.
Интегритетът и прозрачността на пазара имат решаващо значение за изграждането на
добре функциониращи енергийни пазари и за повишаването на доверието на участниците на
пазарите и на крайните потребители. Регламент (ЕС) № 1227/2011 има за цел да гарантира
интегритета и прозрачността на пазарите на търговия на едро с енергия като насърчава
откритата и честна конкуренция в полза на крайните потребители на енергия. За да се
гарантира, че пазарите за търговия на едро с енергия отразяват ненарушено и
конкурентоспособно взаимодействие между търсене и предлагане, и че участниците на тях не
могат да извличат неправомерни печалби от пазарни злоупотреби, на националните
регулаторни органи се възлага да разследват пазарни манипулации и търговия с вътрешна
информация, и да налагат съответни санкции на нарушителите.
Съгласно чл. 3 от Регламента, на лицата, които разполагат с вътрешна информация се
забранява да я използват във връзка със сделки с енергийни продукти на едро, за които тя се
отнася, както и да я разкриват, препоръчват или склоняват друго лице да придобие или да се
разпореди с тези продукти.
Чл. 5 забранява извършването или опита за извършване на манипулиране на пазара по
отношение на пазарите за търговия на едро с електроенергия. Всички възможни форми на
манипулиране на пазара са подробно описани в т. 2 от чл. 2 на регламента, а опитът за
манипулиране е дефиниран в т. 3 от същия член.
В тази връзка на националните регулаторни органи се възлага да разследват пазарни
манипулации и търговия с вътрешна информация, и да налагат съответни санкции на
нарушителите. В съответствие с чл. 13 от регламента, националните регулаторни органи
следва да разполагат с необходимите правомощия за разследване, които да им дават
възможност да извършват ефикасно тази задача. Посочената разпоредба от регламента възлага
върху националните регулаторни органи задължението да гарантират налагането на
забраните, установени в членове 3 и 5, и на задължението, установено в чл. 4. Правомощията
за разследване и прилагане на мерки, посочени в параграф 1, са ограничени за целите на
разследването. Те се изпълняват в съответствие с националното законодателство и включват
правото на достъп до всички съответни документи в каквато и да било форма и получаването
на копие от тях; да се изискват сведения от всички лица, имащи отношение към случая,
включително и тези, които участват последователно при предаването на нареждания или при
изпълнението на съответните операции, както и от техните възложители и, ако е необходимо,
да се призове и изслуша всяко такова лице или възложител; да се извършват проверки на
място; да се изискват съществуващи записи за телефонни разговори и предаване на данни; да
се изисква преустановяване на всяка практика, която противоречи на регламента или на
делегираните актове, или на актовете за изпълнение, приети въз основа на регламента; да се
поиска от съд да замрази или да постави под запор активи; да се изиска съд или някой
компетентен орган да наложи временна забрана на професионална дейност.
Съгласно данни предоставени от КЕВР с писмо вх. № към КЗК-82 от 01.10.2018 г.
Глава седма а от ЗЕ, ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 8.05.2018 г.
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С изменение на ЗЕ през 2018г. (в сила от 8.05.2018 г.) се създаде специална глава седма
„а“ в закона, в която са описани правомощията на КЕВР за разследване на пазарни
злоупотреби. Разписана е процедурата за образуване на производства за установяване на
нарушения на чл. 3 и чл. 5 от регламента. Посочени са лицата, които могат да подават сигнали
и уведомления до КЕВР. Определен е и редът и начинът за събиране на доказателства,
включително и за осъществяване на проверки на място, които могат да се провеждат след
издадено разрешение от Административен съд – София. КЕВР има правомощия при
проверките на място да изземва електронни доказателства, записи на съществуващи
телефонни разговори, данни от трафика, да получава достъп до всички видове
информационни носители, включително сървъри, намиращи се в проверяваните помещения.
Електронните копия на документите следва да се изземват със специален софтуер. За
нарушение на чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на юридическите лица и
едноличните търговци се предвижда налагане на имуществена санкция в размер до 10 % от
общия оборот за предходната финансова година. Конкретният размер на санкцията следва да
взема предвид тежестта и продължителността на нарушението, както и смекчаващите и
утежняващите вината обстоятелства. В закона са разписани и норми, чрез които се гарантира
правото на справедлив процес и се зачитат основните права и се спазват принципите, признати
по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, както е посочено в член 6
от Договора за Европейския съюз.
Регламентът предвижда също така тясно сътрудничество между Агенцията за
сътрудничество между регулаторите на енергия (АСЕР) и националните регулаторни органи
в енергетиката, както и с други национални органи при необходимост, в това число и по
целесъобразност с националните органи за защита на конкуренцията (съобр. 29 и 30, 4 чл. 1
пара. 3, чл. 7 пара. 2 и 3, чл. 10 пара. 1, чл. 12 пара. 1, чл. 16 пара. 1 и пара. 3г и се извежда от
чл. 13 пара. 1б).
Във връзка с гореизложеното, с промените в ЗЕ66 в изпълнение на европейския
регламент REMIT е записано, че при осъществяване на дейността си по контрол по
изпълнение на регламент (ЕС) № 1227/2011 КЕВР си сътрудничи с Министерството на
вътрешните работи, Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор,
Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и с
компетентните органи на съдебната власт. Взаимодействието и сътрудничеството на
комисията с Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за финансов надзор се
осъществяват въз основа на съвместни правила, приети от съответните комисии67.
КЕВР работи в тясно сътрудничество с Агенцията за сътрудничество с енергийните
регулатори, тъй като в съответствие с REMIT АСЕР има задължението да осъществява
наблюдението на пазарите на едро на енергия. Целта е да бъдат откривани и възпирани случаи
на манипулиране на пазара. По конкретно Агенцията има задължението да:
 събира и анализира данни за пазарите за търговия на едро и друга уместна
информация за установяване на случаи на пазарни злоупотреби;
 уведомява компетентните национални регулаторни органи (НРО) въз основа на
извършена първоначална оценка и когато са налице основания да се смята, че действително
са извършени действия, представляващи злоупотреба.
Въз основа на тези уведомления Националните органи в държавите членки трябва да
извършват разследвания и да налагат санкции, за да съдействат за прекратяването и
предотвратяването на случаите на манипулиране на пазара.
В съответствие с чл. 16 от REMIT, Агенцията има за цел да гарантира, че националните
регулаторни органи изпълняват своите задачи съгласно регламента по координиран и
последователен начин. За тази цел Агенцията разработва заедно с националните регулаторни
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органи и публикува необвързващи насоки за прилагането на определенията, посочени в член
2 от регламента.68
На този етап Агенцията е публикувала практически насоки, както следва 69:
1. Насоки № 1/2017 г. Относно прилагането на член 5 от REMIT за забрана срещу
манипулирането на пазара – Изпрани сделки;
2. Насоки № 1/2018 г. Относно прилагането на член 5 от REMIT за забрана срещу
манипулирането на пазара – Презапасяване с преносна способност (първо издание);
3. Насоки за прилагането на Регламент (ЕС) № 1227/2011, 4-то издание, актуализирано
на 22 март 2018 г.
Освен посочените насоки, издадени от АСЕР, Съветът на европейските енергийни
регулатори (СЕЕР) е издал и публикувал Наръчник, изработен и съгласуван с националните
регулаторни органи, в който са посочени критериите, които националните регулаторни органи
следва да използват при анализи на пазара на дребно.70
 Нормативни промени, свързани с изменение на Закона за енергетиката бр. 41
от 21.05.2019 г., в сила от 21.05.2019 г.
С приемането на промени в ЗЕ от месец май 2019 г. настъпват нови сериозни промени
в работата на свободния електроенергиен пазар. С тях се въвежда задължението сделки с
електрическа енергия по свободно договорени цени, сключвани от производители на
електрическа енергия с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW, да се осъществяват на
организиран борсов пазар на електрическа енергия, считано от 01.07.2019 г.71
Производителите могат да продават електрическата енергия на борсата самостоятелно или
чрез координатор на балансираща група. В случай, че изберат да продават чрез координатор,
координаторът следва да регистрира производителите при независимия преносен оператор
като подгрупа в балансиращата група и задължително продава закупената от тях електрическа
енергия чрез отделна регистрация на организиран борсов пазар72.
В тази връзка от 1 юли 2019 г. общественият доставчик, съответно крайните
снабдители, преустановяват изкупуването на електрическа енергия по преференциални цени
от производители от високоефективно комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност от
1 MW до 4 MW. Поради тази причина същите са задължени в срок до 30 юни 2019 г. да сключат
договор за компенсиране с премия с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
Съгласно ЗЕ73, договорите влизат в сила от 1 юли 2019 г. Премиите се определят от КЕВР
ежегодно в срок до 30 юни като разлика между преференциалните цени на производителите и
определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена по
високоефективен комбиниран начин74 и се предоставя от Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“75. Фондът компенсира с премия производители с обекти с обща
електрическа инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW за цялото количество електрическа
енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия,
регистрирано с месечен сертификат за произход, с изключение на количеството електрическа
енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните
съоръжения, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано
производство и количествата, които производителят ползва за собствени нужди и за собствено
потребление по смисъла на чл. 119, ал. 1 или с които участва на пазара на балансираща
68
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енергия, или която е потребявана от небитови клиенти, които не са на бюджетна издръжка, и
които производителят с преобладаващ топлинен товар за стопански нужди снабдява с
топлинна енергия. Количествата електрическа енергия от високоефективно комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия се компенсират до размера на количествата,
определени с решение на комисията за определяне на преференциална цена76.
В срок до 31 август 2019 г. производителите на електрическа енергия от възобновяеми
източници с обща инсталирана мощност 1 MW до 4 МW на енергийни обекти сключват с
Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ договор за компенсиране с премия за
произведените от тях количества електрическа енергия до размера на определеното им нетно
специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена
преференциалната им цена. Съгласно ЗЕ техните договори влизат в сила не по-късно от 1
октомври 2019 г77. Премията по договорите също се определя ежегодно от Комисията за
енергийно и водно регулиране в срок до 30 юни, като разлика между определената до
влизането в сила на този закон преференциална цена, съответно актуализираната
преференциална цена на обекта, и определената за този период прогнозна пазарна цена за
електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния
енергиен източник. Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ уведомява
своевременно обществения доставчик за датата, от която влиза в сила договорът за
компенсиране с премия, сключен със съответния производител. Премията се предоставя до
изтичане на срока по съответния договор за дългосрочно изкупуване или договор по § 7 от
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници,
сключени до влизането в сила на този закон. За периода от 1.07.2019 г. до крайния срок за
влизане в сила на договорите с Фонда – 1.10.2019 г., Общественият доставчик, продава
изкупената от ВЕИ производителите ЕЕ на борсата, като получава компенсация от Фонда в
размер на стойността на съответстващата премия за тези производители78.
Други съществени промени касаят т. нар. такса износ, която съгласно чл. 30, ал. 2 от
ПТЕЕ, е регламентирана като задължение за търговските участници за заплащане на цена за
мрежови услуги по електропреносната мрежа върху количествата, съгласно валидиран график
за междусистемен обмен. С измененията на ЗЕ (ДВ, бр. 41 от 2019 г.) задължението за
търговците за заплащане на цена за мрежови услуги – цена за пренос отпада 79. Съгласно чл.
104, ал. 2 ЗЕ цените за достъп и/или пренос се дължат от производителите на електрическа
енергия, операторите на електроразпределителни мрежи за количеството електрическа
енергия за покриване на технологичните разходи по преноса и от крайните клиенти,
присъединени към електроенергийната система.
По отношение на т.нар. такса внос в ЗЕ (ДВ, бр.41 от 2019 г.) също са направени
промени, съгласно които считано от 21.05.2019 г. отпада задължението за търговците, които
внасят електрическа енергия, да правят вноски във Фонд “Сигурност на електроенергийната
система“ в размер на 5% от приходите от внесената и продадена на пазара в страната
електрическа енергия без ДДС80.
Законът за енергетиката (ДВ бр. 41, в сила от 21.05.2019 г.) променя и начина на
определяне на преференциални цени за топлофикациите с комбинирано производство на
електроенергия. Според новата разпоредба81, Комисията провежда търг за предоставяне на
преференциална цена и/или премия за електрическа енергия от високоефективно
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведена от
съществуващ или нов обект, при следните условия:
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 съществуваща мощност за производство на електрическа енергия от
високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия е изведена
от експлоатация;
 предоставянето на помощта няма да доведе до превишаване на одобрения от
Европейската комисия размер на бюджета на схемата за подпомагане с преференциална цена
и/или премия за производството на електрическа енергия от високоефективно комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия;
 до провеждането на търга не е определяна преференциална цена и/или премия за
енергията.
На следващо място ЗЕ82 предвижда задължение за производителите на електрическа
енергия, операторите на електроразпределителни мрежи за количеството електрическа
енергия за покриване на технологичните разходи по преноса и за крайните клиенти,
присъединени към електроенергийната система да заплащат цените за достъп и/или пренос до
електропреносната и/или електроразпределителната мрежа, считано от 01.07.2019 г.
 Нормативни промени, свързани с изменение на Закона за енергетиката, обн.
ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 8.10.2019 г.
С изменението на ЗЕ83 е предвидено, че за целите на регулирането на цените, в състава
на признатите от КЕВР разходи не се включват разходи за заплащане на цени за достъп до
и/или пренос през електропреносната, съответно електроразпределителните мрежи, които се
дължат от производители на електрическа енергия84. С това изменение на ЗЕ85, считано от
8.10.2019 г., е въведено правомощие на КЕВР (чл. 21, т. 42 ) по предложение на оператор на
съответния борсов пазар да одобрява правила за работа на организиран борсов пазар на
електрическа енергия.
V. Определяне на съответния продуктово-географски пазар за целите на
секторния анализ
1. Продуктов пазар
Във връзка с информацията, съдържаща се в получените в комисията сигнали,
настоящият анализ ще се фокусира върху изследване на конкурентната среда на пазара на
търговия на едро с ел. енергия по свободно договорени цени.
Дефинирането на съответния пазар има за цел да определи границите на конкуренция
между предприятията и да идентифицира реалната конкурентна среда, в която те извършват
дейност.
Както бе посочено по-горе, в своята трайна практика КЗК е установила, че
електроенергията заема определен сегмент от общия енергиен пазар и следва да се разглежда
като отделен продуктов пазар.
В рамките на този пазар и съобразно спецификите на конкретния казус, на основание
чл. 91, ал. 1 от ЗЕ, електроенергийният пазар допълнително може да бъде сегментиран на:
1) Регулиран пазар, на който цените на електрическата енергия се определят от
Комисията за енергийно и водно регулиране ;
2) Свободен пазар, на който сделките между участниците се сключват по свободно
договорени цени.
Характеристиките на свободния пазар предполагат обособяването на два
самостоятелни съответни пазара, а именно:
- Пазар на едро, който обхваща отношенията между търговци, големи индустриални
потребители, производители и борсовия оператор на електрическа енергия;
Чл. 104 ЗЕ, ал. 2 (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., нова, бр. 41 от 2019 г., в сила от 1.07.2019
г.) .
83
ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 8.10.2019 г.
84
Чл. 30, ал. 6 (Нова – ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 8.10.2019 г.) и Чл. 33, ал. 6 (Нова – ДВ, бр. 79 от 2019 г., в
сила от 8.10.2019 г.).
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ДВ, бр. 79 от 2019 г.
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- Пазар на дребно, в рамките на който се осъществява доставката на електрическа
енергия от търговец или производител на краен клиент.
Разграничението между пазара на търговия на едро с електрическа енергия и този на
търговия на дребно, е свързано с целта на придобиването на продукта – ползване за собствена
консумация или за повторна реализация. Съгласно измененията и допълненията на Закона за
енергетиката86, терминът „клиент“ в енергийния сектор е дефиниран, както следва:
 „Клиент на едро“ – физическо или юридическо лице, което купува електрическа
енергия с цел препродажба;
 „Краен клиент“ – клиент, който купува електрическа енергия за собствено ползване.
Следователно, основният разграничителен критерий между пазара на едро и пазара на
дребно на електрическа енергия, е дали другата страна по продажбата (купувачът) е краен
клиент, който придобива енергията за собствена консумация, а не с цел препродажба. С оглед
на казаното, един и същ търговец на електрическа енергия от една страна се явява търговец на
едро, когато закупува количества електроенергия, а от друга – търговец на дребно, когато
продава ел. енергия на свои крайни клиенти. В случай че същият търговец сключи сделка за
продажба на електроенергия с друг търговец на електрическа енергия, то тази сделка следва
да се причисли към пазара на едро, тъй като страна по нея не е краен клиент. Съгласно
използваната на електроенергийния пазар терминология, търговци на дребно са тези, които са
специализирани в продажбите на крайни клиенти, докато търговците на едро търгуват
основно с други търговци, производители на електроенергия и извършват трансгранични
обмени. Голяма част от търговците на електроенергия участват активно и в двата пазарни
сегмента87.
В своята практика ЕК приема, че пазарът би могъл да бъде сегментиран допълнително
в зависимост от вида на крайния потребител: а) на големи индустриални и търговски
потребители, присъединени към мрежите на „високо“ и „средно напрежение“ и б) на малки
потребители (индустриални, търговски и битови), присъединени към мрежи на „ниско
напрежение“.
Към настоящия момент, основното разграничение между крайните клиенти може да се
направи на база на тяхната консумация. Големите клиенти най-често са присъединени към
мрежата на високо напрежение и са упоменати в регистъра на ЕСО на пазарните участници.
След това са клиентите на средно напрежение и най-многобройни са клиентите на ниско
напрежение, съставляващи стопански потребители и битови потребители.
С оглед гореизложените факти може да се заключи, че критерият, въз основа на който
следва да се разграничи търговията на едро от тази на дребно, е дали купувачът на
електрическа енергия я придобива с цел препродажба или за собствено ползване.
В нормативната уредба не се съдържа легално определение на понятията „търговия на
едро“ и „търговия на дребно“. Съгласно приетото в практиката88, търговията на едро обхваща
търговията между производители и търговци на електрическа енергия, между търговците на
ел. енергия (препродажби) и продажбите от производители и търговци до крайни клиенти,
които са преки членове на балансиращите групи и имат право да участват самостоятелно на
организирания борсов пазар. Тези крайни клиенти – преки членове, са присъединени към
преносната електрическа мрежа.
В тази връзка, по отношение на клиенти, присъединени към мрежи ВН, Комисията
счита, че предвид предмета на производството, както и с оглед възприетото в практиката
относно обхвата на търговията на едро, големите индустриални клиенти също са част от
пазара на търговия на едро с ел. енергия, независимо от факта, че купуват електроенергията
за собствени нужди, а не с цел препродажба.

ДР на ЗЕ, ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.
Съгласно данни предоставени от АТЕБ с писмо вх. № към КЗК-82 от 03.08.2018 г.
88
Писмо вх. № към КЗК-82/18 г. от 06.12.2018 г. от ЕСО
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В рамките на производството по секторния анализ, КЗК извърши проучване и на
практиката на ЕК и другите страни членки на ЕС относно определянето на пазара на едро на
електроенергия.
От получените отговори на националните ведомства по конкуренция е видно, че 11 от
страните-членки на ЕС89 определят съответния продуктов пазар като пазар на производство
и доставка/търговия на едро на електроенергия. Ведомствата по конкуренция в Белгия,
Франция, Гърция и Румъния изрично посочват, че в този съответен пазар влиза и вносът на
електроенергия.
Няколко от ведомствата по конкуренция изтъкват и определени особености при
дефинирането на съответния пазар. Така например от 2017 г. в Чехия се определят отделни
продуктови пазари на производство на електроенергия от конвенционални източници и от
възобновяеми източници. След 2018 г. Кипърското ведомство по конкуренция определя като
отделен пазар пазарът на доставка и инсталиране на фотоволтаични системи.
Според Френския орган по конкуренция, определеният пазар на производство и
търговия на едро на електроенергия включва производството в страната на електроенергия,
както и вносът с цел продажба на дребно, на търговци и на големите индустрии. Участници
на този пазар са производители, търговци и вносители на електроенергия.
Ведомството на Румъния допълва, че пазарът може да бъде допълнително сегментиран
на либерализиран и регулиран, а търговията с електроенергия на производители на
централизирана платформа на база бъдеща доставка (futures basis) е различен пазарен сегмент
в сравнение с почасовата търговия (hourly (spot) electricity trading). Отделен от производството
и вноса е пазарът на доставка на електроенергия, който включва дейността по търговия с
електроенергия, извършвана от лицензирани търговци на електроенергия. Този пазар може да
бъде сегментиран според категорията клиенти (търговци или потребители).
По подобен начин Полското ведомство определя пазарът на първо пускане на
електроенергия (на който участници са производители и вносители, от една страна, и
дружества, които извършват първо закупуване на електроенергия, от друга страна) като
различен съответен пазар от пазара на едро и пазара на дребно на електроенергия.
Португалският орган по конкуренция определя пазара на производство, като отделен
пазар от останалите пазари на пренос, продажба на едро и продажба на дребно и допълнителни
услуги. Допълва се, че пазарът на производство може да бъде сегментиран допълнително по
отношение на производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и на
производство от традиционни невъзобновяеми енергийни източници (въглища, газ, нефт).
В Испания пазарът на едро включва пазарните сегменти „Ден напред“ и „В рамките на
деня“, също както и в Естония, където обаче към двата сегмента се включва и балансиращият
пазар. Унгарското ведомство посочва, че балансиращият пазар е отделен продуктов пазар,
докато в Швеция пазар „Ден напред“, „В рамките на деня“, балансиращите услуги и
дългосрочните договори са отделни подпазари на продуктовия пазар на производство и
продажба на електроенергия.
Някои от ведомствата по конкуренция90 дефинират географския аспект на пазара като
национален. От друга страна според органите по конкуренция в Словения и Чешката
република, този продуктов пазар е национален, но би могъл да бъде определен и в по-широки
граници. Така според Словенския орган по конкуренция географският пазар може да бъде
определен като регионален, а според Чешкия орган по конкуренция, въпреки че географският
пазар е определен като национален, той не е изолиран, а по скоро отворен и електроенергията
от внос има сериозно влияние върху конкурентната среда в страната. В Дания, Швеция и
Латвия географският пазар също може да бъде определян като наднационален. В Швеция
географският пазар би могъл да обхване целия регион на Nord Pool AS, въпреки че много често
две или повече от единадесетте търговски зони са отделни географски пазари. В Латвия също,

89
90

Белгия, Кипър, Чешка република, Дания, Франция, Гърция, Унгария, Румъния, Словения, Швеция и Латвия.
Полша, Испания, Потругалия, Белгия, Франция, Кипър и Румъния.
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поради търговията на електроенергия в Nord Pool AS и това, че страната изнася големи
количества, пазарът е определен като отворен извън националните граници.
В Гърция географският пазар може да бъде допълнително сегментиран на два пазара в
зависимост от това дали територията е свързана с енергийната системата или не. Така
Гръцкият полуостров и някои острови са един географски пазар, а островите Родос, Крит,
Лесбос и Самос се снабдяват от автономни електрически системи. Тъй като двете системи не
са свързани помежду си и условията за производство и доставка на едро се различават, може
да се определят като два отделни географски пазара.
В своята практика относно оценката на концентрации, КЗК91 е дефинирала като
съответен обособен пазар на едро пазарът на производството на електроенергия в
електроцентрали, внос и търговията с ел. енергия с цел препродажба (ex-factory sales). В свои
решения ЕК92 дефинира като самостоятелен продуктов пазар производството на електрическа
енергия и доставката на едро, която включва и електрическата енергия, която физически се
внася чрез междусистемни връзки. В някои решения по концентрации ЕК включва в
доставката на едро не само произведената и внесена електрическа енергия на съответната
територия (която първа се продава), но и впоследствие препродадената (търгувана)
електрическа енергия на едро в рамките на съответната територия. В свое по-скорошно
решение93 ЕК, след извършване на пазарно проучване на електроенергийния пазар в България
стига до извода, че в продуктовия пазар следва да се включи само произведената и внесена
електрическа енергия и първата продажба на тази енергия в рамките на съответната
географска територия, отчитайки непълната либерализация на свободния пазар в България и
липсата на енергийна борса. Поради това ЕК не разглежда последващата търговия на
електрическа енергия между пазарните участници (търговци) на свободния пазар като част от
така дефинирания продуктов пазар, доколкото тя не упражнява конкурентен натиск върху
произведената и внесена електрическа енергия в страната.
Настоящият анализ обхваща периода от началото на 2016 г. до 30.09.2019 г., в който е
изградена и вече функционира българска енергийна борса. С промените в ЗЕ от 2018 г. и 2019
г. съществено се изменя пазарният модел, като чрез задължението на производителите да
продават цялото произведено количество електроенергия на борсата, се засилва ролята на
БНЕБ и същата става основен канал за търговия с електроенергия в страната. Следва да се
отбележи, че в продуктов аспект пазарът на търговия на едро с електроенергия може да бъде
дефиниран според различни критерии, в зависимост от конкретния конкурентноправен
проблем. С развитието на свободната търговия електроенергията вече не представлява единен
продукт, който да определи продуктовия обхват на съответен пазар за целите на конкретно
производство пред КЗК. Напротив, търговията се осъществява както на борсата, така и извън
нея. На трите борсови сегмента се търгуват различни продукти, които си приличат по това, че
се касае за електроенергия, но се различават по характеристиките на продукта,
предназначението и цената му. Само на ЦПДД, поради липсата на стандартизация, могат да
се търгуват продукти с най-различни отклонения, определяни според желанието на
публикуващия търга, което съответно влияе върху цената им. Разлики в цените се наблюдават
и според часа на доставка - базовият товар има различна цена от пиковия, а оф-пиковият товар
е с различна цена от предходните. Различни са цените на краткосрочните доставки на сегменти
ПДН и ПРД. Вероятно съвсем различни са цените на всички енергийни продукти при
вторичната търговия, която не се извършва на борсата, а пряко между страните по сделките.
От друга страна търсенето на различни продукти с оглед времевото позициониране на
доставката почива на коренно различни нужди – чрез дългосрочни договори купувачите се
стремят да задоволят стандартните си потребности в дългосрочен план (на база исторически
данни за потреблението), докато краткосрочните сегменти се използват в случай на нужда
(при недостиг или излишък), за управление на баланса. В този смисъл, според спецификите
Решения на КЗК № № 25/2012 г., 315/2012 г.; 1454/2012 г.; 936/2016 г., 11/10.01.2017 г., 805/2018 г.
Case COMP/M.5467 – RWE/Essent.
93
Case AT.39767 – BEH Electricity.
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на конкретния казус съответният пазар би могъл да има различен обхват в продуктово
отношение.
В дадения случай, тъй като Комисията не разглежда конкурентноправен казус, а
извършва секторен анализ, за да установи конкурентната среда в сектора, не е необходимо да
се дефинира конкретен продуктов пазар. В рамките на анализа ще бъдат разгледани пазарните
условия на свободния пазар на търговия на едро с електроенергия, предвид наблюдаваните
динамични промени в сектора през последните години и възникналите подозрения на
множество участници на пазара за евентуалните проблеми пред конкуренцията. Доколкото
поставените проблеми пред Комисията от участниците на пазара не касаят всички елементи94
на електроенергийния пазар, а единствено пазара на електрическа енергия чрез двустранни
договори, сключени извън борсовия пазар на електрическа енергия, както и борсовия пазар на
електрическа енергия, то тези отношения между участниците на пазара на търговия на едро с
електроенергия ще бъдат основен фокус на настоящия анализ. В обхвата на анализа ще бъдат
разгледани и пазарните условия, свързани с вноса и износа на електроенергия, предвид
повдигнати проблеми от участниците на пазара.
2. Географски пазар
Географският пазар включва територията, в която се предлагат определени
взаимозаменяеми продукти и услуги, в която условията на конкуренция са еднакви и се
различават от тези в съседни райони. Главната цел при определяне на съответния географски
пазар е да се установи дадена територия, по отношение на която предприятията срещат
конкурентен натиск от други участници на пазара, който може да ограничи възможностите им
да упражняват своята дейност.
Пазарът на търговия на едро с електрическа енергия по свободно договорени цени в
България е свързан физически с регионалните пазари на съседните държави, а именно
Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и Македония. Изградените трансгранични преносни мрежи
позволяват осъществяването на внос и износ на електрическа енергия, като в тази връзка ЕСО
провежда търгове за разпределянето на преносната способност.
Извършването на внос и износ на електрическа енергия е свързано с определени
разходи, които се променят в рамките на разглеждания период. Цената на трансграничните
капацитети, които търговските участници следва да закупят чрез организирани търгове от
електропреносните оператори, е разход, който участва при формирането на крайната цена за
търгувания продукт. Отделно, начисляваните такси за пренос и достъп до електропреносната
мрежа през разглеждания период (до 01.07.2019 г.), оказваха пряко влияние при
осъществяването на сделки с електрическа енергия с контрагенти от съседните държави, тъй
като търговските участници трябваше да планират и допълнителни разходи.
За периода от 2016 до м. юли 2019 г. при осъществяването на внос на електрическа
енергия в страната, търговските участници следваше да заплащат такса за ползваните
трансгранични капацитети, като допълнително дължаха и вноска към Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“ (ФСЕС) в размер на 5% от внесена и продадена в страната
електрическа енергия.
Всички по-горе посочени фактори участват при формирането на крайната цена и
съответно оскъпяват стойността на търгувания продукт, като по този начин донякъде се
минимизира и ефектът от трансграничния достъп до съседните пазари. Генерирането на
допълнителни разходи по вноса и износа на електрическа енергия за сметка на търговските
участници води до частично затваряне на пазара до национално ниво.
От друга страна, в резултат на отпадането на таксите за внос и износ от 01.07.2019 г. и
поетапното обединение на българския електроенергиен пазар към Единния европейски пазар,
Съгласно чл. 2 от ПТЕЕ, електроенергийният пазар включва следните взаимносвързани елементи: 1. (доп. –
ДВ, бр. 100 от 2017 г. , в сила от 15.12.2017 г.) пазар на електрическа енергия чрез двустранни договори, сключени
извън борсовия пазар на електрическа енергия; 2. борсов пазар на електрическа енергия; 3. пазар на балансираща
енергия; 4. пазар на резерв и допълнителни услуги; 5. пазар за предоставяне на междусистемна преносна
способност (капацитет).
94
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съществува вероятност в бъдеще пазарната среда да се промени като се разширят
географските граници на пазара на търговия на едро с електроенергия. Тези процеси все още
са незавършени, поради което не засягат разглеждания в настоящото производство от КЗК
период и съответно определянето на географския пазар.
Европейската комисия дефинира пазара на търговия на едро с електрическа енергия,
като такъв с национален обхват. В някои случаи границите на пазара могат да бъдат
стеснявани до по-малки географски зони95 или съответно разширявани96, надхвърляйки
националната територия на страната (напр. енергийната борса – Nord pool). Въпреки
посочените решения, практиката97 на ЕК е насочена в посока дефинирането на обхвата на
пазара на търговия на едро с електрическа енергия като съвпадащ с националните граници на
съответната страна, каквито са и преобладаващите становища и практика на органите по
конкуренция на държавите-членки.
В своята практика98 КЗК също приема, че географският обхват на пазара на търговия
на едро с електрическа енергия следва да бъде определен най-малко като съвпадащ с
националните граници.
VI. Анализ на пазара на търговия на едро с електроенергия по свободно
договорени цени
1. Сделки на пазара на търговия на едро с електроенергия
Пазарът на търговия на едро с ЕЕ по свободно договорени цени обхваща основно
следните търговски сделки:
 за внос от съседна държава;
 за износ към съседни държави;
 за двустранна търговия между търговци, производители99 и индустриални клиенти;
 за двустранна търговия между търговци на ел. енергия;
 чрез пазарните сегменти на БНЕБ: пазар „Ден напред“, пазар „В рамките на деня“ и
„Централизиран пазар на двустранни договори“.
Предлаганите количества електрическа енергия на електроенергийния пазар се
обезпечават от производството в страната и вноса. Производителите реализират продукцията
си основно на пазара на електроенергия по свободно договорени цени – чрез борсовите
сегменти на БНЕБ и чрез директни продажби по свободно договорени цени до възникване на
законовото им задължение да продават единствено на БНЕБ. В свободния сегмент на нивото
на производство участват „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, НЕК ЕАД,
заводските ТЕЦ, производители от ВЕИ (слънце, вятър, биомаса) и производители от ВЕЦ,
като производството им се реализира на едро към търговци на електрическа енергия или
крайни индустриални клиенти. Към настоящия момент всеки производител, притежаващ
централа с мощност 1 и над 1 Мвт и продаващ енергия на свободно договорени цени, продава
тази енергия, произведена от съответната централа само на организиран борсов пазар.
Въпреки това, в търговски взаимоотношения с клиенти и /или търговци имат право да влизат
само производители, притежаващи централа с инсталирана мощност под 1 Мвт. Допустимите
изключения от посоченото по-горе са изрично и лимитативно визирани в чл. 100, ал. 5 от ЗЕ.

В решение COMP/M.3729 – EDF/AEM/EDISON е посочено, че географският обхват на пазар на търговия на
едро с електрическа енергия в Италия следва да бъде сегментиран в рамките на обособените 7 географски зони
– northern Italy, central-northern Italy, central-southern Italy, southern Italy, Calabria, Sicily, Sardinia.
96
В решение COMP/M.3268 – SYDKRAFT/GRANINGE географският обхват на пазара на търговия на едро с
електрическа енергия е определен над националните граници.
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Case No COMP/M.3440 EDP/ENI/GDP, Case No COMP/M.3696 E.ON/MOL. Case No COMP/M.6540 - DONG ENERGY
BORKUM RIFFGRUND I HOLDCO/ BOSTON HOLDING/BORKUM RIFFGRUND I OFFSHORE WINDPARK; Case No
COMP/M.5979 - KGHM/ TAURONWYTWARZANIE / JV; Case No COMP/M.5978 – GDF SUEZ/ INTERNATIONAL POWER;
Case No COMP/M.5911 - TENNET/ ELIA/ GASUNIE/ APX-ENDEX; Case No COMP/M.5711 - RWE/ ENSYS; Case No
COMP/M.5604 - DONG/ KOM-STROM; Case No COMP/M.5512 – Electrabel/E.ON.
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Решения на КЗК № № 25/2012 г., 315/2012 г.; 1454/2012 г.; 936/2016 г., 11/10.01.2017 г., 805/2018 г.
Към настоящия момент производители с инсталирана мощност под 1 MW.
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Търговците на свой ред продават закупената ел. енергия, на големи и малки стопански клиенти
или я изнасят. Те са тези, които осъществяват и вноса на ел. енергия.
Основните продукти, предмет на търговски взаимоотношения между участниците на
пазара на едро по свободно договорени цени, могат да бъдат дефинирани на база техните
товарови профили и времевото позициониране на доставката на продукта, от гледна точка на
търсенето, а именно:
 Базов товар – това е основен продукт, който заема голяма част от доставките на
електрическа енергия в часовете 00:00 ч. – 24:00 ч.;
 Пиков товар – този продукт покрива най-високото потребление на електрическа
енергия в часовете 08:00 ч. – 20:00 ч., като съответно неговата цена е по-висока, с оглед
търсенето му;
 Офпиков товар – продуктът служи за обозначаване на доставка в часовете 22:00 ч.
– 06:00 ч. (делнични дни) и 00:00 ч. – 24:00 ч. (събота-неделя), като принципно интересът към
него е слаб и не се предлага на ЦПДД100;
 Нестандартни продукти с отклонения – тези продукти са търсени от търговските
участници, защото позволяват гъвкавост при планирането на доставките и до някаква степен
балансират портфолиото им;
 Часови продукти – тези продукти са с доставка в определен час.
2. Участници на свободния пазар на търговия на едро с електроенергия.
Съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ, сделки с електрическа енергия по свободно договорени
цени могат да сключват производителите, включително производителите на енергия от
възобновяеми източници, за количествата по чл. 31, ал. 5, т. 2, ЗЕВИ, търговците на
електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, операторът на борсовия пазар на
електрическа енергия, координатори на балансиращи групи, крайните клиенти и операторите
на електропреносната и електроразпределителните мрежи за компенсиране на
технологичните разходи по пренос, съответно по разпределение. Някои субекти участват на
пазара на търговия с електрическа енергия в повече от едно качество, напр. търговец и
координатор или търговец и ДПИ и др., съответно някои участници имат издадена повече от
една лицензия за различни видове дейности. За издадените лицензии КЕВР поддържа
публичен регистър на интернет страницата си (чл. 25, ал. 1, т. 1, ЗЕ). Всички участници на
пазара се регистрират от ЕСО ЕАД, което поддържа публични регистри на пазарните
участници, на координаторите на балансиращи групи и на доставчиците на балансираща
енергия на интернет страницата си.
Съгласно чл. 15, ал. 3, ПТЕЕ, договорите за продажба на електрическа енергия по
свободно договорени цени се сключват между:
Таблица № 3

Производители
Търговци
Крайни клиенти
ОД
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ДПИ
Борсов оператор
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Търговци



















Борсов Координатор
оператор
на БГ
















Сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени се сключват на
организиран борсов пазар и извън него, между търговските участници. На борсовия пазар се
сключват сделки по свободно договорени цени от търговците на електрическа енергия,
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Съгласно предоставена информация от АТЕБ с писмо вх.№ към КЗК-82/2018 г. от 03.08.2018 г.
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доставчиците от последна инстанция, операторът на борсовия пазар, координаторите на
балансиращи групи, крайните клиенти, производителите на електрическа енергия с обект с
обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW, операторите на електропреносната и
електроразпределителните мрежи за компенсиране на технологичните разходи по пренос,
съответно по разпределение, както и от обществения доставчик. За да участват на борсовия
пазар, търговските участници трябва да се регистрират по реда на Раздел II, Глава IV, ПТЕЕ.
Търговските участници, които сключват сделки по свободно договорени цени, имат
право да участват на борсовия пазар на електрическа енергия, организиран в рамките на
пазарната зона на Република България от оператора на борсовия пазар, или да участват на
борсов пазар на електрическа енергия в региона (чл. 33, ал. 1, ПТЕЕ).
 Производители
Производство на електрическа енергия могат да осъществяват енергийни предприятия,
получили лицензия за производство по чл. 39, ал. 1, т. 1, ЗЕ, освен когато се касае за
производство на електрическа енергия от лице, притежаващо централа с обща инсталирана
електрическа мощност до 5 МW и за производство на електрическа енергия само за собствено
потребление (чл. 84, ал. 1 във вр. с чл. 39, ал. 4, т. 1 и 5 от ЗЕ).
Производителите на електрическа енергия преминават еднократна първоначална
регистрация на пазара на електрическа енергия при свободно договорени цени по реда и при
условията на Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната
и електроразпределителните мрежи (чл. 101, ал. 1, ПТЕЕ). Процедурата за първоначална
регистрация се извършва за всички обекти, за които се прехвърля отговорността за
балансиране от обществения доставчик, крайния снабдител и/или доставчик от последна
инстанция към друг доставчик и координатор, включително и за обектите на производители
от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство (чл. 101, ал. 2,
ПТЕЕ).
Съгласно чл. 100, ал. 4 от ЗЕ, производители с обект с обща инсталирана мощност 1
MW и над 1 MW сключват сделки по свободно договорени цени на борсовия пазар на
електрическа енергия. Това не важи за сделки с електрическа енергия в случаите, когато
производител снабдява свои клонове, предприятия и обекти на територията на страната, както
и когато снабдява клиент чрез директен електропровод (чл. 100, ал. 5, във вр. с чл. 119, ал. 1 и
2, ЗЕ). Същото не важи и за сделки, сключени от производители на електрическа енергия от
възобновяеми източници за обекти, въведени в експлоатация след 1 януари 2019 г. (чл. 100,
ал. 5, ЗЕ).
Производители на електроенергия високоефективно комбинирано производство и
производители на електроенергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана
мощност 1 MW и над 1 MW могат да продават цялата или част от произведената от тях
електрическа енергия чрез координатора на балансираща група, в която членуват. Между
производителите и координатора се сключва договор за продажба на произведената
електрическа енергия (чл. 26а, ал. 1 и 2, ПТЕЕ).
В този случай координаторът регистрира при независимия преносен оператор
производителите като подгрупа в балансиращата група и задължително продава закупената от
тях електрическа енергия чрез отделна регистрация на организиран борсов пазар на
електрическа енергия (чл. 100, ал. 6, ЗЕ).
 Търговци
Търговците на електрическа енергия са лица, получили лицензия за търговия с
електрическа енергия по чл. 39, ал. 1, т. 5, ЗЕ, които отговарят на условията за финансово
гарантиране на сключваните от тях сделки с електрическа енергия, определени в Правилата
за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и
електроразпределителните мрежи (чл. 96, ЗЕ). Издадената лицензия е валидна за определен
период от време (стандартно 10 години).
Лицензия за търговия с електрическа енергия могат да притежават лица, които участват
на електроенергийния пазар и в друго качество, напр. производител, ДПИ, обществен
доставчик и др.
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Търговците купуват и продават електроенергия чрез борсата (на всички борсови
сегменти) и/или чрез преки двустранни договори с други търговци, с производители,
произвеждащи ЕЕ от централи с мощност под 1 МW, крайни клиенти и/или извършват
износ/внос на енергия.
 ДПИ – съгласно чл. 39, ал. 6 от ЗЕ това е лице, лицензирано да доставя електрическа
енергия на клиенти, които не са избрали друг доставчик или избраният доставчик не извършва
доставка по независещи от клиента причини. Лицензирани за тази дейност са НЕК ЕАД - за
клиентите, присъединени към електропреносната мрежа и крайните снабдители – за
клиентите, присъединени към съответната разпределителна мрежа, за територията на
действащите лицензии за обществена доставка и снабдяване от краен снабдител.
Договорите между доставчиците от последна инстанция и крайни клиенти, които не са
избрали друг доставчик на електрическа енергия или са останали без доставчик се сключват
по цени, определени по одобрена от КЕВР методика (чл. 15, ал. 4, ПТЕЕ).
Наличието на сключен договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от
последна инстанция е задължително условие за участието на крайни клиенти на пазара по
свободно договорени цени и е част от процедурата по регистрация на пазара (чл. 15, ал. 5,
ПТЕЕ).
Договорите, които ДПИ сключват с производителите, ОД, търговците, оператора на
борсовия пазар и координатори на балансираща група, са по свободно договорени цени.
Доставчиците от последна инстанция могат да купуват енергия през борсата и/или чрез преки
договори с търговци, включително да извършват внос на енергия.
 Оператор на борсов пазар е лице, получило лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 6, ЗЕ, като
на територията на страната се издава само една лицензия за организиране на борсов пазар на
електрическа енергия (чл. 43, ал. 1, т. 2, ЗЕ). Лицензирано за тази дейност е БНЕБ ЕАД.
Съгласно чл. 103, ал. 2, ЗЕ, борсовият оператор:
1. публикува правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия;
2. организира получаване на оферти за продажба и покупка на електрическа енергия;
3. извършва съпоставяне на офертите за продажба и покупка за съответния период до
покриване на търсенето;
4. информира участниците за сключените сделки на организирания пазар на електрическа
енергия и отчита условията и промените, налагащи се от ограничения в преносните
способности или от аварийни ситуации в мрежите;
5. определя цена на търгуваната електрическа енергия за всеки период;
6. публикува информацията, изискуема съгласно правилата за търговия с електрическа
енергия по чл. 91, ал. 2, ЗЕ.
Операторът на борсовия пазар извършва администрирането на всички сделки на
борсовия пазар на електрическа енергия в съответствие с ПТЕЕ и правилата за работа на всеки
отделен пазарен сегмент, част от борсовия пазар (чл. 32, ал. 1, ПТЕЕ).
На пазарните сегменти „Ден напред“ и „В Рамките на Деня“ борсовият оператор е
страна по сключваните сделки и съответно пряк участник в търговията с електрическа
енергия. На пазарен сегмент „Централизиран Пазар за Двустранни Договори“ борсовият
оператор не е страна по сключваните сделки, а само предоставя платформата за търговия.
 Координатори на балансиращи групи са лица, на които е издадена лицензия за
някоя от дейностите по чл. 39, ал. 1, т. 1 - 3, 5 - 7, 10 или 13, ЗЕ, отговарят на условията за
финансово гарантиране на сключваните от тях сделки, на изискванията, определени в ПТЕЕ
и са регистрирани от оператора на електропреносната мрежа (чл. 96а, ал. 1, ЗЕ).
Съгласно чл. 58, ал. 1, ПТЕЕ, търговски участници имат право да се регистрират като
„координатори на стандартни балансиращи групи“ и/или като „координатори на комбинирани
балансиращи групи“, ако притежават лицензия за производство и/или търговия с електрическа
енергия по чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ и са изпълнили останалите условия по този текст.
Координатори на специални балансиращи групи могат да бъдат участници, които
притежават лицензия за производство, пренос, разпределение, обществена доставка,
снабдяване от краен снабдител, доставка от последна инстанция на електрическа енергия и
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разпределение на тягова електрическа енергия по чл. 39, ал. 1, т. 1, 2, 3, 7, 10, 12 и 13 от ЗЕ
(чл. 58, ал. 2, т. 1, ПТЕЕ).
Издадената лицензия съдържа правата и задълженията, свързани с дейността на
координатор на балансираща група (чл. 39, ал. 5, ЗЕ).
Координаторите поемат финансовата отговорност към независимия преносен оператор
за реализираните небаланси в балансиращата група, а участниците в групата от своя страна
поемат своя дял от финансовата отговорност към координатора (чл. 6, ал. 7, 8, ПТЕЕ).
Чрез координатор на балансираща група производители по чл. 162а и производители с
обект с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW по ЗЕВИ могат да продават цялата или
част от произведената от тях електрическа енергия. В този случай координаторът регистрира
при независимия преносен оператор производителите като подгрупа в балансиращата група и
задължително продава закупената от тях електрическа енергия чрез отделна регистрация на
организиран борсов пазар на електрическа енергия (чл. 100, ал. 6, ЗЕ).
 Крайни клиенти съгласно § 1, т. 27г, ДР на ЗЕ са клиенти, които купуват
електрическа енергия за собствено ползване. Предвид възприетата дефиниция за „търговия на
едро“, към която спадат продажбите от производители и търговци до крайни клиенти, които
са преки членове на балансиращите групи и които имат право да участват самостоятелно на
организирания борсов пазар, то само тези крайни клиенти, присъединени към преносната
електрическа мрежа (на ВН) следва да се разглеждат като участници на пазар на търговия на
едро с електрическа енергия. Крайните клиенти могат да участват самостоятелно на борсата
или чрез координатор на балансираща група.
 Оператор на електропреносна мрежа е лице, получило лицензия за пренос на
електрическа енергия по чл. 39, ал. 1, т. 2, ЗЕ, което следва да бъде сертифицирано по реда на
глава осма “а“, раздел I, ЗЕ. На територията на страната се издава само една такава лицензия
(чл. 43, ал. 1, т. 1, ЗЕ) на ЕСО ЕАД.
ЕСО ЕАД изпълнява и функции по администриране на балансиращия пазар и
поддържане на електроенергийния баланс на страната. Дружеството е страна по всички сделки
за покупка и/или продажба на електрическа енергия с търговски участници, които притежават
диспечируеми производствени и/или потребяващи обекти за покриване на небалансите в
националната пазарна зона. От гледна точка на администриране на пазара, няма разделяне и
сегментиране на регулиран и либерализиран пазар. Към всички балансиращи групи се
прилагат еднакви условия на балансиране независимо от цената на покупко-продажбата на
електрическа енергия101.
Във връзка с безопасното и ефективно управление на електроенергийната система,
операторът на електропреносната мрежа (ЕСО) е натоварен с административни функции на
електроенергийния пазар. В изпълнение на своите правомощия ЕСО извършва редица
дейности, сред които:
- администрира сделките с електрическа енергия, които се сключват по свободно
договорени и регулирани цени, валидира и регистрира брутни и нетни графици в деня преди
доставката и в рамките на деня на доставка, поддържа база данни за регистрираните графици;
- координира дейността по проверка на изпълнение на условията за предоставяне на
достъп до електропреносната мрежа и регистрация на пазара на търговски участници,
координатори на балансиращи групи и доставчици на балансираща енергия;
- осъществява регистрация на отделните категории търговски участници и поддържа
регистри за лицата, сключващи сделки на пазара на електрическа енергия;
- разпределя и предоставя чрез търгове на преносни способности между
електрическите граници на контролната зона на ЕСО ЕАД и съседните му контролни зони;
- администрира процесите, свързани със съгласуването на графиците за междусистемен
обмен между ЕЕС на България и съседни страни;
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Писмо от ЕСО ЕАД с вх. № към КЗК-82/18 от 06.12.2018 г.
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- предоставя общодостъпна информация за работата на пазара и информация на всеки
търговски участник, отнасяща се до неговото участие на пазара, съгласно ПТЕЕ и др. (чл.111,
ал. 1, ЗЕ) и др.
Оператори на електроразпределителни мрежи са лица, собственици на такива
мрежи на обособена територия, лицензирани за извършване на разпределение на електрическа
енергия за съответната територия по чл. 39, ал. 1, т. 3, ЗЕ.
Лицензии за дейността „разпределение на електрическа енергия“ притежават „ЧЕЗ
Разпределение България” АД, „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД „Електроразпределение
Север“ АД и „Електроразпределение Златни Пясъци“ АД.
Операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи сключват
сделки с електрическа енергия за компенсиране на технологичните разходи по пренос,
съответно по разпределение на организиран борсов пазар на електрическа енергия (чл. 100,
ал. 4, ЗЕ).

 Обществен доставчик е лице, получило лицензия за обществена доставка на
електрическа енергия по чл. 39, ал. 1, т. 7, ЗЕ.
На основание чл. 93а, ал. 1, чл. 94, ЗЕ, общественият доставчик изкупува
електрическата енергия:
1. от централи, присъединени към електропреносната мрежа с обща инсталирана
електрическа мощност, по-малка от 1 MW, произведена от възобновяеми източници и от
високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
2. по договори за дългосрочно изкупуване на разполагаемост и електрическа енергия;
3. в количество, определено от министъра на енергетиката като обща годишна квота за
задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни
първични енергийни източници (на гориво), до 15 на сто от цялата първична енергия,
необходима за производството на електрическа енергия, консумирана в страната за всяка
календарна година (чл. 4, ал. 2, т. 8, ЗЕ);
4. от крайните снабдители, количествата електрическа енергия, която са закупили по
чл. 162, ЗЕ и по чл. 31 от ЗЕВИ по цената, по която са я закупили.
Изкупената електрическа енергия може да се продава от обществения доставчик по
свободно договорени цени (чл. 100, ал. 2, ЗЕ).
Общественият доставчик може да купува електрическа енергия по свободно
договорени цени в случай на недостиг на количествата, изкупена електрическа енергия, в
съответствие с които общественият доставчик сключва сделки с крайните снабдители (чл. 100,
ал. 3, ЗЕ).
2.1. Общи изисквания към участниците за извършване на дейността търговия с
електроенергия. Регистри.
Търговските участници придобиват право да регистрират сделки с електрическа
енергия след регистрация от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, съгласно
изискванията на Правилата за търговия с електрическа енергия .
Съгласно чл. 65, ал. 1, ПТЕЕ, независимият преносен оператор поддържа публичен
регистър на координаторите на балансиращи групи. Регистърът съдържа минимум следната
информация: име и седалище на лицензираната страна, координатор на балансираща група,
идентификационен номер/EIC код, дата на регистрация, номер на договор за балансиране с
независимия преносен оператор, статус.
ЕСО поддържа и регистър на търговските участници – производители и потребители,
присъединени към преносната електрическа мрежа, и търговци на електрическа енергия,
които не са включени в регистрите на координаторите на балансиращи групи (чл. 65, ал. 1,
ПТЕЕ).
Списъците с регистрирани търговски участници на свободен пазар са налични на уеб
страницата на ЕСО. ПТЕЕ регламентират процедурата за регистрация на отделните категории
участници и необходимите заявления и договори, които следва да бъдат предоставени на ЕСО
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ЕАД. Лицензираните търговски участници – производители и търговци на електроенергия
прилагат към документите копие на лицензията за извършване на съответната дейност.
Образците на документи са публично достъпни на сайта на дружеството. Регистрацията на
отделните категории участници приключва с отбелязване на статус „активен“ в регистрите,
поддържани по чл. 65 от ПТЕЕ. За участие на търгове за презграничен капацитет и за
координатор на балансираща група се изисква допълнителна регистрация. За регистриране
като търговски участник, координатор на балансираща група и евентуално за трансгранична
търговия, търговецът предоставя финансови обезпечения под формата на депозит или чрез
банкова гаранция.
Към началото на 2018 г. на свободния пазар, администриран от независимия преносен
оператор, са регистрирани 46 активни търговци, 32 производители и 141 привилигировани
потребители. Съгласно справка в регистъра на ЕСО ЕАД, към 30.10.2019 г. има вписани 36
активни търговци, 36 производители и 137 привилегировани потребители.
3. Участие на производителите на пазара на търговия на едро с ел. енергия по
свободно договорени цени
КЗК ще разгледа участието на производителите единствено от гл. т. на релизираните
от тях количества електроенергия на пазара на едро по свободно договорени цени.
Регулираният пазар ще бъде взет предвид, доколкото същият оказва влияние върху пазара на
търговия на едро по свободно договорени цени. Също така, КЗК ще направи кратък преглед
на спецификите и технологията на производство с оглед на тяхното влияние върху
предлаганите продукти, количества и съответно цени.
3.1. Технологии на производство
Производството на електрическа енергия включва използването на енергоносители
като ядрено гориво, въглища, природен газ, нефт, вода, слънце и вятър и други.
Производители на електрическа енергия са всички централи, които произвеждат ел. енергия в
съответствие с лицензията им, както и тези, чиято дейност не изисква издаване на лицензия,
съгласно чл. 39, ал. 4 от ЗЕ (производители с централа с обща инсталирана електрическа
мощност до 5 MW). Производителите на ел. енергия са длъжни да сключат договори за достъп
с оператора на електропреносната мрежа и/или с оператора на електроразпределителна мрежа,
в които се уреждат правата и задълженията на страните във връзка с диспечирането,
предоставянето на студен резерв и допълнителни услуги (чл. 84, ал. 2, ЗЕ). В чл. 85 от ЗЕ е
регламентирано задължение на производителите на електрическа енергия да поддържат
резерви от горива, включително и от местни твърди горива в количество, което да гарантира
продължително и надеждно производство.
ЗЕ разграничава основно два вида производители – такива от конвенционални
енергийни източници и производители от възобновяеми енергийни източници, като определя
и трети междинен вид – производители по комбиниран способ. Разграничението между
отделните групи производители се прави за целите на административното регулиране на
цените на произвежданата електроенергия от съответния вид, което КЕВР извършва.
Специалният Закон за енергията от възобновяеми източници дефинира 102 понятието „Енергия
от възобновяеми източници“ като енергията от възобновяеми неизкопаеми източници:
вятърна, слънчева енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина в атмосферния
въздух - аеротермална енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина под
повърхността на твърдата почва - геотермална енергия, енергия, съхранявана под формата на
топлина в повърхностните води - хидротермална енергия, океанска енергия,
водноелектрическа енергия, биомаса, газ от възобновяеми източници, сметищен газ и газ от
пречиствателни инсталации за отпадни води.
В допълнение на условното деление, което се извършва по административен признак,
производството на електрическа енергия се разграничава и в зависимост от първичния ресурс,
който се използва от съответното предприятие и използваната производствена технология.
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Изградените през годините мощности в страната, които продължават да функционират и към
настоящия момент, включват: ядрена централа, топлоелектрически централи, водно
електрически централи (ВЕЦ, ПАВЕЦ), заводски централи, ветроцентрали, соларни централи
и др.
Основните видове производители на електроенергия, според вида на използвания
енергиен източник, са АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ и ВЕИ (соларни, вятърни и биомаса).
 Атомна електрическа централа (АЕЦ) – електрическата енергия, произвеждана от
ядрените електроцентрали може да бъде причислена към „зелената енергия“, поради липсата
на парникови газове от производствения цикъл. АЕЦ използва ядрен реактор, където чрез
атомно деление се произвежда топлинна енергия. Тя служи за производството на пара, която
под налягане достига до парни турбини, задвижващи електрогенератори. По този начин
топлинната енергия се преобразува в електрическа енергия. Характерно за този вид
технология са високите първоначални инвестиционни разходи, необходими за изграждането
на инсталацията и относително ниските променливи разходи за производството на
електрическа енергия. Самото производство е с постоянен характер и ограничена маневреност
на инсталираните мощности, което го прави неефективно за пренастройването му за работа
към по-ниско или по-високо натоварване. Това от своя страна предопределя и произвеждания
продукт, а именно електрическа енергия с базов профил;
 Топлоелектрически централи (ТЕЦ) – основна суровина при производството на
електрическа енергия от ТЕЦ са фосилните горива (въглищата, природния газ, нефт).
Отчитайки вида на използваните ресурси, както и високите нива на въглероден диоксид,
отделяни при производствения процес, е прието, че ТЕЦ оказват негативно влияние върху
околната среда. Именно това е причината и този вид технология да попада в т.нар. категория
„кафява електроенергия“. Според собствеността върху тях и целта на производството ТЕЦ са
дефинирани като: Обществени (за производство на електроенергия или комбинирано
производство на електроенергия и топлоенергия с цел продажба); Заводски (комбинирано
производство на електроенергия и топлоенергия за основната дейност на предприятието); и
Районни отоплителни централи (произвеждат само топлоенергия с цел продажба) 103. С оглед
на възможността за активиране на допълнителен производствен капацитет, произвежданата
електрическа енергия от ТЕЦ може да бъде както продукт с базов профил, така и модулиран
продукт (електрическа енергия с пиков и извън пиков профил);
 Водноелектрически централи (ВЕЦ) – за производството на електрическа енергия
водноелектрическите централи използват енергията на течащата водата. При тях кинетичната
енергия на падащата вода се ползва за задвижването на водна турбина, превръщайки я в
механична. Електрически генератор, прикачен към турбината, преобразува от своя страна
механичната енергия в електрическа. Този вид производство също попада в категорията на
„зелените производители“. За разлика от АЕЦ, водноелектрическите централи разполагат с
голяма гъвкавост при необходимост от бързо активиране на повече мощности. Това е така
поради факта, че технологичните възможности позволяват водният ресурс да бъде „задържан“
и ползван в следващ момент, когато е налице увеличение в потреблението на електрическа
енергия. Именно поради тази своя характеристика ВЕЦ заемат важно място при
балансирането на електроенергийната система. С оглед на използваната технология,
водноелектрическите централи могат да бъдат групирани в две основни категории:
 Водноелектрически централи (ВЕЦ), при които водата, необходима за
производство на електрическа енергия, се ползва само веднъж (еднократно), т.е. без да бъде
съхранявана.
 Помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ), при която водата,
необходима за производството на електрическа енергия, се ползва многократно. Това е
възможно поради наличието на две отделни водохранилища, разположени на различни нива.
 Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници – (ВЕИ)
при производството на електрическа енергия от този вид източници се използват природни
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ресурси като вятърна и слънчева енергия, както и биомаса (растителна и животинска). Те се
приемат за естествено възстановяващи се ресурси. Възобновяемата енергия се приема за
„зелена енергия“, тъй като при експлоатацията на мощностите, отделянето на въглеродни
емисии е почти нулево. Характерно за ВЕИ производството е, че то не може да реагира бързо
при повишено търсене на електрическа енергия, тъй като инсталираните мощности зависят
изцяло от разполагаемите към момента основни ресурси, които пряко се влияят от обективни
фактори като денонощие, сезонност, цикличност. Така например за една фотоволтаична
централа от основно значение за производството на електрическа енергия са светлата част от
денонощието и сезона, което от своя страна води до затрудняване в прогнозирането на
генерираните количества електрическа енергия.
Съгласно данни, съдържащи се в годишните доклади на КЕВР, относно структурата на
производството на електрическа енергия по видове източници, с най-голям дял в
производството на електрическа енергия за разглеждания период са ТЕЦ, следвани от АЕЦ,
ВЕЦ и съответно ВЕИ за енергия от вятър, слънце и биомаса. Според технологията на
производство, всеки от производителите има своите специфики. АЕЦ произвежда базова
електроенергия, т.е. товарът на енергоблоковете не може да се изменя (регулира). ТЕЦ могат
да регулират товарите на енергоблоковете от 40-70% до 100% - вторично регулиране, както и
изключително бързо, но в ограничен диапазон от +/- 10-15 MW в рамките на 30 секунди –
първично регулиране. Производството на електроенергия от вятърни и слънчеви ВЕИ зависи
от климатичните фактори и не може да бъде регулирано с цел балансиране на товара на ЕЕС.
ВЕЦ и ТЕЦ могат да предлагат както базова, така и пикова електроенергия. ВЕЦ произвеждат
електроенергия, която има възможност за бързо регулиране на товарите от 0% до 100%.
3.2. Участие на основните производители на ел. енергия на регулиран и свободен
пазар
През разглеждания период отделните производители имат различно участие на
свободния и съответно на регулирания пазар, предвид определената за съответните
регулаторни периоди месечна разполагаемост. За тази цел, на основание чл. 21, ал. 1, т. 21,
изр. 1 от ЗЕ, КЕВР определя разполагаемостта за производство на електрическа енергия на
производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както
и количеството електрическа енергия, в съответствие с което общественият доставчик да
сключва сделки с крайните снабдители за съответния регулаторен период за нуждите на
регулирания пазар104. Едва след покриването на тези нужди, производителите, на които е
определена разполагаемост, предлагат количества ел. енергия на свободния пазар.
В тази връзка основните производители, посочени по-долу, участват на свободния
пазар след изпълнение на ангажиментите им към обществения доставчик.
По-голямата част от производствените мощности в страната са държавни и 100%
собственост на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, в което едноличен принципал е
Министерство на енергетиката. БЕХ е холдинг, който включва – „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД,
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и НЕК ЕАД. Посочените дружества са основните производители105 на
ел. енергия на територията на страната, в т.ч. и за разглеждания период. Произвежданата от
тях ел. енергия се продава както на свободния, така и на регулирания пазар. Количествата
електроенергия за свободен пазар се предопределят от количествата ел. енергия, необходими
за задоволяване на регулирания пазар. Дружествата изпълняват с приоритет и поетите от БЕХ
ЕАД ангажименти към ЕК по дело № АТ-39767-BEH-Electricity. Количествата за
задължително предлагане на ПДН съгласно Ангажиментите се разпределят между тях при
строго спазване на заложените изисквания (пределна цена, срок за подаване на оферти,
забрана за оферти за покупка и др.).
Комисията не определя разполагаемост на производители, чиято регулирана цена надхвърля с повече от 10 на
сто прогнозираната пазарна цена за регулаторния период, с изключение на тези по чл. 93а и 94.
105
Предвид факта, че ел. енергията, произвеждана от „Ей И Ес-3С Марица Изток I“ ЕООД и от “КонтурГлобал
Марица Изток 3“ АД се изкупува изцяло от ОД, дружествата не участват на свободния пазар.
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НЕК ЕАД106 осъществява производството на електроенергия с 14 собствени големи
ВЕЦ и ПАВЕЦ и други малки ВЕЦ. Предвид маневреността на агрегатите на ВЕЦ и ПАВЕЦ
и широкия диапазон за регулиране от тези мощности, както и високо качество на предлаганите
услуги, тези централи са особено важни за управление на режима на работа на
електроенергийната система.
Дружеството участва в електроенергийния сектор в различни качества, като основното
му качество е на Обществен доставчик, в което гарантира и осигурява необходимите
количества електрическа енергия за нуждите на регулирания пазар в страната. НЕК ЕАД
изкупува енергия от производители с дългосрочни договори, производители от ВЕИ, ВЕКП и
от централи, на които КЕВР определя разполагаемост за регулирания пазар. Също така
разполага с енергия от собствени ВЕЦ. На база на този енергиен микс КЕВР определя
количества енергия, които ОД е задължен да доставя на регулирания пазар. Оставащата
енергия дружеството реализира на свободния пазар. Следва да се има предвид, че КЕВР
определя разполагаемост за производство на електрическа енергия от ВЕЦ, собственост на
НЕК ЕАД за участие на регулирания пазар107.
На второ място, НЕК изпълнява законовите си задължения по предоставяне на
системни услуги (осигуряване на резерв) към електроенергийния системен оператор.
Гъвкавите производствени мощности, собственост на НЕК ЕАД, интензивно се използват от
ЕСО ЕАД за подсигуряване стабилността на електроенергийната система в страната.
Дружеството доставя на пазар „Ден напред“ част от количествата електрическа
енергия, поети по Ангажимента на „БЕХ“ЕАД към Европейската комисия, които за 2019 г. в
някои часове от денонощието достигат до (...)* МВтч/ч, а през 2020 г. почасовите количества
се завишават до (...)* МВтч/ч.108.
След изпълнение на гореизброените отговорности с обществена значимост и при
отчитане на възможностите на енергийния си баланс, НЕК предлага наличните свободни
количества електрическа енергия за продажба. Следвайки разпоредбите на ЗЕ, че
производителите на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 1 МВт и над 1 МВт
са задължени да продават енергията си на организиран борсов пазар, НЕК ЕАД реализира
цялото количество електрическа енергия, предназначено за свободен пазар, единствено чрез
платформите на БНЕБ ЕАД.
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД109 експлоатира ядрена инсталация, която включва енергийни
ядрени реактори и съоръжения, разположени на площадката на АЕЦ Козлодуй. За процесния
период, дружеството има определена от КЕВР разполагаемост за производство на
електрическа енергия, в съответствие с която производителят е длъжен да сключва сделки по
регулирани цени с НЕК (ОД).
Дружеството извършва сделки с електроенергия, както следва:
 доставка по регулирани цени на НЕК ЕАД - ОД в обем, съобразно определeните от
КЕВР квоти и договореното с НЕК ЕАД помесечно разпределение;
 доставка по свободно договорени цени с регистрирани на пазара търговски
участници, класирани в провеждани от дружеството тръжни процедури (до края на 2017 г.);
 покупка на ЕЕ по свободно договорени цени от търговски участници, регистрирани
на пазара (до края на 2017 г.);
 сделки с борсовия оператор и с търговски участници, регистрирани на
организирания борсов пазар (от началото на 2016 г. до момента);
 снабдява собствени обекти на територията на страната и потребители, присъединени
с директни електропроводи, собственост на дружеството, по реда на чл. 119 от ЗЕ.

Писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 23.11.2018 г.
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_c-19_17.pdf
108
Писмо вх. № към КЗК-82/18 от 23.11.2018 г.
109
По реда на ЗЕ, дружеството притежава следните Лицензии: Лицензия за производство на електрическа и
топлинна енергия, срок на валидност до 2030 г.; Лицензия за пренос на топлинна енергия, срок на валидност до
2030 г., Лицензия за търговия с електрическа енергия, срок на валидност до 2026 г.
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Сключените сделки по двустранни договори с търговски участници се изпълняват чрез
ежедневни почасови графици, които се известяват, валидират и регистрират. Ако с някой
търговски участник има сключени повече от една сделка, графикът за доставка за всеки ден
отразява сумарното количество по всички сделки с този клиент. В случай на несъответствие
между графиците от двете страни, за валиден се приема графикът с по-малкото количество.
При необходимост, дружеството закупува електроенергия за осигуряване на баланса между
производството и продажбите (напр. при непланово спиране на блок).
Като базов производител с голяма единична мощност, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД предлага
дългосрочни енергийни продукти – стандартизирани и нестандартни (година, полугодие,
тримесечие, различни периоди и т.н.) с цел осигуряване на безопасната експлоатация на
ядрените блокове в номинален режим с пълно натоварване110.
По отношение на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД111 следва да се има предвид характера
на производство и възникващите от това задължения във връзка с опазване на околната среда.
Основната суровина, която дружеството използва за производството на електрическа енергия
са лигнитните въглища, добивани от „Мини Марица изток” ЕАД в Източномаришкия
енергиен комплекс. Въглищата се характеризират от една страна с високо сярно и пепелно
съдържание и влажност, а от друга и с много ниска калоричност. Другата основна суровина е
котелното гориво (мазут), което се използва за разпалване и поддържане на горивния процес.
Производственият процес е свързан с изгарянето на въглищата и мазута, в резултат на което
в атмосферата се емитират парникови газове. Заради голямото количество изгаряни въглища
и мазут централата отделя значителни количества парникови газове. Допълнително
парникови газове се емитират и от процеса на сероочистване. В тази връзка „ТЕЦ Марица
изток 2“ ЕАД има законово задължение за закупуване на квоти за емисии на парникови газове,
неизпълнението на което би довело до санкции, които според дружеството са икономически
неизпълними. Цената на емисиите влияе съществено върху цената на произвежданата от
дружеството електрическа енергия, а все по-високите изисквания за изпълнение на
екологичните стандарти оказва сериозен натиск върху енергоемките индустрии.
В периода до 30.06.2019 г. КЕВР определя на дружеството месечна разполагаемост за
регулирания пазар, но с Решение № Ц-19/01.07.2019 г112 КЕВР отказва на „ТЕЦ Марица изток
2“ ЕАД да утвърди цена, по която дружеството да продава електроенергия на ОД за
регулаторен период 01.07.2019 – 30.06.2020 г.
Писмо вх. № към КЗК-82/2018 г. от 15.01.2019 г. на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
Лицензия за производство на електрическа енергия, издадена от ДКЕР с № Л-091-01 от 21.02.2001 г. за срок
от 20 (двадесет) години, Лицензия за търговия с електрическа енергия, издадена от ДКЕВР № Л – 49815/31.01.2018 г. за срок от 10 (десет) години, като има подадено Заявление до КЕВР за издаване на нова Лицензия
за търговия и се очаква Решение на регулатора.
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Със заповед № Е-РД16-412 от 14.06.2019 г. на министъра на енергетиката, на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е
наложено допълнително задължение за обслужване на обществото, състоящо се в предоставяне на НЕК ЕАД на
допълнителни количества ел. енергия за задоволяване на нуждите на регулирания пазар за периода 01.07.2019 г.
– 30.06.2020 г. в размер на 200 MW средногодишно или общо за регулаторния период до 1 752 000 MWh.
Заповедта е издадена на основание чл. 70, ал. 1 и ал. 3, във връзка с ал. 2, т. 1 и ал. 4 от ЗЕ и във връзка с постъпили
писма от изпълнителния директор на ЕСО ЕАД относно невъзможност за осигуряване на необходимите
количества електрическа енергия за 42 обществения доставчик за задоволяване на нуждите на регулирания пазар,
становища на НЕК ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. В писмото на ЕСО ЕАД се твърди, че така определените
квоти за нуждите на обществения доставчик не могат да бъдат изпълнени при определения резерв за
допълнителни услуги на оператора на преносната мрежа. От изложеното в писмото е видно, че използвайки
възможността, предоставена му от разпоредбата на чл. 112, ал. 2, т. 1 от ЗЕ, ЕСО ЕАД ще си осигури необходимия
резерв за допълнителни услуги, което ще доведе до недостиг на електрическа енергия за обществения доставчик
за задоволяване нуждите на регулирания пазар. Във връзка с гореизложеното и предвид обстоятелството, че ЕСО
ЕАД е в невъзможност да получи в достатъчен обем допълнителни услуги от „Ей И Ес – 3С Марица Изток 1“
ЕООД и „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, свързани с регулиране на електроенергийната система за
осигуряване на сигурността на снабдяването, първоначално предложените количества в доклад с вх. № Е-Дк-292
от 21.05.2019 г., при които с оглед постигане на най-ниска цена централите са максимално натоварени, съответно
„Ей И Ес – 3С Марица Изток 1“ ЕООД на 93% и „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД на 95%, са редуцирани и
заместени с количества от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, съгласно заповед № ЕРД-16-412 от 14.06.2019 г. на
министъра на енергетиката.
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Всеки един от осемте енергоблока на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД предлага на пазара
електроенергията, която може да произведе в рамките на своята разполагаема мощност.
Работната мощност на всеки енергоблок не може да бъде по-малко от технологичния минимум
(минимален товар) и повече от технологичния максимум (инсталираната разполагаема
мощност) на блока. Диапазонът между минимум и максимум е т.нар. регулируем диапазон на
натоварване, който е в рамките на 30-40% от максималния товар и товарът на блока в този
диапазон може да се управлява по задание от ЦДУ на ЕСО ЕАД.
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД има възможност да предлага на пазара както базова
електроенергия, така и електроенергия с изменение на диапазона на натоварване през
различните часови интервали. Изключването и включването към ЕЕС на блокове за пиковите
часове в денонощието не може да бъде прилагано като метод на регулиране, тъй като
процесите на разпалване на термични енергоблокове са енергоемки и отнемат около 4-9 часа
в зависимост от топлинното състояние на блока113.
Изложеното показва, че профилът на работа на всеки производител е ограничен от
техническите характеристики на съответната технология. Например ядрени централи могат
да работят с постоянно натоварване и съответно да предлагат „базов товар“, и не могат да
извършват чести спирания и пускове. Въглищните и газови централи, от друга страна, са
гъвкави и могат да променят натоварването в рамките на минути, а също така и да бъдат
спирани и стартирани при необходимост. Тези технологии за „диспечируеми товари“ могат
да работят при константно или вариращо натоварване, т.е. могат да предлагат „базови“ и
„пикови“ продукти. Поради тяхната способност да варират с натоварването, те са широко
използвани от оператори на преносни мрежи за регулиране и стабилизиране на електрическата
мрежа. Производители на възобновяема енергия, ползващи източници като вятър или слънце,
работят с междинни профили на производство, тъй като наличността на първичната суровина
е променлива. За тях е трудно да оперират с базов товар. Производството от ВЕЦ, от своя
страна, е гъвкаво и може да предостави базови и променливи товари, но е ограничено от
наличността на вода.
При производството си възобновяемите енергийни източници се влияят от сезонността,
докато въглищните и атомната централа имат възможност за непрекъснато производство. По
отношение на цените, АЕЦ и ВЕЦ могат да предлагат по-евтина електроенергия от ТЕЦ.
3.3. Количества електроенергия за свободен и регулиран пазар
Както бе посочено, количествата електроенергия за свободния пазар се предопределят
от количествата ел. енергия, необходими за задоволяване на регулирания пазар.
По данни на КЕВР114, количествата електрическа енергия, предназначени за регулиран
пазар в периода 2016 г. - 2017 г., съгласно Решение на КЕВР № ТЕ-026/30.06.2016 г. и Решение
№ ТЕ-027/01.07.2017 г., са както следва:
Таблица № 4
№

Електрическа енергия по централи, в MWh

1.
2.
3.
4.
5.

ТЕЦ „ЕЙ и ЕС ЗС - Марица Изток 1”
2 436 818
ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3”
3 537 292
ВЕИ
2 761 040
Топлофикационни и заводски централи
2 159 299
ВЕЦ над 10 MW, собственост на НЕК ЕАД
1 146 331
Общо енергия за задължително изкупуване по
12 040 780
чл. 93а и чл. 94 от ЗЕ
АЕЦ „Козлодуй”
3 682 870
„ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД
288 000

6.
7.
8.

113
114

2016

2017
2 445 984
3 675 109
2 576 970
2 236 621
913 231
11 847 915
3 100 527
900 103

Писмо вх. № към КЗК-82/2018 г. от 14.01.2019 г. на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД.
Писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 17.12.2019 г. на КЕВР.
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Общо количество енергия, реализирано от
16 011 650
НЕК ЕАД

9.

15 848 545

Количествата електрическа енергия, предназначени за регулиран пазар за регулаторен
период 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г., съгласно Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г. на КЕВР са:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Таблица № 5
Електрическа енергия по централи, в MWh
2018
ТЕЦ „ЕЙ и ЕС ЗС - Марица Изток 1”
2 209 550
ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3”
4 134 497
ВИ, в т.ч. малки ВЕЦ, под 4 MW, собственост на НЕК ЕАД
1 175 103
ВИ, в т.ч. малки ВЕЦ, над 4 MW, собственост на НЕК ЕАД
0
Топлофикационни и заводски централи, под 4 MW
115 162
Общо енергия за задължително изкупуване по чл. 93а и
7 634 313
чл. 94 от ЗЕ
АЕЦ „Козлодуй”
1 927 000
ВЕЦ, собственост на НЕК
1 003 199
„ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД
1 867 173
Общо количество енергия, реализирано от НЕК ЕАД
12 431 685

Количествата електрическа енергия, предназначени за регулиран пазар за регулаторен
период 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г., съгласно Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. на КЕВР са:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Таблица № 6
Електрическа енергия по централи, в MWh
2019
ТЕЦ „ЕЙ и ЕС ЗС - Марица Изток 1”
2 840 850
ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3”
4427416
ВИ под 4 MW
346 367
ВИ над 4 MW
0
Централи с комбинирано производство на електрическа
8 260
и топлинна енергия под 1 MW
АЕЦ „Козлодуй”
3 000 000
ВЕЦ, собственост на НЕК
604 872
„ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД
1 752 000
Общо количество енергия, реализирано от НЕК ЕАД 12 979 765

Съгласно представената по-горе информация може да се направи изводът, че
количествата електрическа енергия, предназначени за регулирания пазар в разглеждания
период бележат тенденция към намаляване, която е особено забележима за последните два
регулаторни периода.
Количествата електрическа енергия, предназначени за свободен пазар в периода 2016
г. - 2019 г., са както следва:
Таблица № 7
2016 г.
Общо количество електрическа
41 181 489
енергия, произведено в
страната (MWh), в т.ч.:
Количества електрическа енергия 16 011 650
за регулиран пазар (MWh)
Количества електрическа енергия
за свободен пазар в страната
16 937 839
(MWh)
Количества електрическа енергия
8 232 000
за износ (MWh)

2017 г.

2018 г.

2019 г.

40 966 348

40 901 348

42 450 000

15 848 545

12 431 685

12 979 765

17 452 803

21 069 663

20 543 717

7 665 000

7 400 000

8 926 518
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Въз основа на данните относно количествата ел. енергия, предназначени за свободния
пазар, може да се направи изводът, че като цяло общото количество електрическа енергия,
произведено в страната (MWh) в разглеждания период е относително постоянна величина, с
известно повишение на количествата през 2019 г.
В същото време се наблюдава тенденция към намаляване на количествата ел. енергия,
предназначени за регулирания пазар и пропорционално увеличение на количествата
електроенергия, предназначени за свободния пазар в страната.
За разглеждания период най-малки са количествата на изнесената ел. енергия през 2018
г., а най-големи през 2019 г., като следва да се има предвид, че считано от 01.07.2019 г. е
премахната и таксата върху износа на ел.енергия спрямо търговците на ЕЕ.
3.4. Модели на търговия
Преди промените на ЗЕ от началото на 2018 г.115 производителите на електрическа
енергия реализират свободните количества основно чрез провеждането на периодични
тръжни процедури посредством обявление за провеждане на търг, публикувано на интернет
страницата на съответното дружество, чрез организиране на електронен търг през собствена
платформа, процедури с пряко договаряне, процедури при публично оповестена оферта.
Оферираните количества, които се определят в зависимост от инсталираните производствени
мощности на предприятието, както и всяка друга важна относима информация за търговото
предложение, са били предварително обявявани публично.
След класиране на участниците са се подписвали двустранни договори с
производителите, инициирали търга, в които страните са договаряли всички параметри на
сделката като профил на доставка, количество, цена, период и специфики за осъществяване
на доставката, начин на плащане, гаранционни обезпечения за плащане, ако такива са
изискуеми и пр116. Сделките са сключвани на извънборсовите (over-the-counter) платформи, по
имейл, по телефон и пр.
Сделките на платформите на основните производители са се сключвали по следния ред:
До средата на 2015 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (АЕЦ) е организирало продажбата на
произведената електрическа енергия чрез провеждането на тръжни процедури 117. Всички
желаещи да участват е следвало да закупят тръжната документация, а допускани кандидати
са били всички търговски участници, регистрирани на пазара на електрическа енергия, със
статус „активен“. Търговците е следвало да нямат непогасени задължения, да са обезпечавали
вземанията по договорите, съгласно изискванията на АЕЦ, както и те или свързани лица с тях
да не са отказвали сключването на договор, след успешно класиране на оферта. Оферираните
цени и количества са се обявявали в присъствието на участвалите дружества в съответната
процедура, а класирането се е извършвало на база най-висока офертна цена. Търговските
участници, класирали своите оферти, са предоставяли гаранционно обезпечение под формата
на банкова гаранция, паричен превод или комбинация от двете. С цел оптимизиране на
тръжните процедури, АЕЦ е започнало провеждането на електронни търгове в периода от
средата на 2015 г. до края на 2017 г.
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД118 също е продавало произведената електрическа енергия
чрез организирането на търгове на собствена електронна платформа. Във връзка с
осъществяването на този вид дейност, производителят е приел вътрешен регламент относно
условията и реда за провеждане на търгове и сключване на договори за продажба на
електрическа енергия по свободно договорени цени. Достъп до платформата за търговия са
имали както крайни клиенти, закупуващи електрическа енергия за собствени нужди, така и
ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
Писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 21.12.2018г. на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, Писмо с вх. № към
КЗК-82/2018 г. „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД
117
Писмо на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с вх. № към КЗК-82/2018 г. от 15.01.2019 г.
118
Писмо на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с вх. № към КЗК-82/2018 г. от 14.01.2019г.
115
116
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лицензираните търговци и производители на електрическа енергия. Същите е следвало да са
със статус „активен“, съгласно водения от ЕСО регистър. За времето, през което е
функционирала собствената тръжна платформа на дружеството, са изпращани писма по
електронна поща до всички регистрирани на платформата търговски участници, а на сайта на
централата е публикувана информация за предстоящ търг, с което се гарантира публичност и
прозрачност на търговията и равнопоставеност на всички участници. Участниците са
подавали заявление за регистрация, като при одобрение, страните са сключвали двустранен
рамков договор, регламентиращ общите условия за покупко-продажба на електрическа
енергия. Постъпилите оферти по провеждан търг за продажба на електрическа енергия са били
класирани по най-високата предложена цена. Във връзка с управлението на риска при
покриването на стойността на доставките, до момента на разплащането от търговците, „ТЕЦ
Марица изток 2“ ЕАД е имало изискване за предоставянето на гаранционно обезпечение от
страна на класираните търговски участници. Съществували са анекси към договорите за
покупко-продажба на електрическа енергия, сключени чрез собствена тръжна платформа.
Анексите са касаели различни условия на договора, съобразно спецификата на всеки отделен
случай, в т.ч. срок, мощност, профил на доставка, количество и т.н. и са сключвани в
съответствие с действащия вътрешен Регламент за условията и реда за провеждане на търгове
и сключване на договори за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени.
НЕК ЕАД е осъществявало продажбата на ел. енергия на свободен пазар до края на
2017 г. чрез провеждане на тръжни процедури, процедури с пряко договаряне, процедури при
публично оповестена оферта. Основният механизъм за продажба на електроенергия са били
тръжните процедури, провеждани на място, а от средата на м. юли 2015 г. - чрез уеб базирана
информационна система за провеждане на електронни търгове. При провеждане на тръжни
процедури на място, на интернет страницата на НЕК ЕАД са се публикували тръжните
документи с всички условия за участие (срок и място за подаване на оферти, място и час на
провеждане, депозит/гаранция за участие, и др.) и условия на доставка (период на доставка,
профил на доставка, минимална цена, минимално количество за участие, място на доставка,
начин и срок на плащане, обезпечение за плащане, критерии за оценка, други условия). При
публикуване на тръжна процедура на интернет страницата, участниците са били уведомявани
и чрез електронна поща. Отварянето на тръжните предложения е ставало публично и на него
са присъствали участниците в процедурата или техни упълномощени представители. След
провеждането на тръжната процедура участниците са информирани писмено за резултата.
Механизмът за провеждане на тръжни процедури на НЕК ЕАД не зависи от предлагания
профил на доставка (базов товар, базов товар с почасови отклонения, доставки в дневна зона,
др), но конкретните параметри за всеки профил на доставка са ясно определени.
Предварителното оповестяване на параметрите на търговете е от съществено значение, което
дава възможност всеки участник да прецени необходимостта от участие, съобразно
потребностите на собственото му портфолио.
Със своите контрагенти НЕК ЕАД е подписвало рамкови договори, в които се посочват
общи условия, права и задължения на страните, като конкретните параметри на всяка сделка
се посочват в анекс към договорите (период, профил и мощност на доставка, цена, начин и
срок на плащане, обезпечение за плащане и други допълнителни условия, ако има такива) 119.
През 2015 г. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД (КГМИ 3) е сключило редица
еднократни сделки с търговци извън Споразумението120 за изкупуване на енергия посредством
вътрешна тръжна процедура за базови и пикови продукти. Тези продажби представляват 6%
от цялото производство на КГМИ 3 за годината. КГМИ 3 използва признати образци на
Писмо вх. № към КЗК-82/23.11.2018 г. на НЕК ЕАД.
Ролята на КГМИ3, като собственик и оператор на ТЕЦ КГМИ3, е в началото на веригата на доставка. КГМИ3
продава електрическа енергия, а НЕК я закупува въз основа на Договор/ Споразумение за изкупуване на
електроенергия, сключен на 13 юни 2001 г. („СИЕ“), в съответствие с чл. 93а от ЗЕ. НЕК продава закупената от
КГМИ3 електрическа енергия на регулирания и на свободния пазар. Годишното решение на КЕВР за определяне
на цените определя прогнозни количества електрическа енергия, с които НЕК да задоволи търсенето в
регулирания сегмент и да продава на свободния пазар.
119
120
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договори, като Рамково споразумение за доставката и приемането на електроенергия,
разработено от Европейската федерация на търговците на енергия (ЕФТЕ). Изискванията за
обезпечение са били различни за всяка страна по договора, в зависимост от индивидуалната
оценка на риска и са включвали авансово плащане или банкова гаранция121.
Производителите от ВИ и тези от високоефективно комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия (ВЕКП) функционират при преференциални условия –
задължително изкупуване от НЕК-ОД на произведената електроенергия по преференциални
цени, утвърдени от КЕВР. През 2015 г., с измененията в ЗЕ, ДВ. Обн. бр. 56 от 2015 г. в сила
от 24.07.2015 г. и съответните изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници
(ЗЕВИ) ДВ. бр. 56 от 24.07.2015 г. се дава възможност на производителите на енергия от ВЕИ
да продават по свободно договорени цени и/или на балансиращия пазар количествата енергия,
които са над размера на нетното им специфично производство. По-конкретно съгласно ПТЕЕ,
в сила от 20.11.2015 г., ВЕИ производители могат да продават част от произведената
електрическа енергия по преференциални цени до достигане на нетно специфичното си
производство, а всичко над това количество – по свободно договорени цени и/или на
балансиращия пазар, в случай че са преки членове на комбинирана балансираща група или
преки членове на специалните балансиращи групи с координатор обществения доставчик.
Така в периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2018 г., до достигане на „нетно специфично
производство“, „Хаос Инвест“ ЕАД122 е продавало произведената от него електрическа
енергия от енергиен обект ВяЕЦ „Могилище-Запад“ по дългосрочен договор за изкупуване на
електрическа енергия по преференциална цена на „Енерго-Про Продажби“ АД. След
достигането на „нетно специфично производство“, „Хаос Инвест“ ЕАД е продавало
произведената електрическа енергия по търговски график на свободен пазар чрез двустранен
договор за покупко-продажба на електрическа енергия с лицензиран търговец на електрическа
енергия.
В същия период „Ей И Ес Гео Енерджи“ ООД123 е продавало произвежданата
електрическа енергия от ВяЕЦ „Св. Никола“ на регулиран пазар на Обществения доставчик НЕК ЕАД при прилагане на преференциална цена, определена от КЕВР с решение № Ц10/30.03.2011г. При достигане на определеното НСП, АЕС ГЕ е продавало произведената
енергия на търговец на енергия при свободно договорена между страните цена.
От 01.01.2015 г. до 01.07.2018 г. произведената електрическа енергия от инсталациите
за високоефективно комбинирано производство /ВЕКП/ на дружествата „Топлофикация
София“ ЕАД, „Топлофикация - Бургас“ ЕАД124, „Топлофикация – Враца“ ЕАД,
„Топлофикация - Плевен“ ЕАД, „Топлофикация – Разград“ ЕАД, „Топлофикация –
Сливен“ ЕАД, „Топлофикация - ВТ“ АД и “Веолия Енерджи Варна” ЕАД се изкупува на
едро на регулирания пазар, съгласно чл. 162 от ЗЕ от Обществен доставчик и от Краен
снабдител до размера на квотата и по преференциална цена определена от Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР).
„Топлофикация Русе“ ЕАД, като производител на електрическа енергия, не е
организирало търгове за продажба на електроенергия от ВЕКП. По отношение на
кондензационната част – Бл. 4 в периода 2008 – 2011 г., дружеството е организирало търгове
за продажба на електрическа енергия, като ги е публикувало на сайта си и е изпращало покани
към действащите търговци на електрическа енергия и големите консуматори. Условията в
търговете са били еднакви за всички участници и съответно публично известни, като критерий
за класиране е бил най-висока цена125.
„ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД126 е организирало продажби извън борсовия пазар с търговци,
които са се осъществявали посредством двустранни договори за покупко-продажба,
Писмо вх.№ към КЗК-82/2018 от 01.02.2019
Писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 11.01.2019 г.
123
Писмо вх.№ към КЗК-82/2018 от 31.01.2019 г.
124
Писмо от „Топлофикация - Бургас“ ЕАД с с вх. № към КЗК-82/2018 г. от 15.01.2019 г.
125
Съгласно писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 16.01.2019 г.
126
Съгласно писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 23.01.2019 г.
121
122
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включващи параметри като количество, цена, период и специфики за осъществяване на
доставката. Основна характеристика на продукта е базова електроенергия с малки отклонения
и регулярни разплащания.
С промените на ЗЕ от началото на 2018 г.127 производителите, притежаващи
инсталации с обща инсталирана мощност над 5 MW, се задължават да извършват сделки с
електрическа енергия по свободно договорени цени единствено на организиран борсов пазар
на електрическа енергия, който ще бъде анализиран в детайли по-долу в настоящото решение.
От този момент основните централи, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД и
НЕК ЕАД реализират енергията си за свободен пазар само на БНЕБ, като доставките за
регулирания пазар и задължителното предлагане на ПДН в изпълнение на Ангажиментите към
ЕК се изпълняват с приоритет.
Основният продукт, предлаган от големите производители в страната, е базовият товар.
Той се предлага най-вече от АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2 на база на търгове за
дългосрочни договори. Изключително рядко има дългосрочно предлагане на продукта пиков
товар. Търгове за пиков товар и за дългосрочни продукти с отклонения обичайно се
организират от НЕК и ТЕЦ Марица Изток 2128.
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД посочва129, че с оглед спецификата на централата (работа в
стационарен базов режим), краткосрочните часови пазари (ПДН и ПРД) на БНЕБ принципно
не са подходящи за него. Поради това дружеството участва в ПДН основно във връзка с
поетите Ангажименти. Епизодично на този сегмент се предлагат минимални допълнителни
количества (излишъци), които не са били реализирани чрез двустранно договаряне или са в
резултат от свръхпроизводство или отказ на ОД да ги приеме като част от квотата.
На ПРД „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД предлага епизодично нереализираните на ПДН
количества с цел осигуряване на търговския баланс при необходимост или търгува
предварително известни небаланси от технологичен характер (напр. при преходни процеси по
пуск/спиране на блок).
Най-подходящ за базов ядрен производител е борсов сегмент ЦПДД, екрани за
търговия на фючърси – екран „Търгове” и екран „Продължителна търговия”. Периодът на
доставка е в зависимост от производствените планове, а товарът и количествата - съобразно
със свободните товари.
С промените в ЗЕ от ДВ бр. 38 от май 2018 г. и на ЗЕВИ, производителите с обща
инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW, включително тези от възобновяеми
източници и високоефективно комбинирано производство, операторите и общественият
доставчик, са задължени да реализират произведеното количество електрическа енергия,
извън нуждите на регулирания пазар, на Българската независима енергийна борса.
По отношение на производителите от ВЕИ е въведен т.нар. премиен режим като спрямо
всички ВЕИ централи с обща инсталирана мощност 4 и над 4Мвт се прилага механизъм на
компенсиране с премии, чрез сключване на договор за компенсиране с премии с Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“. Съгласно изменението на ЗЕВИ, от 1.07.2018 г.,
по преференциална цена, за определения в закона срок, се изкупува енергията само на
производители, които произвеждат електрическа енергия от ВЕИ, от централи с инсталирана
мощност до 4 MW. За производителите, произвеждащи ел. енергия от централа с инсталирана
мощност 4 и над 4 MW се въвежда т.нар. компенсаторен механизъм с премии, чиито размер
се определя ежегодно от енергийния регулатор до 30 юни всяка година (периода на
приложение на годишната премия съвпада с ценовия период в сектор електроенергетика).
Премията се определя като разлика между определената до влизането в сила на ЗИДЗЕ
преференциална цена, приложима за съответен производител и прогнозната пазарна цена за
електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния
енергиен източник. Премията се изплаща ежемесечно от Фонд „Сигурност на
ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
Съгласно предоставена информация от АТЕБ с писмо до КЗК с вх. № към КЗК-82/2018 г. от 03.08.2018 г.
129
С писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 15.01.2019 г.
127
128

57

електроенергийната система” на съответния производител за произведеното количество
електрическа енергия до размера на нетното специфично производство.
През втората половина на 2018 г. производителите от ВЕИ сключват договори за
компенсиране с премии с ФСЕС и от началото на 2019 г. вече не участват на регулирания
пазар, а само на организирания борсов пазар. Считано от 01.07.2019 г.130 всеки производител,
притежаващ централа с мощност 1 и над 1 Мвт и продаващ енергия на свободно договорени
цени, продава тази енергия, произведена от съответната централа само на организиран борсов
пазар.
Тук следва да се отбележи, че голяма част от ВЕИ и ВЕКП производителите нямат
сключени самостоятелни договори за участие на нито една от платформите на БНЕБ, поради
значителните финансови ресурси, които следва да извършат за регистрация на БНЕБ,
сетълмент, гаранционни обезпечения, за плащане на такси за оборот, годишни такси, такси
обучение и т.н., а продават произведената от тях ел. енергия на организирания борсов пазар
чрез координатора на балансиращата група, в която участват, съгласно разпоредбата на чл.
100, ал. 6 от ЗЕ131.
Някои от по-големите ВЕИ производители, като напр. „Ей И Ес Гео Енерджи“ ООД
(156Мвт)132, „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД (53 Мвт)133, „Енерго-Про
България“ ЕАД (109Мвт)134 продават енергия на организирания борсов пазар, основно на
пазарен сегмент „ден напред“ и пазарен сегмент „в рамките на деня“, чрез самостоятелна
регистрация. Някои от тях нямат регистрация на сегмент ЦПДД, а използват единствено спот
пазарите за реализация на произведената електроенергия. Други съвместяват функциите на
координатор на балансираща група и в тези случаи, стремейки се да реализират основна част
от произведената в групата електроенергия, участват на ЦПДД, възползвайки се активно от
възможността да предлагат продукти с отклонения, предвид спецификите на производството
на енергия от ВИ. Все пак спот пазарите се използват за коригиране на небаланса от неточното
прогнозиране на производството.
Производителите, чиито инсталации попадат под законовите прагове за задължителна
продажба през борсата, както и тези, чиито производствени мощности са въведени в
експлоатация след 01.01.2019г., могат да търгуват чрез двустранни договори по свободно
договорени цени извън борсовия пазар. Сделките обичайно се осъществяват на база изградени
търговски отношения и контакти, които често се формализират с Рамков договор за покупкопродажба на ЕЕ, въз основа на който се сключват отделни допълнителни споразумения,
съдържащи конкретните условия на дадена доставка (период, време, цена, количество,
обезпечение и др.) или с Договор за еднократната доставка, който следва да уреди вече
посочените параметри. Всички тези условия са въпрос на свободни преговори между страните
и тяхната преценка за печелившото пазарно поведение135.
3.5. Пазарно положение на производителите на ел. енергия по свободно
договорени цени
Общият брой производители в страната, реализирали електрическа енергия по свободно
договорени цени, по години за периода 2016 – 30.09.2019 г., е представен в таблица № 8136
Таблица № 8
Чл. 100, ал. 4 от ЗЕ (Нова – ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., предишна ал. 3, изм. и доп., бр. 38 от
2018 г., в сила от 1.07.2018 г., доп., бр. 91 от 2018 г., изм., бр. 41 от 2019 г., в сила от 1.07.2019 г.);
131
Производители по чл. 162а и производители с обект с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW по Закона
за енергията от възобновяеми източници може да продават цялата или част от произведената от тях електрическа
енергия чрез координатор на балансираща група. В този случай координаторът регистрира при независимия
преносен оператор производителите като подгрупа в балансиращата група и задължително продава закупената
от тях електрическа енергия чрез отделна регистрация на организиран борсов пазар.
132
Писмо вх.№ към КЗК-82/2018 от 31.01.2019 г.
133
Писмо вх.№ към КЗК-82/2018 от 14.01.2019 г.
134
Писмо вх.№ към КЗК-82/2018 от 14.01.2019 г.
135
Писмо на „ЕНЕРГЕО“ ЕООД с вх.№ към КЗК-82/2018 г. от 20.12.2018 г.
136
Данните са представени от ЕСО с писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 13.11.2019 г.
130
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Общ брой производители в страната, реализирали електрическа енергия по свободно
договорени цени, по години за периода 2016 – 30.09.2019 г.
Период
2016
2017
2018
до 30.09.2019 г.
65
92
90
89
Брой

Въз основа на представените в таблица № 8 данни може да се заключи, че от 2017 г.
броят на производителите в страната, реализирали електрическа енергия по свободно
договорени цени значително се увеличава в сравнение с предходния период, като техният
брой се запазва относително постоянен до края на разглеждания период.
В графиката по-долу са представени данни от ЕСО ЕАД137 относно съвкупния пазарен
дял на десетте най-големи производители в страната, реализирали ел. енергия по свободно
договорени цени.
Графика № 1

От представените данни е видно, че десетте най-големи производители притежават дял
над 80 %, който е относително стабилен за разглеждания период, с най–високи стойности през
2016 г. – 88,13 % и най-ниски през 2018 г. – приблизително 84 %.
В графики № 2 - 5 са представени данни за реализираните от всеки един от 10-те найголеми производители количества ел. енергия по свободно договорени цени в страната, по
години за периода 2016г. - 30.09.2019 г.
Графика № 2

137

Графика № 3

С писма вх. № към КЗК-82/2018 от 13.11.2019 г. и от 25.11.2019 г.
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Графика № 4

Графика № 5

Въз основа на горните данни може да се заключи, че за разглеждания период найголемият производител в страната на база на реализирана ел.енергия по свободно договорени
цени е (...)*, чийто пазарен дял се движи между 47 и 54 %, следвано от (...)*с дял между 20 и 25
% и (...)* с дял в интервала 6 - 7 %. Съвкупният пазарен дял, притежаван от тримата най-големи
производители, реализиращи електроенергия по свободно договорени цени, е с относително
постоянен размер през отделните години и се движи в рамките около 80 %. Останалите седем
участника са със сравнително сходни пазарни позиции, като делът на всеки от тях за
разглеждания период се движи в рамките на около 1 % от общо реализираните количества ел.
енергия по свободно договорени цени.
Въз основа на горепосочените данни, с цел определяне на конкурентната среда на
анализирания пазар, когато участниците на него са 15 и повече на брой, може да се използва
коефициента CR (Concentration Ratio). Когато общият относителен дял на тримата най-големи
участника на пазара CR 3>70 %, какъвто е настоящия случай, то може да се заключи, че
пазарът е слабо конкурентен с високо ниво на концентрация138.
Този извод на Комисията се подкрепя и от информацията, включена в ежегодно
публикуваните Доклади за дейността на КЕВР, налични на интернет сайта на КЕВР. Така
например, в докладите до 2018 г. вкл., оценката на КЕВР е, че „в свободния пазар участват
основно дружествата от групата на БЕХ ЕАД”, а „пазарът в страната е силно концентриран и
слабо конкурентен”.
3.6. Данни за работата на централите
Съгласно чл. 4, т. 1 от REMIT, участниците на пазара публично, ефективно и
навременно разкриват вътрешна информация, с която разполагат по отношение на търговска
дейност или съоръжения, които съответният участник на пазара или неговото предприятие
майка или свързано предприятие притежава или контролира, или по отношение на въпроси,
свързани с тяхната експлоатация, за които въпросният участник на пазара или въпросното
предприятие носи отговорност, независимо дали изцяло или отчасти. Такова разкриване
включва информация, свързана с капацитета и използването на съоръжения за производство,
съхранение, потребление или пренос на електроенергия, свързана с капацитета.
Информацията, свързана с данните за работата на ЕЕС, е публично достъпна, като на
интернет сайта на ЕСО ЕАД се поддържа актуална информация за генерация и товар на ЕЕС
в реално време139. Онлайн е видно моментното производство от различните видове източници,
както и графика за потреблението в страната за предходния календарен ден.

Съгласно Методиката за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията
на съответния пазар, приета с Решение на КЗК № 393/21.04.2009 г.
139
http://www.eso.bg/?did=32
138
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Големите производители също публикуват данни за моментното производство. Така
напр. на интернет сайта на АЕЦ Козлодуй – kznpp.org/Производство/Данни за
производството се публикуват моментни стойности за производството на електроенергия
(бруто) по блокове. ТЕЦ Марица изток 2 публикува информация на електронната си
платформа, на която може да се проследи в реално време натоварването на блоковете й.
Важна информация за търговците представлява графика за ремонтните програми на
производителите и преносния оператор. Обикновено тази информация се обявява
своевременно на уебстраниците на съответните дружества. Освен там, производителите са
длъжни, на основание чл. 82, т. 2 от Правилата за управление на ЕЕС, ежегодно в срок до 30
септември да представят на ЕСО ЕАД за съгласуване ремонтна програма за следващата
година.
Съгласно Регламент на ЕС № 543/2013 г. ЕСО ЕАД има задължение да публикува
съгласуваната информация за планираните престои на всички производствени мощности в Р
България на интернет платформата за прозрачност на ENTSO-E. Ремонтната програма на
производствените мощности в България се публикува и на интернет страницата на ЕСО ЕАД:
http://www.eso.bg/?did=271 .
Освен на посочените по-горе места, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД публикува съгласуваните с
ЕСО ЕАД периоди за планови годишни ремонти (ПГР) на двата ЯЕБ и на интернет сайта си
(kznpp.org/Актуално/Продажба на електрическа енергия/REMIT). Информацията е достъпна
за всички търговски участници.
В допълнение, непосредствено след спиране на генератора на съответния блок и след
включване му в паралел с ЕЕС, до един час от настъпване на събитието се публикува
съобщение на интернет сайта на борсовия оператор БНЕБ ЕАД (ibex.bg/Пазарен
надзор/UMM).
Информация за планираните ремонти дружеството предоставя и на:
- КЕВР за целите на ценообразуването по реда на Наредба № 1 за определяне на цени
на електрическата енергия, и за целите на определяне на месечна квота за доставка по
регулирани цени по реда на чл.21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ;
- НЕК с цел разпределение на месечните количества за доставка по квотата;
- Агенцията за ядрено регулиране в качеството му на регулаторен орган по ЗБИАЕ;
- Министерство на енергетиката и БЕХ ЕАД, в качеството му на Принципал на
дружеството;
- Външни фирми, изпълняващи договори, сключени по реда на ЗОП във връзка с
изпълнение на дейности по ремонтната програма.
4. Участие на търговците на пазара на търговия на едро с ел. енергия по свободно
договорени цени
Едни от основните участници на свободния пазар на електрическа енергия на едро са
търговците на електроенергия, които осъществяват и износ на произведената в България
енергия и нейното реализиране извън страната. По-голяма част от електроенергията за износ
се реализира посредством търговците на електроенергия, които извършват продажби към
клиенти извън България и които за целта осигуряват трансграничен капацитет, за да може
произведената електроенергия да премине граница и да бъде транспортирана до купувачите в
чужбина. Търговците осигуряват и вноса на електроенергия от съседни страни, когато цените
на електроенергията извън България са по-ниски и/или при недостиг на ел. енергия в страната.
Някои търговци продават единствено на пазара на едро, без да доставят електроенергия
на крайни потребители. При търговията на дребно търговецът доставя електроенергия на
крайния потребител (битов или небитов независимо от мястото на присъединяване), който
получава и заплаща реално консумирано количество по индивидуално договорена цена.
Крайните клиенти могат да избират доставчик на електроенергия измежду всички действащи
търговци, тъй като лицензията за търговия с електрическа енергия на търговеца не е
териториално ограничена, а важи за територията на цялата страна (за разлика от крайния
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снабдител, който е с териториално ограничение на лицензионната дейност) 140.
Търговците участват на пазара на търговия на едро с цел осигуряване на количествата
електроенергия предвид тяхното портфолио и агрегиран профил на клиенти, както и
съобразно тяхната пазарна стратегия. Същите нямат законово задължение за участие на
борсовия пазар, което им позволява гъвкавост при вземането на търговски решения.
Търговците купуват/продават енергия чрез борсата (на всички борсови сегменти) и/или
чрез преки двустранни договори с други търговци, с производители, произвеждащи ел.
енергия от централи с мощност под законовите прагове за задължителна продажба през
Борсата, крайни клиенти и/или извършват износ/внос на ел. енергия.
В двустранните сделки, сключени извън борсовия пазар, участват търговците на
електроенергия като доставчици или купувачи на едро. Страна по тези сделки могат да са и
производителите на ел. енергия, които не са задължени да участват на Борсата, но реалните
количества, които те могат да предложат са ниски спрямо обема на пазара. Сделките се
осъществяват на база изградени търговски отношения и контакти, които често се
формализират с Рамков договор за покупко-продажба на електроенергия, въз основа на който
се сключват отделни допълнителни споразумения, съдържащи конкретните условия на дадена
доставка (период, време, цена, количество, обезпечение и др.) или с Договор за еднократната
доставка, който следва да уреди вече посочените параметри. Всички тези условия са въпрос
на свободни преговори между страните и тяхната преценка за печелившото пазарно
поведение. Най-често използваните средства за гарантиране на събираемостта на паричните
задължения са авансовите плащания, депозитите и банковите гаранции141.
Търговията на едро между самите търговци на електроенергия също се осъществява
чрез двустранни договори, в които са посочени по-общите клаузи, регулиращи отношенията
между страните. Въз основа на рамковите договори се сключват допълнителни споразумения,
в които се конкретизират специфичните условия на дадена доставка като количество, период,
цена и др. По отношение на тези сделки по подобие на повечето страни в Европейския съюз
се използва стандартен договор на Европейска федерация на търговците на енергия (EFET European Federation of Energy Traders), който е стандартна рамка за търговията на ел. енергия.
Всички видове гаранционни обезпечения, анекси, потвърждения на отделни договори са
описани в ЕФТЕ договорите или са приложения към него.142
Анкетираните търговци143 посочват, че закупуват различни продукти в зависимост от
своето енергийно портфолио и спрямо предлаганите продукти на пазара. Договорите за
продажба на крайни клиенти обикновено са за срок от 12 месеца. Типичният товаров профил
на клиент включва базов товар и пиков товар. Съотношението между пикова и базова
електроенергия е от съществено значение за търговците на дребно, които доставят
електрическа енергия на крайни клиенти. Поради по-голямото дневно потребление на
клиентите, за тези търговци е важно да имат добър микс от базова и пикова енергия, за да
гарантират доставките им на договорените цени. Колкото повече клиенти с дневно
потребление имат търговците на дребно, толкова по-голям трябва да бъде техния процент
пикова енергия спрямо базовата. Търговецът на ток се стреми да закупи срочни договори за
базов товар и пиков товар, които в съвкупност да са възможно най-близо до товара на
агрегираните договори за продажба. По този начин търговецът ще може да „заключи“
определен минимален позитивен марж на печалба.
4.1. Пазарно положение на търговците на едро на електроенергия
По-долу са представени данни относно пазарното присъствие на десетте най-големи
търговци на едро в страната, като от тези данни са изключени производителите,
осъществяващи търговия с ел. енергия по свободно договорени цени за периода 2016 –
По данни на “ЧЕЗ Трейд България” EАД.
По данни на „Енергео“ ЕООД.
142
По данни на „Акспо България“ ЕАД.
143
Данни от „Акспо България ЕАД“ и „Енерджи Маркет“ АД.
140
141
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30.09.2019 г.144.
Графика № 6

* Данните не включват производители, осъществяващи търговия с ел. енергия по свободно
договорени цени за 2016 г.

През 2016 г. съвкупният дял на десетте най-значими търговци на ел.енергия възлиза на
около 60 %. С най-голям дял от общо реализираните количества електрическа енергия на
свободния пазар на търговия на едро, в размер на 10 %, е (...)*, следвано от (...)* с дял от около
9 %. Следват ги четири дружества, всяко от които с дял от около 6 % от пазара.
Графика № 7

* Данните не включват производители, осъществяващи търговия с ел. енергия по свободно
договорени цени за 2016 г.

През 2017 г. десетте най-големи участника на пазара притежават общ дял в размер на
около 58 % . Отново с най-висок дял от общо реализираните количества електроенергия, в
размер надвишаващ 10 %, е (...)*, следвано от (...)* и (...)* с дялове съответно от 8 % и 7 %.

144

Информацията е предоставена от ЕСО ЕАД с писма вх. № към КЗК-82/2018 от 13.11.2019 г. и от 25.11.2019

г.
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Графика № 8

* Данните не включват производители, осъществяващи търговия с ел.енергия по свободно
договорени цени за 2016 г.

През 2018 г. десетте най-големи участника на пазара притежават общ дял в размер на
около 63 %. (...)* запазва лидерската си позиция от предходните периоди, като дори увеличава
своя пазарен дял до над 12 %, следвано от (...)* и (...)* с дял на всеки от тях от над 8 %.
Графика № 9

* Данните не включват производители, осъществяващи търговия с ел.енергия по свободно
договорени цени за 2016 г.

За деветмесечието на 2019 г. десетте най-големи участника на пазара увеличават
съвкупния си дял до около 70 %, като лидерското място се заема от (...)* с дял от 15 % , а (...)*
отстъпва на втора позиция, но запазва дела си от предходния период в размер на около 12 %.
На трета и четвърта позиция с дял приблизително в размер на 8 % са дружествата (...)* и (...)*.
Видно от горните графики, през разглеждания период десетте най-големи участника на
пазара са основно едни и същи дружества, като през отделните години някои от тях променят
позициите си на пазара.
Въз основа на горепосочените данни, с цел определяне на конкурентната среда на
анализирания пазар, Комисията установи, че за всяка от годините в разглеждания период,
индексът CR 3 < 40 %, следователно разглежданият пазар е нормален конкурентен 145.

Съгласно Методиката за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията
на съответния пазар, приета с Решение на КЗК № 393/ 21.04.2009 г.
145
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5. Общи данни за реализирани количества електроенергия от активните
участници на свободния пазар
В таблицата по-долу са представени данни за броя на активните участници, които са
реализирали количества ел. енергия по свободно договорени цени, в т.ч. производители.
Таблица № 9
Общ брой на активните участници в страната, реализирали електрическа енергия по
свободно договорени цени, по години за периода 2016-септ. 2019 г.
Период

2016

2017

2018

септ. 2019

Брой

57

62

61

61

Въз основа на представените в таблица № 9 данни може да се заключи, че броят на
активните участници в страната, реализирали електрическа енергия по свободно договорени
цени в разглеждания период, е относително постоянна величина, като се движи в рамките на
57 – 62 броя през отделните години в периода146.
По-долу са представени данни относно пазарното присъствие на десетте най-големи
активни участници в страната, в т.ч. производители, осъществяващи търговия с ел.енергия на
свободен пазар за периода 2016 – 30.09.2019 г.147
Графика № 10

През 2016 г. търговията на едро с ел. енергия по свободно договорени цени се
осъществява от 57 участника, като общо реализираните количества ЕЕ от десетте най-големи
участника са в размер на около 68 %. Останалите 47 участника реализират общ пазарен дял от
около 32 %. Двете дружества с най-значими позиции на пазара – (...)* и (...)* са с дялове
съответно 25 % и 12 %.
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Информацията е предоставена от ЕСО ЕАД с писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 13.11.2019 г.
Информацията е предоставена от ЕСО ЕАД с писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 13.11.2019 г.
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Графика № 11

През 2017 г. търговията на едро с ел. енергия по свободно договорени цени се
осъществява от 62 активни участника, а общо реализираните количества ел. енергия от десетте
най-големи участника са в размер на около 69 %. Всички останалите участници реализират
общ пазарен дял от около 31 %. Двете най-големи дружества - участници отново са (...)* и (...)*,
като същите запазват пазарния си дял от предходния период.
Графика № 12

През 2018 г. търговията на едро с ел. енергия по свободно договорени цени се
осъществява от 61 активни участника. Общо реализираната ел.енергия от десетте най-големи
участника е в размер на около 72 %, като оставащите 51 участника редуцират своя съвкупен
пазарен дял до около 28 %. Двамата най-големи участника (...)* и (...)* запазват своите пазарни
позиции спрямо предходния период.
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Графика № 13

През деветмесечието на 2019 г. броят на активните участници на база реализирана
ел.енергия по свободно договорени цени се запазва в рамките на 61 участника. Общо
реализираната ел. енергия от десетте най-големи участника нараства до 77 %, което се явява
значителен ръст предвид по-краткия отчетен период. И през този период, с най-голям пазарен
дял от общо реализираните количества ел. енергия са дружествата (...)* и (...)*. Докато (...)*
увеличава дела си спрямо 2018 г. до 26 %, то делът на (...)* спада до 10 % и е сравним с този на
(...)*, който е третият по големина участник на пазара.
Може да се заключи, че като цяло в периода 2016 – 30.09.2019 г. съвкупният дял на помалките участници на пазара бележи тенденция на постепенен спад, като от 32 % през 2016 г.
намалява до 23 % към 30.09.2019 г. За сметка на това, съвкупният пазарен дял на първите 10
участника в периода 2016 – 30.09.2019 г. нараства с около 10 % - от 68 % на 77 %.
6. Внос и износ
Считано от 01.07.2007 г. отпада монополът на НЕК за внос и износ на електроенергия,
с което е дадена възможност на останалите търговски участници и електроцентралите в
страната също да осъществяват внос и износ на електроенергия. Постепенно основна роля при
осъществяване на износа на произведената в страната енергия, както и нейното реализиране
на външните пазари имат търговците.
Търговците на ел.енергия, опериращи на европейския пазар, обикновено използват
двустранни Рамкови споразумения и индивидуални договори на база EFET (стандартизиран
образец, одобрен от Европейската Федерация на Енергийните търговци). Организират се
търгове за капацитети от системните оператори на съответните страни, които могат да бъдат
дневни, месечни и годишни и се определят от тръжните правила148.
При вноса, сделките с електрическа енергия се извършват на борсовите пазари,
функциониращи в съседните държави, като физическите доставки се осъществяват
посредством осигуряване на трансгранични преносни капацитети от търговските участници.
Закупуването на електроенергия от чужди пазарни зони следва съответните правила на
местните пазари, производители и борси.
До 21.05.2019 г. търговците на ел.енергия заплащаха такса внос под формата на
ежемесечни вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в размер 5 на сто
от приходите на търговците от внесена и продадена на пазара в страната електрическа енергия,
регламентирано в Закона за енергетиката (чл. 36е, ал. 1, т. 2). Тази такса е била винаги
постоянна през годините.
148

Съгласно писмо вх. № към КЗК-82/21.12.2018 г. на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД.
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До 01.07.2019 г. в България се прилага експортна такса посредством цени за пренос и
достъп върху електроенергията за износ. Начисляването на такса върху износа на
електроенергия под формата на цена за „достъп до електропреносната мрежа“ и цена за
„пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа“ е предвидено в чл. 12, ал. 2,
т. 4; чл. 13, ал. 2, т. 4 и чл. 30, ал. 1 и 2 от ПТЕЕ. Цените за пренос и достъп е следвало да
компенсират разходите, извършвани от ЕСО ЕАД, за дейността по лицензия „пренос на
електрическа енергия“ и да предоставят определена норма на възвръщаемост на дружеството.
Размерът на цените за пренос и достъп при износ на електроенергия се определя от
КЕВР. Съгласно ЕСО ЕАД149, изменението на цените за пренос и достъп до преносната мрежа
през годините е, както следва:
Таблица № 10
Период на действие на утвърдените от КЕВР
цени
от 1 юли 2012 до 31 юли 2013 г.
от 1 август 2013 г. до 30 юни 2014 г.
от 1 юли 2014 г. до 31 юли 2015 г.
от 1 август до 31 октомври 2015 г.
от 1 ноември 2015 до 30 юни 2016 г.
от 1 юли 2016 до 07 април 2017 г.
от 07 април 2017 до 30 юни 2017 г.
от 01 юли 2017 до 30 юни 2018 г.
от 01 юли 2018 до 30 юни 2019 г.

Цена пренос
4,15
6,62
7,39
7,36
7,32
7,34
8,15
8,45

Цена достъп
лв/МВтч
6,48
2,76
1,36
1,17
1,17
1,13
1,13
1,09
1,39

Забележка: цената за пренос през електропреносната мрежа се определя на основание чл. 27 от Наредба № 1
от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия и се утвърждава за едногодишен ценови
период, започващ на 01.07. на съответната календарна година и приключващ на 30.06. на следващата
календарна година.

Считано от 21.05.2019 г. е отменен чл.36е, ал. 1, т. 2 от ЗЕ150, с което на практика отпада
таксата върху вноса на ел. енергия в страната под формата на ежемесечни вноски във фонд
„Сигурност на електроенергийната система“.
Считано от 01.07.2019 г. е премахната и таксата върху износа на ел.енергия спрямо
търговците на ЕЕ под формата на цена за „достъп до електропреносната мрежа“ и цена за
„пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа“. В резултат на въвеждането
на новата алинея 2 на чл. 104 от ЗЕ, таксите за достъп и/или пренос се дължат само от
производителите на електрическа енергия, операторите на електроразпределителни мрежи
за количеството електрическа енергия за покриване на технологичните разходи по преноса й
от крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система. В този смисъл
търговците, които изнасят на ел.енергия от страната, не са сред изброените в чл.104, ал.2 от
ЗЕ лица, т.е. същите не дължат такси върху износа на ЕЕ.
6.1. Трансгранични капацитети
Важна особеност при сделките за внос и износ е необходимостта от закупуване на
търговски права за пренос през съответната граница (т.нар. трансгранични капацитети).
Осигуряването на трансграничните капацитети е основната разлика и съществено
допълнително условие за внос/износ на електроенергия спрямо търговията, реализирана
изцяло на територията на страната. Същевременно, това изискване представлява обективна
необходимост за осъществяването на трансгранични доставки и е широко разпространено в
Европа. Търгове за трансгранични капацитети се организират от операторите на преносни
системи151 или от централния офис за разпределение на междусистемни капацитети (JAO –
Писмо вх. № към КЗК-82/06.12.2018 г.
ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.
151
Трансграничните капацитети на всяка граница се определят от преносните оператори на съседните страни.
149
150
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Joint Allocation Office). Капацитетите биват годишни, месечни и дневни, а цената на
капацитета е еднаква за всички печеливши участници в съответния търг. Цената на
трансграничните капацитети се добавя към цената (оскъпява) на транспортираната
електроенергия.
Съгласно Годишния доклад на КЕВР за 2018 г., достъпът до трансграничната
инфраструктура, включително и процедурите за разпределение на капацитет и управление на
претоварването до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия, са разработени във
връзка с изискванията на Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета
от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на
електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 (Регламент № 714/2009) чрез
въвеждане на общи правила и процедури за разделяне и предоставяне на разполагаема
преносна способност (капацитет) в двете посоки по междусистемните сечения на ЕЕС на
Република България и съседните електроенергийни системи. Целта на тези правила е да се
осигури оптимално управление на мрежите, насърчаване развитието на енергийния обмен и
координираното разпределение на трансграничния капацитет, чрез недискриминационни
пазарно обусловени решения.
Относно оперативното управление и разпределяне на наличния преносен капацитет по
междусистемните електропроводи, между ЕСО ЕАД като оператор на ЕЕС на Р България и
операторите на съседните електроенергийни системи са подписани меморандуми за
сътрудничество. Р България има пет съседни контролни зони (Турция, Гърция, Северна
Македония, Сърбия и Румъния), за които се провеждат годишни, месечни и дневни търгове за
разпределение на трансгранична преносна способност.
В качеството си на електроенергиен системен оператор на Република България, ЕСО
ЕАД осъществява разпределяне и предоставяне на трансгранични преносни капацитети чрез
съгласуване на Тръжни правила на годишна база със съседните контролни зони (системни
оператори на съседни държави) за отделните междусистемни сечения, които се одобряват
предварително от регулаторните органи на отделните държави. Тръжните правила уреждат
всички въпроси, които се отнасят до разделянето и предоставянето на разполагаеми преносни
способности в двете посоки по междусистемното сечение на електроенергийните системи,
както и сроковете и условията за разделянето посредством търгове на предлаганата преносна
способност (капацитет). Търговете са за различен период от време – година, месец, фиксирани
конкретни периоди, с отчитане на периодите за планово изключване на електропроводи за
поддръжка. Информация за провежданите търгове, правилата за участие и за цените от
търговете по електрически граници, се публикува на интернет сайта на ЕСО ЕАД и на
съседните оператори.
Съгласно Годишния доклад на КЕВР за 2018 г., през 2018 година ЕСО е провело
дългосрочни търгове за капацитети на следните междусистемни сечения – България-Сърбия,
България-Гърция, България-Турция (50 % от общия капацитет), а дневни търгове на
междусистемни сечения – България-Румъния, България-Северна Македония и БългарияТурция (50 % от общия капацитет).
Според КЕВР152, изградените към момента междусистемни електропроводи със
съседни държави разполагат с достатъчен преносен капацитет за покриване на потенциално
многократно по-големи количества за внос и износ от реализираните досега. Невъзможността
този капацитет да се използва изцяло произтича от спецификите на националните
електроенергийни системи, които особено в някои участъци, все още не са в състояние да
поемат значително увеличение на количеството електрическа енергия. За преодоляване на
тези слабости е необходимо предприемането на действия и мерки по усъвършенстване и
повишаване капацитета на националните електропреносни мрежи. В тази връзка,
включително и чрез европейско финансиране, се реализират редица национални и
международни проекти, като например петте проекта от общ европейски интерес, които ЕСО
ЕАД осъществява в рамките на Регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската
152

Информацията е предоставена с писмо Вх.№ към КЗК-82/18 от 17.12.2019 г.
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енергийна инфраструктура, включващи вътрешния електропровод 400 kV между Добруджа и
Бургас, междусистемния електропровод между Република България и Република Гърция от
п/ст „Марица Изток“ до н/ст „Неа Санта“ и вътрешните електропроводи 400 kV между п/ст
„Марица изток“ и п/ст „Пловдив“, между п/ст „Марица изток“ и „ОРУ на ТЕЦ Марица изток
3“ и между п/ст „Марица изток“ и п/ст „Бургас“.
В заключение, следва да се има предвид, че тъй като през разглеждания период
България е страна - нетен износител на електроенергия, увеличаването на наличните
трансгранични капацитети за износ от страната би довело до по-голямо търсене, съответно до
вдигане на цената на електроенергията в страната. И обратно – намалението на
трансграничните капацитети за износ от страната би довело до по-ниско търсене, съответно
до понижение на цената на електроенергията в страната.
6.2. Данни за вноса и износа на електроенергия
Във връзка с произхода на внесената в страната ел.енергия, ЕСО ЕАД 153 предоставя
следните данни за физическия обмен на граница:
Таблица № 11
Годишна справка за произхода на внесената ЕЕ за периода 2016 - 30.09.2019 г.
Внос на
Северна
Година
Гърция
Сърбия
Румъния
Турция
електроенергия
Македония
291 880
145 198
1 078 030
2 114 711
124 531
Внос (MWh)
2016
% от общия
7,8%
3,9%
28,7%
56,3%
3,3%
внос
267 571
61 010
684 919
1 146 747
1 265 211
Внос (MWh)
2017
% от общия
7,8%
1,8%
20,0%
33,5%
36,9%
внос
7 589
395
38 522
2 083 540
93 111
Внос (MWh)
2018
% от общия
0,34%
0,02%
1,73%
93,72%
4,19%
внос
22 701
2 274
74 812
2 024 593
103 910
Внос (MWh)
01.01.%
от
общия
30.09.2019
1,09%
0,10%
3,36%
90,85%
4,60%
внос

Данните по-горе сочат, че страната ни осъществява внос единствено от петте държави,
с които граничи. Прави впечатление, че докато през 2016 г. преобладава вносът от Румъния
(над 50 %) и Сърбия (около 30 %), то през 2017 г. България редуцира значително вноса от
Румъния, за сметка на неколкократно увеличен внос от Турция. В периода 2018 г. – 30.09.2019
г. основните количества внос на ЕЕ (над 90 %) са с произход Румъния, следван от внос от
Турция – около 4 %. За разглеждания период внесените количества електроенергия от Гърция
и Северна Македония са в значително по-малък обем.

Година

2016

2017
2018

153

Таблица № 12
Годишна справка за дестинацията на изнесената ЕЕ
Износ на
Северна
електроенерги
Гърция
Македони
Сърбия
Румъния
Турция
я
я
4 091 761
1 418 461
1 342 443
514 932
2 752 416
Износ (MWh)
% от общия
40,4%
14,0%
13,3%
5,1%
27,2%
износ
3 200 313
1 595 071
2 005 025
1 524 080
581 124
Износ (MWh)
% от общия
35,9%
17,9%
22,5%
17,1%
6,5%
износ
7 589
395
38 522
2 083 540
93 111
Износ (MWh)

Съгласно писма вх. № към КЗК-82/06.12.2018 г. и вх. № към КЗК-82/18 от 13.11.2019 г.
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01.01. 30.09.2019

% от общия
износ
Износ (MWh)
% от общия
износ

0,34%

0,02%

1,73%

93,72%

4,19%

22 701

2 274

74 812

2 024 593

103 910

1,02%

0,10%

3,36%

90,86%

4,66%

Според горните данни, страната ни осъществява износ отново за петте съседни
държави. Докато през 2016 г. преобладава износът на електроенергия за Гърция (около 40 %)
и Турция (около 30 %), през 2017 г. износът отново е основно за Гърция, а износът към Турция
значително намалява за сметка на увеличения износ към Сърбия, Северна Македония и
Румъния. В периода 2018 г. – 30.09.2019 г. основните количества изнесена ел. енергия (над 90
%) са с предназначение Румъния, като количествата на изнесената енергия към всички
останали съседни държави чувствително намаляват и възлизат общо на около 6-8 % .
6.3. Данни за търговците – вносители на ел. енергия
ЕСО ЕАД е предоставило данни154 относно дружествата-вносители на ел. енергия на
територията на страната в периода 2016 г. – 30.09.2019 г., както следва:
Графика № 14
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Графика № 15

Графика № 16
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Графика № 17

Анализирайки горните данни може да се заключи, че броят на дружествата – вносители
на ел. енергия е 30 през 2016г., 28 през 2017г., 26 през 2018г. и 27 към 30.09.2019г.
В периода 2016 – 2018 г. най-голям вносител е словенското дружество GEN-I d.o.o. с
дял, чувствително превишаващ този на останалите вносители, следвано от Danske
Commodities A/S, Дания. Посочените двама вносители реализират заедно около 50 % от общия
внос на ел.енергия в страната през 2016 г. и около 65 % през 2017 и 2018 г. Към деветмесечието
на 2019 г. с най-голям дял от общо внесените количества ЕЕ в страната е вносителят Danske
Commodities A/S, Дания с дял от около 24 %, следвано от GEN-I d.o.o., чийто дял намалява
чувствително в сравнение с предходните периоди до около 17 %. За периода повечето от
разгледаните вносители са с малки пазарни дялове – под 5 %.
Брутен внос на ел.енергия в периода м.01.2018 г. – м.10. 2019155

Забележка: В брутния внос е включена електроенергията, която е предназначена за транзит, т.е.
едновременно внесена и изнесена от страната.

Видно от графиката, до м. май 2019 г. брутният внос на електроенергия в страната е
значително по-малък, както в сравнение с този за същите месеци на 2018 г., така и в сравнение
с месеците май-октомври 2019 г. От м. май 2019 г., след отпадането на таксата върху вноса,
брутният внос на ел. енергия вече превишава чувствително, както този за същия период на
155

Писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 01.11.2019 г. на АТЕБ.
73

2018 г., така и вноса за първите четири месеца на 2019 г.
6.4. Данни за търговците – износители на ел. енергия
По данни на ЕСО ЕАД156 дружествата - износители на ел. енергия в периода 2016 –
30.09.2019 г. са:
Графика № 18
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Графика № 20

Графика № 21

Броят на дружествата – износители на електрическа енергия за разглеждания период е
съответно 37 през 2016 и 2017 г., 32 през 2018 г. и деветмесечието на 2019 г.
Най-голям износител за периода е словенското дружество GEN-I d.o.o. с дял,
значително надвишаващ този на останалите износители, следвано от няколко други по-големи
износители като ALPIQ Energy SE157, „ЕС и Пауър Трейдинг“ АД и Danske Commodities A/S,
Дания през 2016 г. В следващите периоди GEN-I d.o.o. отново е с лидерски позиции, следвано
http://www.alpiq.bg/ Швейцарската група ALPIQ оперира в България като компания за търговия с електрическа
енергия чрез своето дъщерно дружество “Алпик Енергия България“ ЕООД.
157
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от ALPIQ Energy SE и Danske Commodities A/S, Дания. Посочените износители реализират
общо около 45-50 % от общия износ на ел. енергия от страната за периода.
Нетен износ на ел. енергия в периода 01.01.2018 г. - м.10.2019 г.158

Забележка: Нетният износ е равен на брутния износ минус брутния внос, т.е. това е електроенергията,
която е била произведена в България и изнесена от страната.

Видно от горната графика, след отмяната на таксите върху износа от 01.07.2019 г. не
се наблюдава значително нарастване на нетния износ в сравнение с периода м. януари – м.
юни 2019 г. От друга страна, въпреки увеличението на нетния износ в периода м. юли – м.
октомври 2019 г., той остава значително под нивата на износа за същия период на 2018 г. Това
от своя страна показва, че върху износа на ел. енергия след 01.07.2019 г. силно влияние оказват
и други фактори, като например достигнатата борсовата цена на електроенергийните борси в
региона, какъвто пример е даден по-долу.
Цени на българската и румънската електроенергийни борси на пазар „Ден напред“ в периода
01.01.2019 г. – 28.10.2019 г.159
Графика № 22
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Графика № 23

От графика 22 се вижда как цените на БНЕБ на сегмент „Пазар ден напред“ от средата
на м. януари до средата на м. март 2019 г. са по-ниски от тези на Румънската борса ОРСОМ.
Това е и периодът с по-висок нетен износ през 2019 г. След сближаването на борсовите цени
на българската борса с тези на румънската, се наблюдава значително намаление на нетния
износ от страната ни през 2019 г.
При сравнение на цените на сегмент ПДН на БНЕБ и Румънската борса, в определени
периоди през м. май и началото на м. юли 2019 г., се наблюдават цени на БНЕБ, значително
по-високи от тези на Румънската борса, докато в края на август и през втората половина на
септември 2019 г. цените на БНЕБ са значително по-ниски от цените на Румънската борса.
Предвид наблюдавания пик на цените на БНЕБ през м. юли 2019 г. на сегмент „Ден
напред“, в графика № 23 са представени данни от публикувания доклад на страницата на БНЕБ
за м. юли 2019 г., от който е видно, че единствено на 03.07. цената на базовата ел. енергия на
сегмент ПДН на БНЕБ е значително по-висока от цените на останалите регионални борси.
След тази дата се наблюдава чувствително понижение на цената с повече от 50% до 07.07., на
която дата цената и на останалите борси отбелязва известен спад. От 08.07. до края на месец
юли цената на БНЕБ се движи около цените на останалите борси, като най-голямо
съответствие се наблюдава с цените на Румънската и Унгарската борси.
В заключение може да се каже, че отпадането на таксите за внос/износ влияе в известна
степен за повишаване на количествата ел. енергия по отношение както на вноса, така и на
износа на ел. енергия в/от страната, тъй като ги прави изгодни при по-малка ценова разлика
на международните борсови пазари.
6.5. Транзит на електроенергия160
Транзитни потоци са мощностите, които преминават през дадена електроенергийна
система от естественото потокоразпределение, но са причинени от търговски сделки между
други държави. Електрическите загуби, причинени от преминаването на транзитните потоци
през електроенергийната система, се компенсират съгласно ITC-механизма на ENTSO-E за
компенсиране при презгранични обмени на електрическа енергия (Inter TSO Compensation).
В съответствие с Регламенти 714/2009 и 838/2010 на Европейския парламент и
Европейския съвет, всички европейски оператори на електропреносни мрежи са подписали
Споразумение за междуоператорско компенсиране при презграничен обмен с електрическа
енергия (ITC Clearing and Settlement Multi-Year Agreement). Целта е операторите на преносни
системи да получават компенсации за разходите по приема на трансгранични потоци
160
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електрическа енергия в техните мрежи. Компенсациите се изплащат от операторите на
националните преносни системи, от които произхождат трансграничните потоци (износители)
и от системите, в които завършват тези потоци (вносители). Размерът на приетите
трансгранични потоци и размерът на трансграничните потоци, посочени като произхождащи
от и/или завършващи в национални преносни системи, се определят на базата на физическите
потоци електрическа енергия, действително измерени през определен период от време.
Същността на ITC механизма се състои в създаването на виртуален фонд, в който
всички страни внасят средства, пропорционално на своя износ/внос за това, че поради своя
износ или своя внос предизвикват преминаване на физически потоци електрическа енергия
през електроенергийните системи на трети страни, т.е. предизвикват допълнителни загуби и
допълнителни разходи за поддръжка и управление на електрическата мрежа.
Случаите на претоварване на междусистемните електропроводи/сечения следва да се
разрешават с пазарни и недискриминационни подходи. Поради тази причина, във всички
страни-членки на ЕС операторите на електропреносни мрежи организират тръжни процедури
за разпределение на преносни способности. Съгласно регламента, операторите са длъжни да
предоставят на търговските участници максимално възможната преносна способност за
търговски обмени, при условие че са спазени стандартите за сигурна и надеждна експлоатация
на електропреносната мрежа. Приходите от разпределение на преносна способност следва да
се използват за гарантиране на предлаганата преносна способност за търговски обмени и/или
за бъдещи инвестиции в електропреносната мрежа с цел повишаване на преносните
способности и/или за поевтиняване на цената за достъп, одобрено от регулаторния орган.
Ограничения в преносните способности се допускат само в извънредни аварийни ситуации,
когато е застрашена сигурността на EEC.
Организацията на операторите на електропреносни мрежи в Европа (ENTSO-E) приема
необвързващ десетгодишен план за развитие на мрежата в цялата Общност (TYNDP),
включително европейска прогноза за адекватността на производството на всеки две години.
Този план за развитие на мрежата в цялата Общност включва моделиране на интегрираната
мрежа, разработване на сценарии, европейска прогноза за адекватността на производството на
енергия и оценка на устойчивостта на системата. Планът за развитие на ENTSO-E се основава
на националните инвестиционни планове, като взема предвид регионалните инвестиционни
планове.
ECO ЕАД участва със свои представители в изработването на 10-годишните
инвестиционни планове за развитие на регионалната група „Югоизточна Европа“ (Continental
South East Regional Group), към комитета за развитие на системата (ENTSO-E - System
Development Committee). В този смисъл, ECO ЕАД няма правомощия по изпълнение на
изискванията на Регламент (ЕО) 714/2009, а задължения по изготвянето на ежегоден 10годишен план за развитие на българската електропреносна мрежа и задължения по
изготвянето на регионалния инвестиционен план в Югоизточна Европа, който се публикува
на всеки 2 години.
6.6. Интеграционни процеси161
ECO ЕАД работи последователно по изпълнение на изискванията на Европейското
законодателство и влезлите в сила Регламенти ЕС 2015/1222, ЕС 2016/1719 и ЕС 2017/2195,
уреждащи създаването на общ Европейски пазар чрез интегриране на пазарите за всички
времеви хоризонти (дългосрочен, ден напред, в рамките на деня, пазар в реално време). Този
процес се реализира чрез създаване на общи европейски платформи. ECO ЕАД, съгласувано
със съседните оператори - TRANSELECTRICА (Румъния), IPTO (Гърция) и EMS (Сърбия),
делегира за 2019 г. разпределението на преносните способности на годишна и месечна база на
българо-румънската, българо-гръцката и българо-сръбската граници на JAO (Joint Auction
Office), в ролята му на оператор на единна европейска платформа за разпределение, съгласно
Информацията е предоставена с писмо вх. № към КЗК-82/06.12.2018 г. от ЕСО ЕАД и писмо вх. № към КЗК82/2018 от 07.01.2020 от министъра на енергетиката.
161
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Регламент ЕС 2016/1719 и одобрените от ACER хармонизирани правила за разпределение.
Дневните преносни способности на българо-гръцка и българо-сръбска граница, независимо че
няма изрично изискване за този времеви хоризонт, също ще се разпределят от JAO.
Съгласно получена от министъра на енергетиката информация162, по силата на
Регламент 1222/2015 на ЕК всички номинирани оператори на пазара на електроенергия
(НОПЕ) и оператори на преносни системи (ОПС) следва да работят заедно и целенасочено,
като в установените срокове осъществят пазарното обединение на пазарите „Ден напред“ и „В
рамките на деня“. В тази връзка са предприети официално следните инициативи:
1) Инициатива за присъединяване към проекта WB6 (Западни Балкани 6) чрез
подписване на „Memorandum of Understanding“ и участие във всички дейности, които са
поставени като негови цели, и които са координирани с „Energy Community“. Проектът
включва 6 държави – Сърбия, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина, Албания и
Косово, които през 2016г. подписват Меморандум за сътрудничество за координирани
действия по интегриране на електроенергийните си пазари. На 16.03.2017 г. БНЕБ ЕАД е
получило официална покана за присъединяване към WB6 Moll и в резултат от активното
участие на борсовия оператор в инициативата, през м. март 2018 г. с подкрепата на „Energy
Community“ пазарният оператор на Република България е подписал меморандум за
разбирателство с Македонския електропреносен системен оператор (МЕПСО), Енергийната
регулаторна комисия на Република Македония и Електроенергийния системен оператор
(ECO) на Република България, с който е поставено началото на осъществяването на
обединението на пазарите „Ден напред“ на двете страни. Впоследствие меморандумът е
подписан и от КЕВР. Към настоящия момент проектът е във фаза на реализация, като е
учреден Управляващ комитет, сформирани са съответните работни групи и са поставени
задачите за всяка от тях. Ангажиментите по меморандума предвиждат пазарното обединение
на пазарите „Ден напред“ на Република България и на Република Македония да бъде факт
през втората половина на 2021 г.
2) Инициатива за присъединяване към проекта IBWT (Italian Borders Working Table),
което ще позволи стартиране на проект за пазарно обединение на пазарни сегменти „Ден
напред“ и „В рамките на деня“ с пазарната зона на Република Гърция на възможно най-ранен
етап (втората половина на 2020 г.). Такива разговори вече са проведени в Атина през м. май
2019 г. по покана на Гръцкия регулатор.
3) Инициатива за присъединяване към проекта SIDC (общоевропейски проект за
пазарно обединение на пазарите „В рамките на деня“, който стартира на 15 граници в Европа
на 12.06.2018 г.
ECO ЕАД и БНЕБ ЕАД, заедно с всички ОПС и НОПЕ в Европа, са подписали през м.
май 2018 г. Споразумението за координирано осъществяване на функцията по единното
свързване на пазарите „В рамките на деня“ между операторите на преносни системи и
номинирани оператори на пазара на електроенергия. ECO ЕАД се включи в Споразумението
за сътрудничество между операторите на преносни системи (TCID). Споразуменията са в сила
от 12.06.2018 г. Чрез тях стартира процеса по интегриране на българска граница с общия
европейски пазар в рамките на проект Single intraday coupling - SIDC (с предишно
наименование XBID) за времеви хоризонт в рамките на деня. През м. август ECO ЕАД и БНЕБ
ЕАД са отправили писмо за намерение за включване на българо-румънската граница към
локалния проект за присъединяване (LIP 15). На 28 август преносните и пазарни оператори на
Германия, Австрия, Хърватска, Словения, Чехия, Унгария и Румъния, които са част от този
регион, са одобрили включването на българо-румънската граница. ECO ЕАД и БНЕБ ЕАД са
делегирали свои представители в работните органи на LIP 15.163
Проектът SIDC предвижда три етапа (вълни) на присъединяване, като България бе част
от втората вълна. Заедно с Хърватска, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения, България
се присъедини към вече работещите в рамките на Единния европейски пазар „В рамките на
162
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Писмо вх. № към КЗК-82/18 от 07.01.2020 г.
Писмо вх. № към КЗК-82/06.12.2018 г. от ЕСО ЕАД.
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деня“ държави: Австрия, Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Латвия,
Литва, Норвегия, Холандия, Португалия, Испания и Швеция.
Първият ден на доставка на електроенергия след присъединяването на страните от
„Втората вълна“ е 20 ноември 2019 г. Осигурен е и междусистемен капацитет за пренос, което
позволява търговия с всички останали пазарни зони, част от единния европейски пазар „В
рамките на деня“. „Третата вълна“ на присъединяване, към която принадлежи границата
България-Гърция, се очаква да стане факт до края на 2020 г.164
Платформата на единното свързване на пазарите „В рамките на деня“ свързва
локалните системи за търговия на преносните и пазарни оператори и наличните
трансгранични преносни способности за разпределение в рамките на деня. Платформата е
базирана на обща ИТ система с един Регистър на заявките (SOB), Модул за управление на
преносната способност (СММ) и Модул за доставка (SM). Това позволява заявките, подадени
от пазарните участници за непрекъснато съгласуване в една тръжна зона, да бъдат съгласувани
със заявки, подадени от пазарните участници във всяка друга тръжна зона в рамките на
проекта, доколкото има разполагаема преносна способност. Платформата на пазара „В
рамките на деня“ поддържа както експлицитно разпределяне на границите Хърватия Словения и Франция - Германия (съгласно изисканото от съответните националните
регулаторни органи), така и имплицитна непрекъсната търговия. Тя е в съответствие с целевия
модел на ЕС за единен пазар в рамките на деня. С нарастващия дял на непостоянното
производство от ВЕИ в европейския производствен микс, свързването на пазарите „В рамките
на деня“, чрез трансгранична търговия, е все по-важен инструмент за пазарните страни с оглед
поддържане на балансирани позиции и увеличаване на цялостната ефикасност на търговията
в този пазарен сегмент.
4) През 2019 г. бяха подписани Споразумение за координирано осъществяване на
функцията по единното свързване на пазарите за ден напред между операторите на преносни
системи и номинирани оператори на пазара на електроенергия и Споразумение за
сътрудничество между операторите на преносни системи. Споразуменията са в сила от
28.03.2019 г.
Пазарното обединение за Ден напред ще бъде реализирано чрез обединение на двата
региона MRC и 4MMC и последващото им разширение към нови граници. MRC (Multi
Regional Coupling) е инициатива от 2014 г. за обединение на пазарите Ден напред, която към
края на 2019 г. обхваща 21 държави в общ пазар за Ден напред, който покрива над 85% от
европейската консумация на електроенергия. 4MMC е инициатива също от 2014 г. за пазарно
обединение на Чехия, Словакия, Унгария и Румъния, по три граници. Двете пазарни
обединения предстои да се обединят.
През м. октомври 2019 г. е проведена среща между Европейската комисия,
регулаторите, пазарните и борсови оператори на България, Румъния и Гърция за ускоряване
на проектите за пазарно обединение по българо-румънската и българо-гръцката граници. До
29 ноември 2019 г. българската и румънската страна следва да съгласуват пътна карта за
пазарно обединение за ден напред, като нов двустранен проект, който ще се реализира в
рамките на MRC и разширението му към нови граници.
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http://www.ibex.bg/bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0
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7. Организиран борсов пазар
Основната дейност на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД е насочена изцяло
към осигуряването на надеждна, прозрачна и конкурентна платформа за търговия с
електрическа енергия, която да даде възможност на търговските участници да сключват
сделки на пазарни цени посредством разнообразни продукти.
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) има издадена от Държавната
комисията за енергийно и водно регулиране (сега КЕВР) Лицензия Л-422-11 от 31.03.2014 г.
за извършване на дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“ за срок
от 10 години. Дружеството е единствен лицензиант за територията на страната, тъй като ЗЕ
предвижда да се издава само една лицензия за тази дейност (чл. 43, ал. 1, т. 2, ЗЕ). Към момента
на издаване на лицензията БНЕБ е дъщерно дружество на „Български енергиен холдинг“ ЕАД
(БЕХ). В резултат на поети ангажименти пред Европейската комисия по дело AT.39767-БЕХ
Електричество, БЕХ се задължава да прехвърли собствеността върху капитала на БНЕБ на
Министъра на финансите. С това решение също така се предвижда дружествата от групата
БЕХ - АЕЦ, НЕК и ТЕЦ МИ 2, за 5 годишен период от стартирането на сегмент „Ден напред“
да участват със задължителни количества електроенергия на този сегмент при цена не повисока от определената от КЕВР.
Към момента едноличен собственик на капитала на „Българска независима енергийна
борса“ ЕАД е „Българска фондова борса“ АД. Едноличният собственик на капитала има
всички права на акционер на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, съгласно закона
и Устава на дружеството. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които
законът поставя в компетентността на общото събрание на акционерите. Съветът на
директорите на БНЕБ ЕАД отговаря пред Едноличния собственик на капитала за
управлението на борсата.
По своята същност борсовият пазар на електрическа енергия е пазар за търговия на
едро с тази стока. Борсовият пазар на електрическа енергия представлява съвкупността от
всички организирани пазарни сегменти, оперирани и администрирани от оператора на
борсовия пазар (“Българска независима енергийна борса“ ЕАД), на които се сключват сделки
с електрическа енергия с физическа доставка165. Сегментите, които се оперират от борсовия
оператор са: „Ден напред“, който стартира през януари 2016 г., „Централизиран пазар за
покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори, започнал да
функционира през 2017 г . и пазарен сегмент „В рамките на деня“, стартирал през м. април
2018 г.166.
Нормативно функционирането на БНЕБ е уредено в ЗЕ, ПТЕЕ и в приетите от БНЕБ
Правила за работа на организиран борсов пазар.
Разпоредбата на чл. 103, ал. 1 от ЗЕ най-общо очертава, че сделките на организирания
борсов пазар на електрическа енергия се осъществяват в съответствие с ПТЕЕ, определени по
чл. 91, ал. 2 от ЗЕ, като посочва и кръга от лицата, които могат да сключват сделки по свободно
договорени цени – чл. 100, ал.1 от ЗЕ167, както и кръга от лицата, които задължително
сключват сделки на организиран борсов пазар на електрическа енергия – чл. 100, ал. 4168. В
периода от 2018 г. до настоящия момент, редакцията на тази норма претърпява редица
§1, т.1 от ДР на ПТЕЕ
Съгласно информация от БНЕБ, представена с писмо с вх. № към КЗК-82/18 от 01.08.2018 г.
167
Чл. 100 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 1.07.2007 г., изм., бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012
г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 6.03.2015 г., бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г., изм., бр. 38 от
2018 г., в сила от 1.07.2018 г.) Сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени могат да сключват
производителите, включително производителите на енергия от възобновяеми източници за количествата по чл.
31, ал. 5, т. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, търговците на електрическа енергия,
доставчиците от последна инстанция, операторът на борсовия пазар на електрическа енергия, координатори на
балансиращи групи, крайните клиенти и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи
за компенсиране на технологичните разходи по пренос, съответно по разпределение.
168
Чл.100, ал. 4 от ЗЕ (Нова – ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., предишна ал. 3, изм. и доп., бр. 38 от
2018 г., в сила от 1.07.2018 г., доп., бр. 91 от 2018 г., изм., бр. 41 от 2019 г., в сила от 1.07.2019 г.).
165
166
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промени като съответно се променя и кръгът от лицата, които задължително сключват сделки
на организирания борсов пазар. Така, считано от 01.01.2018 г.169, се предвижда
производителите на електрическа енергия с обща инсталирана мощност над 5 MW,
включително производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща
инсталирана мощност над 5 MW, да осъществяват сделки с ЕЕ на организиран борсов пазар
на електрическа енергия. Впоследствие170, с изменения в ЗЕ, в сила от 01.07.2018 г.,
задължение за осъществяване на сделки с ЕЕ на организиран борсов пазар е предвидено за
производителите на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW.
С измененията на ЗЕ171 в сила от 1.07.2019 г. и за производителите на електрическа
енергия с обект с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW е предвидено задължение за
осъществяване на сделки с ЕЕ на борсовия пазар.
Съгласно ПТЕЕ, борсовият пазар на електрическа енергия има за цел172: 1) Създаване
на условия за формиране и функциониране на пазар на електрическа енергия в конкурентна,
прозрачна и недискриминационна среда; 2) Предотвратяване на възможности за проява на
пазарна сила; 3) Определяне на референтни цени на електрическата енергия съгласно
търсенето и предлагането и 4) Оптимално използване на ограничените преносни способности
на междусистемните електропроводи със съседните държави посредством координирано
разпределение и имплицитни търгове на дневна база и в рамките на деня чрез борсовия
пазар173,174.
ПТЕЕ предвиждат175, задължение за оператора на борсовия пазар да приеме правила за
работа на всеки пазарен сегмент, администриран от него, както и задължение да ги публикува
на интернет страницата си. Комисията за енергийно и водно регулиране може да дава
задължителни указания за изменение и допълнение на приетите от оператора на борсовия
пазар правила176.
БНЕБ е приела следните правила, приложими на борсовия пазар на електрическа
енергия:
1. Правила за работа на организиран борсов пазар177;
На основание чл. 100 (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.), ал. 3 (Нова), сделките по ал. 1, които
се сключват от производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност над 5 MW, включително
от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност над 5 MW,
както и сделките по ал. 2 се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия.
170
Чл.100 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 1.07.2018 г.), ал.4 (Предишна ал. 3, изм. и доп.) Сделките
по ал. 1, които се сключват от производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 4 MW и над
4 MW, от операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за компенсиране на
технологичните разходи по пренос, съответно по разпределение, както и сделките по ал. 2 и 3 се осъществяват
на организиран борсов пазар на електрическа енергия.
171
Чл.100 (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 1.07.2019 г.) (4) Сделките по ал. 1, които се сключват от
производители на електрическа енергия с обект с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW, от операторите
на електропреносната и електроразпределителните мрежи за компенсиране на технологичните разходи по
пренос, съответно по разпределение, както и сделките по ал. 2 и 3 се осъществяват на организиран борсов пазар
на електрическа енергия.
172
Чл. 34, ал. 2 от ПТЕЕ.
173
Съгласно писмо с вх. № към КЗК-82/18 от 08.11.2019 г. от БНЕБ, цитираната разпоредба е приложима в
хипотеза на пазарно обединение. Към настоящия момент пазарната зона на България все още не е в обединение
със съседните пазарни зони, но БНЕБ ЕАД работи усилено върху проектите за пазарна интерграция. На БНЕБ
ЕАД не се осъществяват отделни търгове за преносна способност/капацитети, което към настоящия момент се
осъществява от преносния оператор /ЕСО ЕАД/. След пазарното обединение на пазарен сегмент „Ден напред“
алгоритъм EUPHEMIA следва да изчислява освен пазарната клирингова цена на съответния пазарен сегмент,
така и съответните трансгранични потоци.
174
С подписано между изпълнителните директори на БНЕБ и на ЕСО ЕАД споразумение, което урежда
ангажиментите на двете дружества във връзка с присъединяването на българския електроенергиен пазар към
Единния европейски пазар „В рамките на деня“ - Single Intraday Coupling - SIDC (XBID), пазарът за търговия с
електрическа енергия „В рамките на деня“, опериран от БНЕБ, се присъединява към пан-европейското
обединение на пазарите „В рамките на деня“ считано от 20.11.2019 г.
175
Чл. 32, ал. 2 (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.);
176
Чл. 32, ал. 3 от ПТЕЕ.
177
http://www.ibex.bg/bin/documents/788_file.pdf
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2. Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, сегмент
ЦПДД178;
3. Правила за работа на пазарен сегмент „Ден напред“179;
4. Правила за работа на пазарен сегмент „В рамките на деня“180;
5. Правила за сетълмент на борсов пазар, сегменти „Ден напред“ и „В рамките на
деня“181
6. Правила за поведение на борсов пазар, сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“
182
(Считано от 19.08.2019 г. БНЕБ приема промени в Правилата за поведение на борсов
пазар, сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“, свързани с внедряването на нов метод
за оповестяване на вътрешна информация от страна на пазарните участници чрез
самостоятелно регистриране на важно за пазара съобщение (UMM). Промените влизат в сила
на 19.08.2019 г. Интернет приложението за централизирано публикуване на вътрешна
информация е разработено с цел да подобри прозрачността на пазара и да улесни пазарните
участници при публикуването на важни за пазара съобщения183.)
7.1. Изисквания за участие на борсата
Участници на борсовия пазар на електрическа енергия могат да бъдат търговски
участници, които имат право да сключват сделки по свободно договорени цени в съответствие
с действащото законодателство и регистрирани на свободния пазар, администриран от
независимия преносен оператор, както и клиенти с обекти по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ (чл. 36, ал. 2,
т. 1 от ПТЕЕ), а така също и търговски участници, регистрирани на съседни пазари на
електрическа енергия, единствено в случаите, в които операторът на борсовия пазар,
съвместно с независимия преносен оператор, организира и оперира виртуална импортноекспортна зона на съответната граница; в този случай търговските участници могат да бъдат
регистрирани за участие на борсовия пазар единствено на съответната зона (чл. 36, ал. 2, т. 1
от ПТЕЕ).
За да могат да подават предложения за продажба и/или предложения за покупка на
електрическа енергия, търговските участници трябва да са регистрирани от оператора на
борсовия пазар за участие на борсовия пазар на електрическа енергия (чл. 36, ал. 1, ПТЕЕ).
Стъпките за регистрация са описани на интернет страницата на БНЕБ184 и са еднакви за
участие на всеки от борсовите сегменти.
За да бъде регистриран, участникът подава заявление за проверка на условията за
участие и регистрация на борсовия пазар по образец, заедно с определени изискуеми
документи. Операторът на борсовия пазар проверява заявлението за съответствие с
изискванията и в случай че го одобри, изпраща на участника договор за участие на борсовия
пазар, както и информация за приложимите такси, срока за плащане и сметките, по които
трябва да се преведат съответните такси. Следващата стъпка е извършването на обучение на
отговорниците за търговия, упълномощени от кандидата да търгуват от негово име. При
успешното му завършване, упълномощените лица получават сертификат. Следва сключване
на договор и предоставяне на изискуемото обезпечение (чл. 37, ПТЕЕ и Процедура за
178
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членство), след което участникът може свободно да търгува в съответния сегмент. За участие
във всеки един от сегментите за търговия на борсата е необходимо да се премине същата
процедура, като единствено за участие на сегмент ПРД не се подписва отделен договор, а само
анекс, ако участникът има подписан договор за участие на ПДН.
Операторът на борсовия пазар поддържа актуален регистър на участниците на
борсовия пазар на електрическа енергия, който съдържа минимум следната информация (чл.
38, ал. 1 и 2, ПТЕЕ): 1. Пълно наименование, седалище по регистрация и лица, представляващи
дружеството; 2. Договор за участие на борсовия пазар на електрическа енергия, номер и дата;
3. Идентификационен код; 4. Дата на регистрация, дата на оттегляне, дата на отстраняване.
Регистрираните търговски участници са длъжни да уведомят незабавно оператора на борсовия
пазар за всяка промяна на обстоятелствата, свързани с регистрацията им (чл. 38, ал. 3, ПТЕЕ).
На база на данни, публикувани на страницата на БНЕБ185, общият брой на активните в
периода от 2016 г. до 30.09.2019 г. участници на отделните борсови сегменти е, както следва:
Таблица № 13
Сегмент „ПДН“
Сегмент „ЦПДД“
Сегмент „ПРД“
91
74
56
*Посоченият общ брой участници на отделните борсови сегменти не включва тези, които са
регистрирани след 30.09.2019 г.; участниците, които не са били активни преди 30.09.2019 г., но включва тези
участници, които макар и към 30.09.2019 г. да не са участвали на съответния сегмент, са участвали в част от
разглеждания период, а именно 01.01.2016 – 30.09.2019 г.

7.2. Такси и обезпечения
Участието на борсов пазар на електрическа енергия е свързано със заплащане на
предвидени такси, които са публикувани на страницата на борсовия оператор. Съгласно
информация, предоставена от БНЕБ186, събираните от нея такси са сходни с цените, които са
предвидени от всички борсови оператори в Европейския съюз:
- Такса за участие е еднократна сума, дължима от търговските участници при
регистрация на борсовия пазар. Тя е дължима до пет работни дни от датата на подписване на
договора за участие на съответния пазарен сегмент, на който търговският участник ще
стартира участието си на борсовия пазар и е обща за всички пазарни сегменти,
администрирани от „Българска независима енергийна борса“ ЕАД;
- Годишна такса е сума, дължима ежегодно от търговските участници, регистрирани
на съответния пазарен сегмент. За търговски участници, които вече са регистрирани и
търгуват на някой от сегментите, администрирани от „Българска независима енергийна борса“
ЕАД, годишната таксата се фактурира в началото на всяка календарна година до 20 число на
месец януари и е дължима до 31 януари на съответната година;
За новорегистрирани участници, избрали Тарифа I, или при преминаване от Тарифа II
към Тарифа I се налага годишна такса, пропорционална на остатъка от годината, като за
начален момент се приема месецът на регистрация на участника на съответния пазарен
сегмент или моментът на подаване на заявление за смяна на тарифа. Годишната такса не се
възстановява на търговския участник, в случай на прекратяване на членството или
отстраняването му от борсовия пазар преди изтичането на календарната година, както и при
преминаване от Тарифа I към Тарифа II.
- Такса оборот е сума, дължима върху търгуваното количество електрическа енергия
на съответния пазарен сегмент, администриран от „Българска независима енергийна борса“
ЕАД;
- Такса сетълмент е сума, дължима върху търгуваното количество електрическа
енергия на съответния пазарен сегмент, администриран от БНЕБ ЕАД;
185
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- Такса обучение е сума, дължима за всеки представител на търговския участник,
упълномощен да търгува от негово име и включва обучение, тест и сертифициране за всеки
от пазарните сегменти;
- Такса за допълнително портфолио – сума, която се заплаща на годишна база от
търговските участници с активно основно портфолио, които желаят да ползват допълнително
портфолио;
- Такса иницииране на търг – сума, която се заплаща от инициатора на търг на сегмент
„Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни
договори“;
- Такса за анулиране на сделка – сума, която се заплаща при анулиране на сделка
съгласно правилата за работа на съответния пазарен сегмент;
- Такса докладване по REMIT – сума, дължима на месечна база, която се заплаща
съгласно подписан договор за докладване на данни между търговски участник и БНЕБ ЕАД,
в качеството му на организиран пазар (Organised market place). За докладване на сделките
едновременно на пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ се заплаща
единствено по-голямата от двете такси.
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ НА БНЕБ ЕАД
(В сила от 11.11.2019 г.)
Таблица № 14

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Компонент на тарифата
Такса за участие (BGN)
Годишна такса (BGN/annum)
Такса оборот (BGN/MWh)
Такса оборот на търгове с отклонение * (BGN/MWh)
Такса сетълмент (BGN/MWh)
Минимално обезпечение (BGN)
Такса обучение (тест и сертификат вкл.)
Допълнителен DigiPass (BGN)
Допълнително портфолио/ потребител (BGN/annum)
Такса иницииране на търг (BGN)
Такса за анулиране на сделка (BGN)
Такса докладване по REMIT (BGN/month)
Такса предоставяне на данни от криви на търсене и
предлагане за участници на борсовия пазар
(BGN/annum)
14 Такса предоставяне на данни от криви на търсене и
предлагане за компании, които не са регистрирани на
борсовия пазар (BGN/annum)
15 Такса за изготвяне на справка за количества и цени на
един пазарен сегмент по искане на участник на
борсовия пазар (BGN)
16 Такса за изготвяне на справка за количества и цени на
всички пазарни сегменти по искане на участник на
борсовия пазар (BGN)
17 Такса за изготвяне на справка, съдържаща съпоставка
на цените на пазарни сегменти, оперирани от борсови
оператори в държави от ЕС, спрямо тези, получени на
пазарен сегмент, опериран от БНЕБ
18 Такса за изготвяне на нестандартна справка, която не е
указана в тарифата за таксите на БНЕБ **
Всички посочени цени са без ДДС

Сегмент
„Централизиран
пазар за покупкоСегмент
продажба на
Сегмент
„В рамките на
електрическа
„Ден напред“
деня“
енергия
посредством
двустранни
договори“
Тарифа I Тарифа II Тарифа I Тарифа II Тарифа I Тарифа II
12 000
16 000
2 000
24 000
0
20 000
0
0,22
0,50
0,14
0,32
0,07
0,18
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0,50
0,50
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
50 000
75 000
600
600
600
600
600
600
n.a.
n.a.
300
300
n.a.
n.a.
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1 000
1 000
4 000
4 000
n.a.
n.a.
4 000
4 000
150
150
100
100
190
190
n.a.

n.a.

100

100

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2 500

2 500

n.a.

n.a.

50

50

50

50

50

50

80

100

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

200
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Разпоредбите на Закона за енергетиката и Правилата, издадени от БНЕБ във връзка с
работата на трите пазарни сегмента (ПДН, ПРД, ЦПДД), предвиждат предоставянето от
участниците на различни по вид обезпечения. Обезпеченията могат да бъдат под формата на
банкова гаранция и/или паричен депозит, а с последващи промени след 2018 г. на ЗЕ и
Правилата за работа на организиран борсов пазар сегмент ЦПДД, като възможен способ за
обезпечение се въвежда застраховка - гаранция.
На борсовите сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ БНЕБ е страна по всички
договори. Това означава, че закупените количества електрическа енергия се заплащат на БНЕБ
от страна на купувачите, а Борсата се разплаща с продавачите за реализираните от тях
количества. На пазарните сегменти ПДН и ПРД не могат да бъдат сключвани необезпечени
сделки.
За гарантиране изпълнението на финансовите си задължения, всеки търговски
участник е длъжен да поддържа обезпечение187 под формата на банкова гаранция (в лева или
евро), парична сума (банков депозит в лева) или комбинация от двете, което да отговаря на
определените за стойността му изисквания. Търговските участници са длъжни да предоставят
налично обезпечение в избрана от тях форма с цел: Обезпечаване на финансовите задължения,
възникващи въз основа на реално сключени сделки на пазарни сегменти ПДН и ПРД; Участие
в конкретна борсова сесия на пазарен сегмент ПДН и подаване на оферта на пазар ПРД.
За всеки участник при регистриране на сегментите ПДН и ПРД, преди сключване на
сделка, е задължително предоставянето на минимално изискуемо обезпечение в размер
съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ. Размерът на изискуемото обезпечение след реално
сключване на сделка е не по-малко от минималното обезпечение и се определя в лева за всеки
финансов ден въз основа на стойността на най-голямата от дневните рискови експозиции за
последните тридесет календарни дни.
Участието на сегмент „Централизиран пазар на двустранни договори“ е свързано с
предоставянето188 под формата на банкова гаранция и/или паричен депозит от всеки търговски
участник на Минимално гаранционно обезпечение, даващо право на достъп до екраните за
търговия на съответния участник, както и Гаранционно обезпечение за участие, даващо право
на участника да подава оферти на екраните за търговия, и въз основа на което се изчислява
Финансовия лимит на Търговския участник.
Съгласно Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия на
сегмент ЦПДД, в сила от 21.01.2019 г. като форма на гаранционно обезпечение за плащане
и/или изпълнение при сключване на сделки за покупко-продажба, е въведена застраховкагаранция. При сключване на сделка на Екран „Continuous trading“ със срок на доставка, подълъг от 32 (тридесет и два) дни купувачът е длъжен да предостави на продавача гаранционно
обезпечение за плащане, което следва да покрива стойността на количеството договорена
електрическа енергия за 21 (двадесет и един) календарни дни, а продавачът е длъжен да
предостави на купувача гаранционно обезпечение за добро изпълнение, което трябва да
покрива стойността на количеството договорена електрическа енергия в размер на 10% от
стойността на договорената електрическа енергия (т. 144.1., т. 144.2.).
Изискуемите гаранционни обезпечения следва да се представят до 3 (три) работни дни
след подписване на допълнително споразумение и се освобождават до десет (10) работни дни
след датата на изтичане на Допълнителното споразумение, при условие, че всички фактури,
издадени на името на Купувача до датата на изтичането им, са платени в срок, както и при
липса на неустойки и удръжки от страна на Продавача към Купувача при сделки за покупкопродажба на електрическа енергия със срок на доставка по-дълъг от 32 /тридесет и два/ дни.
Гаранционните обезпечения се предоставят в една от следните форми или в комбинация от
тях – превод по сметка, банкова гаранция, Застраховка-гаранция.
При сключване на сделка на Екран „Auctions“ за покупко-продажба на електрическа
енергия купувачът и продавачът следва да представят гаранционни обезпечения за плащане
187
188

Правила за сетълмент на борсов пазар, сегменти „Ден напред“ и „Врамките на деня“.
Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, сегмент ЦПДД.
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и/или за добро изпълнение в зависимост от предварително посочените условия на инициатора
на търга. При организирането на търг инициаторът следва да посочи в заявлението за участие
обезпечението за плащане и обезпечението за добро изпълнение, като се посочи формата превод по сметка, банкова гаранция или застраховка-гаранция, размер и срок, в който следва
да бъдат предоставени.
7.3. Общи правила за търгуване на борсата
Съгласно т. 1 от Правила за работа на организиран борсов пазар (ПРОБП), БНЕБ
извършва администрирането на всички сделки на сегменти „Ден напред“ и „В рамките на
деня“, част от борсовия пазар на електрическа енергия. ПРОБП, заедно с приложенията към
тях, регламентират правата и задълженията на всички търговски участници и на оператора на
борсовия пазар във връзка с участието им, респективно оперирането на борсовия пазар.
Правилата регламентират условията за участие и процедурата по регистрация на
търговските участници, основанията и процедурата за отстраняване и изключване от борсовия
пазар, системите за търговия, видовете такси, събирани от БНЕБ и др.
Борсовата търговия е организирана на времеви интервали според доставката, като
сделките се сключват за всеки отделен интервал на доставка (чл. 35, ал. 1, ПТЕЕ). Така всяка
сделка е обвързана с период за доставка, интервал за доставка и пазарна зона (чл. 35, ал. 5,
ПТЕЕ).
Сделките, сключени на борсовия пазар, представляват твърд ангажимент на съответния
търговски участник за доставка на електрическа енергия, в случай на сключена сделка за
продажба, или задължение за приемане на доставка на електрическа енергия, в случай на
сключена сделка за покупка, за всеки от пазарните сегменти, оперирани от администратора на
борсовия пазар (чл. 35, ал. 4, ПТЕЕ).
Съгласно ПРОБП, търговията на сегменти ПДН и ПРД се осъществява посредством
електронни системи за търговия, които са с ограничен и непрехвърляем достъп. Електронната
система за търговия се използва за администриране на процеса по подаване на оферти и
изчисляване на резултатите от търговията на борсовия пазар. Тя е собственост и се управлява
от Nord Pool AS189 за нуждите на БНЕБ като борсов оператор, по силата на договор, подписан
между страните, за предоставяне на съответната услуга.
Търговските участници търгуват на борсата чрез „отговорници за търговия“, които
отговарят за извършване на търговията от тяхно име. Всеки търговски участник трябва да
определи минимум двама отговорници за всеки от двата сегмента ПДН и/или ПРД.
Отговорниците трябва да имат сертификат за преминато обучение за съответната електронна
система за търговия. Те получават пълен достъп до електронната система за търговия по
отношение на портфолиото/портфолиата на съответния търговски участник, за което
получават акаунти с потребителски имена. Достъпът до съответната електронна система се
осъществява посредством двустепенна идентификация. Отговорниците за търговия обвързват
с действията си съответния търговски участник за целия период, в който имат достъп до
електронната система за търговия, до момента, в който БНЕБ потвърди писмено
прекратяването на достъпа.
За участие на всеки един от пазарните сегменти търговските участници имат основно
портфолио, което се активира при регистрация на съответния сегмент и след заплащане на
приложимите такси и обезпечение. Търговските участници могат да имат и допълнителни
портфолиа, което им дава възможност да подават отделни оферти от всяко портфолио.
БНЕБ осъществява наблюдение и контрол върху пазарните сегменти с цел гарантиране,
че търговията и всички други дейности протичат в съответствие с ПРОБП и приложимото
законодателство. Операторът може да изисква информация от търговските участници,
Съгласно ПРОБП, Nord Pool е оператор на водещите европейски борсови пазари за електрическа енергия, като
предлага възможности за търговия на електрическа енергия както „Ден напред“, така и „В рамките на деня“.
Триста и осемдесет компании от 20 държави търгуват на пазарите на Nord Pool в скандинавските и балтийските
страни, както и на пазара N2EX във Великобритания.
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координаторите на балансиращи групи, ЕСО ЕАД и да провежда разследване при съмнение
на незаконосъобразно поведение, както и да сезира КЕВР.
Съгласно ПРОБП, всички промени в Правилата влизат в сила със седемдневно
предизвестие, но съществените изменения ще бъдат обсъждани със заинтересованите страни.
7.4. Докладване съгласно изискванията на REMIT
Съгласно чл. 8 от Регламента, пазарните участници или лице или орган, действащи от
тяхно име, предоставят на АСЕР отчет за сделките на пазарите на търговия на едро с енергия,
вкл. нарежданията за търгуване. Информацията, която трябва да се докладва, включва точно
посочване на закупените и продадените на едро енергийни продукти, договорената цена и
количество, датите и времето на изпълнение, страните и бенефициерите по сделката и всяка
друга относима информация.
Регламентът изисква всички участници на пазара, които извършват сделки, за които
има задължение за докладване, да бъдат регистрирани при националния регулаторен орган в
държавата членка, в която са се установили или пребивават постоянно или извършват дейност
(чл. 9, ал. 1 от Регл.).
Регистрация на участниците на пазара чрез КЕВР във връзка с докладването по
регламента REMIT се извършва чрез приложението Централен европейски регистър на
участниците на енергийния пазар (Centralised Register of Energy Market Participants CEREMP),
създадено от ACER. Търговците изпълняват задълженията си за докладване на всички сделки,
включително нарежданията за търгуване в регистъра на ACER спазвайки разпоредбите на
REMIT. При регистрация в CEREMP всеки търговец получава индивидуален код, с който
предоставя информация в системата на ACER.
Повечето търговци в България за целите на рапортуването използват услугите на RRMs
(Registered Reporting Mechanisms). Това са трети страни, които имат право да предоставят
услуги за въвеждане и подаване на данни за сделките на пазара на електроенергия в регистъра
на ACER. На уебстраницата на ACER е публикуван списък на одобрените RRMs. В България
едни от основните използвани RRMs са Keler ltd. и Trayport.
Докладването се осъществява като след сключване на сделка между търговец и
производител/търговец параметрите на сделката (дата на сключване, период на доставка, вид
продукт, количество, цена, обезпечения и др.) се въвеждат от търговеца в системата на RRM
доставчика, който използва190. В резултат на това, търговецът получава код (unique identifier
for a transaction (UTI)) от системата на ACER през системата на RRM, който е специфичен за
конкретната сделка. От своя страна производителят също въвежда параметрите на сделката в
системата на използвания от него RRM. Той би следвало да получи същия код от системата
като този получен от търговеца, понеже е въвел сделка със същите параметри. Полученият
код се докладва и от двамата участници пред ACER.
По отношение на сделките на пазар „Ден напред“ и „В рамките на деня“, голяма част
от пазарните участници се възползват от възможността БНЕБ да ги рапортува в платформата
на ACER. Всички сделки, сключени на различните сегменти на борсата, могат да бъдат
докладвани от БНЕБ пред ACER. Тази допълнителна услуга предоставяна от БНЕБ се заплаща
по определените от дружеството тарифи.
В съответствие с чл. 15 от REMIT, БНЕБ в качеството си на лице, което извършва
сделки с енергийни продукти на едро по занятие и което има разумно основание да
предполага, че дадена сделка може да нарушава чл. 3 или чл. 5, незабавно следва да уведомява
КЕВР за това. При изпълнението на това задължение БНЕБ следва да направи пълен анализ
на съответния пазарен сегмент и за участниците, които евентуално нарушават чл. 3 или чл. 5.
Тази информация е изключително конфиденциална, разменя се в криптиран вид и КЕВР не
може да я споделя, а следва да я ползва само за целите на разследването.
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7.5. Правила за работа на Организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент ЦПДД
Организиран борсов пазар на електрическа енергия, сегмент ЦПДД представлява
Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни
договори, част от Борсовия пазар на електрическа енергия, съгласно ЗЕ и ПТЕЕ. Операторът
организира ЦПДД в съответствие със ЗЕ, приетите въз основа на него подзаконови
нормативни актове и Правилата. Операторът не е страна по която и да е от сделките, сключени
на ЦПДД191. Сегмент ЦПДД предоставя на пазарните участници търговска платформа, на
която могат да се сключват сделки за продажба и покупка на електрическа енергия за различни
периоди на доставка (ден, седмица, месец, година или друг период)192.
Операторът предлага на регистрираните на пазара търговски участници да търгуват
посредством следните екрани за търговия: Екран „Auctions”, на който се подават оферти и
сключват сделки чрез провеждане на търгове за покупко-продажба на електрическа енергия;
Екран „Continuous trading”, на който се подават оферти и сключват сделки чрез
непрекъсната търговия и екран „Hourly products”, на който се подават оферти и сключват
сделки за часови продукти със срок на доставка следващия ден.
ЦПДД предлага на търговските участници продукти с различни товарови профили и
различни срокове на доставка. Всяка оферта за покупка или продажба, подадена в търговската
платформа, представлява твърд ангажимент и е обвързваща за търговския участник, подал
съответната оферта. Офертите за покупка и продажба, подавани от търговските участници на
ЦПДД, са анонимни, с изключение на иницииращата оферта за търг посредством екран
„Търгове“. В този случай инициаторът на търга се обявява предварително. Освен при участие
в тръжните сесии, анонимността в известен смисъл се запазва и при оповестяване на
резултатите, като не се разкрива конкретно цена/количество, свързани с идентичността на
участниците, а се публикуват: общо търгувано количество, среднопретеглена цена и всички
участници: класирани и некласирани, в резултат на проведен търг. В случай, че участникът е
един, при обявяване на резултатите, неговата анонимност се запазва и името му не се
публикува на интернет страницата на БНЕБ. Прилагането на този принцип193 спомага за
избягване на преференциално отношение и създава условия за ефективно намаляване на
нежелана координация между участниците с цел предотвратяване на пазарни манипулации,
като осигурява в достатъчна степен никой от участниците да не знае колко фирми участват в
търга; предотвратява се евентуално уговаряне между участниците; предоставя възможност
насрещните оферти да се базират на експертен опит при направени пазарни проучвания в
страната и региона и минимизират случаите, които позволяват умишлено манипулиране на
цената според конкретна ситуация. Наблюденията на проведените на екран „Търгове“ тръжни
процедури показват, че изискването подадените оферти да не са видими е намерило широко
приложение и се използва от повечето инициатори на търг за покупка/продажба на
електрическа енергия194.
Принципът за анонимност при подаването на оферти цели да гарантира
равнопоставеност, недискриминация на търговските участници, възпрепятстване на опити за
манипулиране на пазара, както и сключването на сделка да бъде в резултат само на
взаимодействието между търсенето и предлагането 195.
Според БНЕБ ЕАД, основните принципи на опериране на пазарен сегмент ЦПДД са
осигуряване на открит, прозрачен и недискриминационен механизъм за търговия на
електрическа енергия. Спазвайки този принцип, БНЕБ публикува всички сделки, сключени на
Екран “Auctions” и Екран “Continuous trading”, част от пазарен сегмент ЦПДД, като
информацията, която подлежи на публикуване във връзка със сключените сделки, е
Считано от 01.01.2018 г.
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определена в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент ЦПДД /Правилата/.
Независимо от това, офертите за покупка и продажба, подавани от търговските
участници на ЦПДД, са анонимни, с изключение на иницииращата оферта за търг посредством
екран „Търгове“. В този случай инициаторът на търга се обявява предварително. Целта на
анонимността при опериране на сегмент ЦПДД е да се гарантира на търговските участници
запазването на пазарната им стратегия като търговска тайна, както и да се ограничи
възможността за влияние на търговските участници едни спрямо други при осъществяване на
търговията и подаването на оферти.
На ЦПДД се допускат само търговски участници, които са сключили Договор за
участие с Оператора на ЦПДД. Операторът допуска до търговия единствено кандидати, които
счита, че са в състояние и са подходящи да станат участници на ЦПДД и по обоснована
преценка на Оператора не го излагат на репутационен или финансов риск.
Освен сключване на Договор за участие с Оператора, възможността да се търгува на
ЦПДД предполага сключването на Стандартизиран договор за покупко-продажба на
електрическа енергия (СДППЕЕ) между двама регистрирани на ЦПДД търговски участници.
Този договор урежда правата и задълженията на страните в резултат на сключени сделки за
покупко-продажба на електрическа енергия посредством Екран „Auctions”, Екран „Continuous
trading“ и Екран „Hourly products”. На база на сключените СДППЕЕ Операторът създава и
администрира списък „Допустими контрагенти” за всеки търговски участник. Всеки
търговски участник може да сключва сделки на ЦПДД с други участници, които са част от
списъка му с „Допустими контрагенти”. Подписвайки СДППЕЕ, всеки търговски участник се
съгласява, че за всяка сделка за покупко-продажба на електрическа енергия, сключена между
страните, количеството, цената и предварително заложените условия относно разплащания,
гаранционни обезпечения и неустойки ще се отразяват в Индивидуални условия към
Допълнително споразумение. Допълнително споразумение е споразумение, уреждащо
параметрите на конкретна сделка, сключена посредством екран за търговия, неразделна част
от СДППЕЕ. БНЕБ е публикувала образец на допълнително споразумение на интернет
страницата си, който е задължителен за участниците.
Финансовите лимити, които са изискуеми и търговският участник следва да покрива
при подаване на оферта за покупка или продажба или иницииране на търг, са:
- за продукти със срок на доставка с продължителност от 1 час до 1 ден – 100% от
стойността на електрическата енергия, според подадената оферта;
- за продукти със срок на доставка с продължителност от 2 до 31 дни – 4% от
стойността на електрическата енергия, според подадената оферта;
- за продукти със срок на доставка с продължителност повече от 32 дни – 1% от
стойността на електрическата енергия, според подадената оферта.
Търговията на ЦПДД се осъществява по Централно европейско време.
На екран “Auctions” търговията се осъществява на принципа на аукциона 196 –
инициаторът на съответния търг обявява количество за продажба или покупка и съответно
минимална или максимална цена, като в определен диапазон от време регистрираните
търговски участници регистрират своите оферти, които след приключване на времето за
офериране се съпоставят по цена с офертата на инициатора. Принципът на ценообразуване е
подчинен на принципа “pay as bid”.
Всички търговски участници, регистрирани на ЦПДД, могат да инициират търгове и
да сключват сделки за покупко-продажба на електрическа енергия в съответствие с
разпоредбите на Правилата, Договора за участие и СДППЕЕ.
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Всички предстоящи търгове на ЦПДД се оповестяват едновременно за всички
търговски участници чрез търговската платформа и се публикуват на интернет сайта на
Оператора с цел осигуряване на максимална степен на равнопоставеност и прозрачност.
Операторът на борсовия пазар организира търг за покупка или продажба на
електрическа енергия след получено заявление за иницииране на търг от търговски участник
и заплащане на таксата за иницииране на търг в съответствие с Тарифата за таксите на БНЕБ
от съответния участник. В Заявлението следва да бъдат определени параметрите на търга,
изрично изброени в чл. 103.1 – 103.16, като например минимална или максимална цена за
участие, в зависимост от вида на търга; профил на доставка; мощност и количество
електрическа енергия за покупка или продажба (MW и MWh); срок на доставка; дата и час за
провеждане на търга; изискване за минимално оферирано количество; начин на плащане, а
така също и изискване насрещните подадени оферти да не са видими за всички търговски
участници; процентно отклонение от почасовото количество, отбелязано в Заявлението – да
се определи гъвкавост в %; краен срок за номиниране на процентното отклонение в деня преди
доставка (Д-1).
Заявление за иницииране на търг може да бъде подадено от всеки търговски участник,
съгласно образец, публикуван на интернет страницата на Оператора.
Всеки търговски участник може да организира търг за покупка, като за целта трябва да
подаде Заявление за иницииране на търг до Оператора. Всички подадени оферти се подреждат
във възходящ ред на офертните им цени, като всяка оферта се маркира с време на постъпване.
При две или повече подадени оферти с еднакви офертни цени с приоритет е офертата, която е
постъпила по-рано в Търговската платформа.
Всеки търговски участник може да организира търг за продажба, като за целта трябва
да подаде Заявление за иницииране на търг до Оператора. Всички подадени оферти се
подреждат в низходящ ред на офертните им цени, като всяка оферта се маркира с време на
постъпване. При две или повече подадени оферти с еднакви офертни цени с приоритет е
офертата, която е постъпила по-рано в търговската платформа.
Търгове за покупка се провеждат всеки работен ден на всеки кръгъл час от 09:00 часа
до 15:00 часа Централноевропейско Време (ЦЕВ), като времетраенето на всеки търг е 20
(двадесет) минути. Крайният срок за подаване на Заявление за иницииране на търг е до 14:00
часа ЦЕВ на предходния работен ден преди датата за провеждане на търга. До 16:30 часа ЦЕВ
в деня на изпращането на потвърждението от Оператора по чл. 131, Операторът публикува на
интернет страницата си, както и на Екрана за търговия, съобщение за инициирания търг.
Операторът публикува информацията в съответствие с чл. 103, включително и името на
търговския участник.
Операторът на ЦПДД не организира два или повече търга едновременно.
Във всеки един момент Операторът наблюдава пазара с цел да гарантира, че търговията
и всички действия са в съответствие с приложимото законодателство. Във всеки един момент
Операторът може да отправи искане до търговски участник за предоставяне на информация,
касаеща дейността му по отношение на физическата и финансовата страни на търговията
реализирана на ЦПДД. В съответствие с разпоредбата на чл. 15 от REMIT, в случай на
констатирано нарушение или съмнение за такова по чл. 3 или чл. 5 от REMIT Операторът на
ЦПДД уведомява КЕВР.
Чрез Екран „Continuous trading“ и Екран „Hourly products“ всички търговски
участници могат да сключват сделки за покупка и/или продажба на стандартизирани
продукти. Часовите продукти са със срок на доставка съответните часове през деня, следващ
деня на търговия.
На двата екрана всички търговски участници могат да подават оферти за покупка и/или
продажба на електрическа енергия, като цените и количествата на вече подадените оферти са
видими чрез електронната система за търговия. Сделките се сключват чрез непрекъснато
съпоставяне на регистрираните на пазара оферти, които са подадени за предварително
определени стандартизирани продукти. Механизмите за сключване на сделки са т.нар. “auto
matching” и “click trading”. За да сключи сделка посредством механизма „Click-trading“,
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търговски участник трябва да избере съществуваща на Екран „Continuous trading“ или екран
„Hourly products“ оферта и да я приеме. Сделката се сключва на офертната цена, посочена в
подадената вече в търговската платформа оферта. Сделките, осъществени чрез този
механизъм, се потвърждават посредством подписване на допълнително споразумение към
предварително подписан между страните Стандартизиран договор.
През месец април 2018 г. стартира пазарен сегмент „В рамките на деня“ (ПРД), който
по-подробно ще бъде разгледан по-долу и който предоставя на търговските участници същите
възможности като екранът “Hourly products”, а именно – оптимизация на портфолиото им и
търгуване на небаланси. Основната разлика между цитирания екран на ЦПДД и сегмент ПРД
е, че БНЕБ е страна по сделките на ПРД, като по този начин Операторът управлява риска от
неплащане и недоставяне, както и процеса на присъщите за търговията финансови рискове,
т.е. осигурява се по-голяма сигурност при осъществяване на търговията на сегмента197. В тази
връзка БНЕБ отбелязва198, че от стартирането на екран “Hourly products” до настоящия момент
не е сключена нито една сделка на него, липсва интерес от страна на търговските участници
и ПРД е предпочитаната платформа за търговия. Ето защо БНЕБ счита, че съществуването на
екрана се обезсмисля, поради което e предвидено премахването на екран “Hourly products”.
Промяната е заложена в проект на „Правила за работа на организиран борсов пазар на
електрическа енергия, сегмент ЦПДД“, след одобряването на които ЦПДД ще включва само
двата екрана – “Continuous trading” и “Auctions”199.
7.6. Правила за работа на Организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент ПДН
Сделките на борсов пазар, сегмент ПДН (DAM) се осъществяват в деня предхождащ
деня на физическа доставка200. БНЕБ е страна по всички сделки сключени в резултат от
участие на търговските участници на този пазарен сегмент.
ПДН се оперира на базата на търг (борсова сесия), като сетълментът на сделките,
сключени за всеки отделен интервал на доставка, се осъществява по еднаква за всички
търговски участници цена – клирингова цена за съответния интервал на доставка201.
Клирингова цена202 е цената, на която се сключват всички сделки и се изчислява за
определена пазарна зона, определен ден на доставка и определен интервал на доставка (час).
Клиринговата цена се определя при пресичането на кривата на търсене и кривата на
предлагане, като се изчислява от алгоритъма EUPHEMIA203. Кривите на търсене и предлагане
се формират на базата на метода на линейна интерполация. Кривата на търсене се определя
за всеки час на доставка чрез събиране в една крива на всички двойки цена-количество от
предложенията за покупка, а кривата на предлагане се определя за всеки час на доставка чрез
събиране в една крива на всички двойки цена-количество от предложенията за продажба.
Когато липсват оферти за търсене или предлагане или липсва пресичане на кривите на търсене
и предлагане, обемите на предлагане и търсене ще бъдат равни на нула. Когато за някой часови
интервал количеството на търсене или количеството на предлагане е равно на нула, не се
формира клирингова цена за съответния интервал на доставка и търгуваното количество е
равно на нула.
В случаите, когато липсва пресичане на кривите на търсене и предлагане, клиринговата
цена е равна на средната цена между цените, които се получават при обеми равни на нула 204.
Съгласно писмо с вх. № към КЗК-82/18 от 08.11.2019 г. от БНЕБ.
Съгласно писмо с вх. № към КЗК-82/18 от 08.11.2019 г. от БНЕБ.
199
Съгласно писмо с вх. № към КЗК-82/18 от 08.11.2019 г. от БНЕБ.
200
Съгласно писмо с вх. № към КЗК-82/18 от 01.08.2018 г. от БНЕБ.
201
Чл. 3 Правила за работа на пазарен сегмент „Ден Напред“.
202
Чл. 55 и сл. от Правила за работа на пазарен сегмент „Ден Напред“.
203
Съгласно чл. 63. от Правила за работа на пазарен сегмент „Ден Напред“ Процесът по изчисление на
клиринговата цена и определяне на търгуваните обеми се извършва в съответствие с PCR алгоритъма – Euphemia,
чието описание е поместено на интернет сайта на БНЕБ.
204
Чл.61 Правила за работа на пазарен сегмент „Ден Напред“
197
198
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Дните на търговия на ПДН са всеки ден от седмицата 365/366 дни в годината.
Търговските участници, регистрирани на борсовия пазар, могат да подават оферти, да
променят или изтриват вече подадени оферти до 12:00 ЦЕВ (13:00 Източноевропейско време
- ИЕВ) в деня на търговия (D-1)205, след което в интервала 12:42 – 12:55 ЦЕВ (13:42 – 13:55
ИЕВ) се публикуват клиринговите цени за деня на доставка и съответните търгувани обеми, а
в интервала 12:55-13:05 ЦЕВ (13:55-14:05 ИЕВ) се публикуват и резултатите от търговията за
участниците сключили сделки в Електронната система за търговия (ЕСТ). В съответствие с
тези часови графици всеки търговски участник може да види спечелените от него обеми за
покупка и/или продажба и съответните клирингови цени в ЕСТ-Ден Напред в деня на
търговия.
Оферта на даден търговски участник може да бъде анулирана след приключване на
борсовата сесия от оператора на пазара „ден напред“, ако тя възпрепятства успешното
протичане на процеса по изчисляване на клиринговата цена или разпределяне на търгуваните
обеми за пазарната зона на Р. България206. За всяко решение за анулиране или промяна на вече
подадена оферта по причините, определени по-горе, следва да бъдат уведомени в писмен вид,
както съответния търговски участник, така и КЕВР.
7.7. Правила за работа на Организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент „В рамките на деня“ (ПРД)
Борсовият пазар ПРД (IDM) е краткосрочен пазар с физическа доставка, като сделките
на този пазарен сегмент се осъществяват основно в деня на доставка, до 60 минути преди
стартирането на физическата доставка. Търгуваните продукти са часови продукти или
комбинация от часови продукти (блокови продукти), съдържаща определен от участника брой
последователни часови интервала, но не по-малко от два. За разлика от аукционния принцип
на сегмент ПДН, сегмент ПРД е непрекъснат пазар, тоест от отварянето на търговската сесия
до затварянето й участниците могат постоянно да подават оферти в системата и сделките се
сключват автоматично чрез принципа “auto matching” и на цената на иницииращата оферта.
Подадените оферти са видими за останалите участници на пазара, но анонимността е запазена,
чрез неразкриване на името на дружеството, осъществило сделката 207.
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД, в ролята си на оператор на борсовия
пазар, сегмент ПРД, е страна по всички сделки сключени в резултат от участие на търговските
участници на този пазарен сегмент.
Операторът на борсовия пазар може да сключи договор с регистриран търговски
участник (маркет-мейкър), който/които да поеме отговорността за осигуряване на ликвидност
на ПРД чрез ежедневно участие на борсовите сесии, организирани от оператора208.
Борсовият сегмент „В рамките на деня“ дава възможност на всички регистрирани на
него търговски участници да коригират прогнозното си търсене и/или предлагане във време,
максимално близко до периода на доставка и така да намалят финансовия риск и
потенциалните загуби от участие на балансиращия пазар 209.
Търговията на ПРД се осъществява посредством Електронна система за търговия (ЕСТ210
РД) . Дните на търговия на пазарен сегмент ПРД са всеки ден от седмицата 365/366 дни в
годината. Начален срок за подаване на оферти и сключване на сделки – всеки ден в 14:00 ЦЕВ
(D-1) всички продукти с доставка в деня на доставка (D) са достъпни за търговия, а крайният
срок за подаване на оферти и сключване на сделки - до 60 минути преди началото на доставка
на съответния продукт в деня на доставка (D). Всеки ден на доставка се състои от двадесет и
четири (24) последователни интервала на доставка, всеки от 1 (един) час, като първият
интервал на доставка започва от 00:00 часа ЦЕВ (01:00 ИЕВ) в деня на доставката.
Правила за работа на пазарен сегмент „Ден Напред“
Правила за работа на пазарен сегмент „Ден Напред“
207
Съгласно писмо с вх. № към КЗК-82/18 от 01.08.2018 г. от БНЕБ.
208
Чл.11,т.12 ПТЕЕ, чл.15 Правила за работа на пазарен сегмент „В рамките на деня“.
209
Съгласно писмо с вх. № към КЗК-82/18 от 01.08.2018 г. от БНЕБ.
210
Чл. 6 от Правила за работа на пазарен сегмент „В рамките на деня“
205
206
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Всички постъпили в ЕСТ-РД оферти се класират съгласно следните параметри: първо
- по цената посочена в офертите; второ – когато две оферти са с една и съща посочена цена те
ще бъдат класирани по реда им на постъпване в ЕСТ-РД, като офертата постъпила по-рано се
класира първа. Сделките се осъществяват автоматично в момента, в който в ЕСТ-РД бъде
регистрирана съответстваща насрещна оферта. Всички сделки, които са резултат от подадени
в ЕСТ-РД оферти автоматично се регистрират за Клиринг и Сетълмент съгласно приложимите
Правила за Сетълмент на сегменти „Ден напред и „В рамките на деня“.
БНЕБ ЕАД осъществява211 наблюдение и контрол на оперираните пазарни сегменти с
цел гарантиране, че търговията и всички други дейности протичат в съответствие с Правилата
за поведение на борсов пазар и приложимото законодателство. БНЕБ ЕАД може да провежда
разследване при съмнение за незаконосъобразно поведение на търговски участник, както е
посочено в Правилата за поведение на борсов пазар, както и да сезира КЕВР.
8. Търгувани количества ел. енергия на БНЕБ. Цени за периода.
8.1. Търгувани обеми и цени на пазарен сегмент „Ден напред“
Общият търгуван обем на базова електрическа енергия през 2018 г. на пазарен сегмент
„Ден напред“ е в размер на 6 059 052 MWh. Увеличението спрямо 2016 г. е с 3 553 843 MWh
или около 142%. През 2017 г. тенденцията за повишение на търгувания обем се запазва, като
темпът е около 43%, а отчетените количества са в размер на 4 232 922 MWh.
Графика № 24

На следваща графика са съпоставени данните за 2017 г. и 2018 г., отразяващи
измененията в търгуваните обеми на пазарен сегмент „Ден напред“:
Графика № 25
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Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, чл. 54 и сл.
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При сравнителния анализ на същия показател с предходния период 2017 г., ясно се
очертава тенденцията за повишаване на стойността на среднодневния търгуван обем
електрическа енергия на посочения сегмент, като конкретно за два месеца се наблюдава
сходство в търгуваните обеми, а именно: през м. май 2018 г. показателят има стойност от
13 400 MWh (през м. май 2017 г. стойността е 13 250 MWh) и през м. юни 2018 г. – 15 147
MWh (през м. юни 2017 г. стойността е 14 934 MWh). През целия разглеждан период се
наблюдава устойчиво повишение на търгуваните обеми от около 220 000 MWh през м. януари
2017 г. до около 640 000 MWh през м. декември 2018г.
За сравнение в графика № 26 е представена информация за търгуваните базови обеми
на пазарен сегмент „Ден напред“ на БНЕБ и регионалните борси на Румъния (OPCOM),
Турция (EPIAS), Унгария (HUPX) и Гърция (LAGIE).
Графика № 26

От графичното изражение на данните212 ясно се отличава разликата в обемите
търгувани на EPIAS, които достигат своя пик от 13 663 777 MWh през м. юли 2018 г. При
другите цитирани борси търгувани обеми са достигали своите максимални нива, както следва:
LAGIE – 5 064 852 MWh (отчетени през м. юли 2018 г.), OPCOM – 2 264 981 MWh (отчетени
през м. декември 2018 г.), HUPX – 1 980 430 MWh (отчетени през м. октомври 2018 г.) и IBEX
– 640 266 MWh (отчетени през м. декември 2018 г.)
В графиката по-долу са представени статистически данни за сегмент ПДН за общо
търгуваните количества на БНЕБ в MWh, както и среднопретеглените цени (в лв./ MWh) за
периода 2016 – 2018 г., и за деветмесечието на 2019 г. 213
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По данни от годишния доклад на КЕВР за 2018 г.
http://www.ibex.bg/bin/documents/1168_file.pdf
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Графика № 27

Видно от горната графика в периода 2016 – м. 09.2019 г. се наблюдава тенденция към
постоянно увеличение на търгуваните обеми ел. енергия на сегмента. През 2016 г. се
наблюдава повече от тройно увеличение на търгуваните обеми от стартирането на търговията
на сегмента (19.01.2016 г.) до края на годината. Тенденцията за увеличение се запазва и през
следващите години, с постепенно намаляващи темпове. През деветмесечието на 2019 г. се
реализират най-високите търгувани обеми на сегмента за целия разглеждан период, с
абсолютен пик през м. януари, когато е регистрирана и най-високата среднопретеглена
месечна цена за периода,
По отношение на динамиката на среднопретеглената цена се вижда, че през 2016 г.
цената достига най-високи стойности през последното тримесечие, последвано от драстичен
скок през м. януари 2017 г., който остава месецът с най-висока среднопретеглена цена през
годината. През останалите месеци на 2017 г. среднопретеглената цена е относително стабилна,
с леки повишения и спадове. Тази тенденция се запазва през първата половина на 2018 г., като
дори е налице известен спад в среднопретеглената цена до нивата от 2016 г. (през месеците
април и юли), след което започва устойчива тенденция за повишаване на цената през втората
половина на 2018 г. до м. януари 2019 г. включително. През месеците февруари и март 2019 г.
се реализира значителен спад в цената до нивата от предходните години, след което тя отново
започва плавно да се покачва, без обаче да достига до пиковите нива от м. януари.
В заключение може да се обобщи, че през разглеждания период се наблюдават известни
флуктуации на среднопретеглената месечна цена, като тя е най-ниска през 2016 г., а найвисока – през деветмесечието на 2019 г.
8.2. Търгувани обеми на пазарен сегмент „В рамките на деня“
Общият търгуван обем на базова електрическа енергия през 2018 г. на пазарен сегмент
„В рамките на деня“ е в размер на 170 774 MWh. Търгуваният пиков обем е достигнал
стойност от 102 921 MWh, а извънпиковия – 68 483 MWh.
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В графика № 28 са представени данни за месечните количества търгувани обеми
базова, пикова и извънпикова електроенергия. Видно от представените графично данни, след
стартирането си през м. април 2018 г. сегмент „Пазар в рамките на деня“ регистрира
неколкократно увеличение в размера на търгувания базов обем, като от 1 876 MWh,
регистрирани през м. април, стойността през м. май 2018 г. нараства до 26 205 MWh. През
следващите месеци се наблюдава редуване на месеци с малък обем търгувана енергия и
месеци с висок обем търгувана енергия. Най-голямото количество базов обем е регистриран
през м. октомври - 35 314,70 MWh, докато през месеците ноември и декември месечните
количества се движат в рамките на 22 000 – 25 000 MWh.
По отношение на търгуваните обеми пиков и извънпиков товар е видно, че през 2018 г.
пиковият товар е заемал значително по-голям дял от общо търгувания обем на пазарен сегмент
ПРД, като съотношението пиков/извънпиков товар е 60% към 40% и се запазва почти през
целия разглеждан период. Изключение е м. декември, когато извънпиковият товар
представлява около 70% от общия базов товар, търгуван през този период. Измененията в
търгуваните количества пиков и извънпиков товар като цяло следват измененията в общото
търгувано количество базов товар, с изключение на последното тримесечие. През м. октомври
е регистриран абсолютния пик в търгуваните количества пиков товар за разглеждания период,
като отчетената стойност е 21 617 MWh. През месеците ноември и декември следва спад в
реализираните количества, като обемите значително се понижават и в края на годината
бележат нива от 7 539 MWh. При извънпиковия товар се наблюдава слабо намаление на
търгуваните количества през м. ноември, последвано от значително увеличение през декември
до 17 765 MWh.
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В графика № 29 са представени данни за месечните количества търгувани обеми
базова, пикова и извънпикова електроенергия за деветмесечието на 2019 г.
Видно от данните, максимумът на търгуваните количества базов обем на сегмента е
регистриран през м. юни и м. март 2019 г., като достига обеми между 74 000 MWh и 104 000
MWh, а минимумът се наблюдава през месеците август и септември, когато общо търгуваните
количества базов обем многократно намаляват, достигайки до 7 506 MWh.
По отношение на търгуваните обеми пиков и извънпиков товар може да се заключи, че
на сегмента, през месеците април, май, юли и август, пиковият товар е заемал значително поголям дял, от около 65 % от общо търгувания базов обем. От друга страна, извънпиковият
обем е с най-голям дял през месеците януари и март, като размерът му е съответно 56 % и 59
% от общо търгувания базов обем на сегмента. През месеците юни и септември
съотношението между търгуваните количества пиков и извънпиков товар е около 50 % на 50
% от общо търгувания базов обем на сегмента.
8.3. Търгувани обеми и цени на пазарен сегмент ЦПДД, екран „Auction screen“214
Екранът стартира на 24 октомври 2016 г., поради което анализираните данни обхващат
периода от началото на 2017г. до 30.09.2019г.
Графика № 30
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Характерно по отношение на търгуваните количества ел. енергия на екрана, е че като
цяло същите са най-големи през 2018 г. През 2017 г. най-много ел. енергия е търгувана на
екрана през месеците май и декември, а през 2018 г. количествата електроенергия са найзначителни през месеците май, юни и декември. За деветмесечието на 2019 г. най-големите
количества на екрана са търгувани през месеците юни и юли.
Що се отнася до среднопретеглената цена на търгуваната на екран “Auctions” ел.
енергия, то същата е относително стабилна в периода 2017 и 2018 г., като в последните три
месеца на 2018 г. цената бележи значително повишение. Прави впечатление, че за
деветмесечието на 2019 г. среднопретеглената цена на търгуваната ел.енергия е със
значителни колебания през отделните месеци от периода и като цяло е чувствително повисока от тази за предходните две години.
Следващата таблица представя информация за броя на организираните и броя на
успешните търгове на екран “Auctions” за периода 2017 – 30.09.2019 г.
Брой
търгове
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

2017
Орг.
Усп.
0
0
16
10
18
8
12
7
18
1
14
8
6
3
19
3
2
1
12
6
4
3
17
14

2018
Орг.
Усп.
20
11
20
16
25
8
2
2
27
21
54
20
56
24
25
15
5
0
15
10
20
7
49
28

Общо

138

318

64

162

Таблица № 15
2019
Орг. Усп.
15
10
3
3
23
5
6
1
9
2
47
19
52
14
5
2
16
3

176

59

Прави впечатление значителното увеличение на броя на организираните и успешни
търгове през 2018 г. спрямо 2017 г., като с близо 130% е увеличението на организираните, а
със 150% - на успешните търгове. През деветмесечието на 2019 г. са организирани 176 търга,
спрямо 234 за същия период на 2018 г., докато успешните са 59 за 2019 г. срещу 117 за същия
период на 2018 г. През целия период се забелязва чувствителна разлика между броя на
организираните спрямо броя на успешните търгове за годината – през 2017 г. успешните
търгове са 46%, през 2018 г. – 51%, а през деветмесечието на 2019 г. успешните търгове са
едва 34% от организираните.
По отношение на разпределението на търговете през месеците на годината се
установява, че най-голям брой организирани търгове през 2017 г. има през м. август, докато
през 2018 и 2019 г. пиковите месеци са юни и юли. Най-слабите по отношение на успешните
търгове са м. януари 2017 г., м. септември 2018 г. и м. април 2019 г.
8.4. Търгувани обеми и цени на пазарен сегмент ЦПДД, екран „Continuous trading“ 215
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Характерно по отношение на търгуваните количества ел. енергия на екрана е, че те са
минимални като цяло за разглеждания период, с пик през месец август 2017 г.
През 2018 г. на екрана няма изтъргувани количества ел. енергия.
През 2019 г., единствено през м. март, са изтъргувани незначителни количества ел.
енергия в размер на 167 MWh, а достигнатата среднопретеглена месечна цена е в размер на
65.54 лв./ MWh.
8.5. Пазарен сегмент „Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа
енергия посредством двустранни договори“ – екран “Hourly products”
Екран “Hourly products“ предоставя на търговските участници същите възможности
като сегмент ПРД, а именно – оптимизация на портфолиото им и търгуване на небаланси.
Основната разлика между цитирания екран на ЦПДД и сегмент ПРД е, че БНЕБ е страна по
сделките на ПРД, като по този начин борсовият оператор управлява риска от неплащане и
недоставяне, както и процеса на присъщите за търговията финансови рискове, т.е. осигурява
се по-голяма сигурност при осъществяване на търговията на сегмента. Поради тази причина
от стартирането на екран “Hourly products” към настоящия момент не е сключена нито една
сделка на него, тъй като липсва интерес от страна на търговските участници и ПРД е
предпочитаната платформа за търговия.
Въз основа гореизложеното БНЕБ счита, че съществуването на екран “Hourly products”
се обезсмисля, поради което e предвидено премахването му. Промяната е заложена в проект
на „Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, сегмент ЦПДД“,
след одобряването на които ЦПДД ще включва само двата екрана – “Continuous trading” и
“Auctions”.
9. Пазарно положение на десетте най-големи участника на организирания борсов
пазар за търговия на едро с ел.енергия за периода 2016 г. - 30.09.2019 г.
Съгласно ангажимент на БЕХ ЕАД към Европейската комисия216, производителите от
неговата група са задължени да предлагат определени количества енергия на определена
максимална цена на пазар „Ден напред“. Поради това, дружествата „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и НЕК ЕАД предлагат количества на ПДН. Същевременно те не
могат да подават оферти за покупка на количества електроенергия от ПДН.
Установи се, че в България има много производители, които не са директно
регистрирани на БНЕБ ЕАД като търговски участници, а тяхната енергия се реализира на

216
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under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union Case AT.39767 - BEH Electricity.
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организиран борсов пазар, но не от самото дружество, а от координатор по сключен помежду
им договор чрез балансиращата група на координатора.
Предвид посоченото, БНЕБ ЕАД не получава информация за договорни отношения от
този тип (между производители и координатори на балансиращи групи), поради което за
много от производителите не е известно кое юридическо лице продава произведената от тях
енергия. Балансиращите групи на координаторите, които предлагат електрическа енергия по
чл. 100 от ЗЕ, също го правят чрез отделна регистрация на EIC код в ММS системата на ЕСО
ЕАД, следвайки указанията на ЕСО ЕАД по прилагане на чл. 100 от ЗЕ и следователно,
регистрация на този код в системите за търговия на ПДН и ПРД е с отделно търговско
портфолио. Съответно няма официален източник на информация или документ за произхода
на енергията, продавана от пазарните участници на търговските платформи на БНЕБ ЕАД, а
регистрация на отделно търговско портфолио по чл. 100 от ЗЕ217.
Съгласно информация от БНЕБ218, (...)*.
В следващите графики са представени данни за реализираните количества ел.енергия
на организирания борсов пазар от всеки от 10-те най-големи търговци на ел.енергия за периода
2016 г. - 30.09.2019 г.219
Сегмент ПДН
Пазарни дялове на десетте най-големи участници на сегмента на база покупки
Графика № 32

Графика № 34

Графика № 33

Графика № 35

Съгласно писмо на БНЕБ, вх.№ към КЗК-82/2018 от 08.11.2019 г.
Съгласно писмо на БНЕБ, вх.№ към КЗК-82/2018 от 08.11.2019 г.
219
Съгласно писмо на БНЕБ, вх.№ към КЗК-82/2018 от 08.11.2019 г.
217
218
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В разглеждания период сегмент ПДН е силно фрагментиран, с голям брой участници,
притежаващи малки пазарни дялове. Общо закупените от десетте най-големи участника
количества ЕЕ на сегмент ПНД през 2016 г. представляват дял от около 25%, който през 2017
г. нараства до 38 %. Тази тенденция за нарастване продължава и през следващите години, като
през 2018 г. общо закупените от големите участници количества ЕЕ достигат около 56%, а за
деветмесечието на 2019 г. делът им възлиза на приблизително 62 %.
За разглеждания период като най-големи участници на сегмент ПДН на база закупени
количества ЕЕ за всяка от годините съответно се открояват дружествата: (...)*. Характерно за
целия разглеждан период е липсата на чувствителна разлика между пазарните дялове на
първите десет участника на сегмента.
Пазарни дялове на десетте най-големи участници на сегмента на база продажби
Графика № 36

Графика № 38

Графика № 37

Графика № 39

През 2016 г. общо продадените количества ЕЕ от десетте най-големи участника на
сегмент ПДН е около 41 %, а през 2017 г. – 53 %. Тази тенденция на нарастване на продажбите
продължава и през следващите години, като през 2018 г. общият дял на продажбите на десетте
най-големи търговци достига 88 %, а за деветмесечието на 2019 г. делът им възлиза на 89 %.
За разглеждания период като най-големи участници на сегмент ПДН на база продажби
на ЕЕ се открояват дружествата (...)* и (...)*, които заедно притежават пазарен дял съответно в
размер на 37 % за 2016 г, 48 % през 2017 г., 66% през 2018 г. и 67 % за деветмесечието на
2019 г. от всички продадени на сегмента количества ЕЕ.
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Сегмент ПРД
Пазарни дялове на десетте най-големи участници на сегмента на база продажби
Графика № 40

Графика № 41

Съгласно данните, представени от БНЕБ, през 2018 г. десетте най-големи участника на
база продадени количества ЕЕ на сегмент ПРД притежават съвкупен дял от 95 %, като (...)* е
водещ участник на сегмента с дял възлизащ на 61 % от общо продадените количества ЕЕ.
За деветмесечието на 2019 г. делът на десетте най-големи участника на база продадени
количества ЕЕ на сегмент ПРД намалява до 87 %, като първите две места на сегмента се заемат
съответно от търговците на ЕЕ (...)* и (...)*, с пазарни дялове в размер около 13 % всеки. В
същото време водещият за предходния период участник (...)* губи своите лидерски позиции и
остава на четвърта позиция с дял от едва 9 %.
Пазарни дялове на десетте най-големи участници на сегмента на база покупки
Графика № 42

Графика № 43

Съгласно предоставените от БНЕБ данни, през 2018 г. десетте най-големи участника на
база закупени количества ЕЕ на сегмент ПРД притежават съвкупен дял от 88 %, като водещ
участник е дружеството (...)* с дял в размер на около 30 % от общо закупените количества ЕЕ.
Други големи участници са (...)* с дял от 17 % и (...)* с дял от 10 %.
За деветмесечието на 2019 г. делът на десетте най-големи участника на база закупени
количества ЕЕ на сегмент ПРД нараства до 93 %, а лидерската позиция се заема от (...)* с
пазарен дял в размер на 67 %. Второто и третото място се заемат съответно от дружествата
(...)* с дял от 10 % и (...)* с дял от около 5 %.
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Сегмент ЦПДД, екран „Auctions”
Пазарни дялове на десетте най-големи участници на сегмента на база продажби
Графика № 44

Графика № 45

Видно от данните, представени от БНЕБ, през 2018 г. десетте най-големи участника на
сегмент ЦПДД, екран „Търгове”, на база продадени количества ЕЕ притежават съвкупен дял
от 99,8 %, като (...)* е с водещи позиции на този екран с дял от 59 % от общо продадените
количества ЕЕ.
През 2019 г. делът на десетте най-големи участника на екран „Auctions” на база
продажби не се променя и е в размер на 99,3 %. На челните две позиции са дружествата (...)* и
(...)* с пазарни дялове съответно 29 % и 26 %.
Пазарни дялове на десетте най-големи участници на сегмента на база покупки
Графика № 46

Графика № 47

От графиките става ясно, че през 2018 г. десетте най-големи участника на сегмент
ЦПДД, екран „Търгове”, на база закупени количества ЕЕ притежават пазарен дял от 70 %, като
тримата търговци с водещи позиции на този екран са с общ дял възлизащ на 39 % от
закупените количества ЕЕ. През 2019 г. делът на десетте най-големи участника на сегмента на
база закупени количества ЕЕ нараства чувствително до 84 %, като общият дял на първите две
дружества достига 60 %. И през двата разглеждани периода водещите двама участника са едни
и същи, като разменят своите позиции през 2019 спрямо 2018г.
10. Бариери за навлизане на пазара на търговия на едро с ЕЕ. Динамика.
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Съществуващите бариери за новонавлизащи участници на пазара на търговия на едро
с електрическа енергия по свободно договорени цени, могат да бъдат групирани по следния
начин:
 Административно-правни бариери
Дейността по осъществяване на търговия на едро с електрическа енергия по свободно
договорени цени може да се осъществява единствено от търговски участници, които са:
 получили съответната лицензия от секторния регулатор КЕВР (с изключение на
потребителите);
 фигурират в регистъра на търговските участници, воден от ЕСО;
 регистрирани като участници на борсовите сегменти, оперирани от БНЕБ.
Някои от анкетираните участници посочват като бариера за навлизане на пазара
изпълнението на правилата за регистрация и участие на отделните пазарни сегменти на БНЕБ.
Много от участниците посочват като бариера за навлизане на пазара непредвидимата
регулаторна рамка, характеризираща се с чести и драстични изменения. По отношение на
производството на електроенергия, проблем за инвестициите в тази сфера е липсата на ясна
визия и стратегия за развитието на пазара в дългосрочен план. Това възпрепятства правилното
планиране и прогнозиране, които са съществени условия за реализацията на нови
производствени мощности.
 Икономически бариери
 Структурните бариери имат донякъде обективен характер и са резултат от
конкурентната структура и състояние на пазара на търговия на едро с електрическа енергия
по свободно договорени цени.
Тук се включват на първо място първоначалните разходи за започване на дейността.
Почти всички анкетирани участници посочват високите първоначални разходи като основна
бариера за навлизане на пазара.
Както производителите, така и търговците посочват като основни бариери за участие
на борсовия пазар високите такси на БНЕБ ЕАД, вкл. годишна такса, такса за участие, такса
оборот, такса сетълмент и др., като се изтъква, че най-висока е таксата за пазар „В рамките на
деня“. Един от участниците на пазара посочва, че таксите на БНЕБ ЕАД са сред най-високите
в Европа. Освен таксите за участие, друга съществена финансова тежест за участниците на
борсовия пазар са необходимите обезпечения – минимално обезпечение, обезпечение за
участие и за добро изпълнение.
Сред първоначалните разходи се включват също вноските във ФСЕС по чл. 36е, ЗЕ и
обезпеченията, които задължените лица са длъжни да предоставят на Фонда в размер на
произведението между средната аритметична месечна стойност на количеството електрическа
енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните 6 месеца и действащата към
момента на изчислението цена и/или компонента от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17, ЗЕ (чл. 36ж, ал.
3, ЗЕ).
Търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени изисква наличието на
експертни познания в тази област, както и знания и умения относно техническите изисквания
за търгуване на платформите на БНЕБ, за да може търговският участник да оперира ефективно
на борсовия пазар. Това налага допълнителни разходи за квалифициран персонал и обучения,
които също спадат към първоначалните разходи за започване на дейността.
Като бариери се посочват нуждата от добра кредитна линия за обезпечаване на
дългосрочни и краткосрочни сделки, както и високият риск при сключване на двустранни
сделки на ЦПДД, вкл. поради липсата на клирингова къща.
На следващо място, сред структурните бариери за навлизане на пазара са и икономиите
от мащаба, изразяващи се в предимствата на съществуващите конкуренти и особено на
верикално интегрираните групи на предприятията, лицензирани за пренос и разпределение,
доставка/ търговия на електрическа енергия (групите на ЧЕЗ, Енерго-Про, ЕВН).
Нивото на търсене и предлагане също може да играе роля на бариера за навлизане на
пазара на търговия на едро с електрическа енергия по свободно договорени цени. По
отношение навлизането на нови производители бариера представляват ниските цени на
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електроенергията и достатъчното предлагане от сегашните производители. По отношение на
производителите от ВЕИ, преференциалните цени определени за големите централи не са
достатъчно атрактивни, за да стимулират този тип инвестиции. Затова през последните повече
от три години не се реализират такива проекти. В допълнение задължението на ВЕИ
производителите с мощност над 1 MW да продават електроенергията си на борсовия пазар,
крие рискове дали ще успеят да постигнат заложените от КЕВР цени, върху които се
начислява премията им.
В заключение следва да се отбележи, че участието на свободния пазар предполага
наличието на значителен първоначален и последващ финансов ресурс и/или постигнати
договорни отношения с банкова или застрахователна институция, която да предостави
необходимото финансиране и/или обезпечения. Дължимите такси и обезпечения оскъпяват
дейността на търговия с електроенергия, като последното в съчетание с непредвидимостта и
ръста на цените през последните две години води до оттегляне на участници от пазара (видно
от регистър на търговските участници, поддържан от ЕСО ЕАД и списък на НЕК ЕАД с
отстранени от пазара търговци/производители на електрическа енергия поради просрочени
задължения към Обществения доставчик за цена „задължение към обществото”) или до
натрупване на съществени загуби. Същевременно, съгласно годишния доклад на КЕВР за 2018
г. е налице трайна тенденция към насищане на пазара и спад в издаването на нови лицензии
за търговия с електрическа енергия, предвид непропорционално големия брой лицензирани
към момента търговци на електрическа енергия, съотнесен към обема на търгуваните
количества на свободния електроенергиен пазар. Допълнително, според КЕВР, с оглед
значителния брой неактивни търговци (повече от 50) се очаква увеличение на подадените
заявления за прекратяване на лицензия за търговия с електроенергия.
Следващата таблица представя данни за броя на новорегистрираните участници на
свободния пазар на електрическа енергия, както и колко от тях са напуснали пазара, в периода
ноември 2016 – 30.10.2019 г. Данните са от регистъра на ЕСО ЕАД.

Таблица № 16
Участници
Търговци
Производители
Привилегировани клиенти
Координатори на БГ
Общо

Регистрирани
19
10
6
55
90

Напуснали
7
11
18

От таблицата може да се заключи, че установените предимно икономически бариери за
навлизане на пазара на търговия с електрическа енергия не са непреодолими, предвид
наличието на 90 новонавлезли участници на пазара за разглеждания от КЗК период. В същото
време данните за 18 напуснали участници за същия период, и то предимно търговци,
свидетелстват, че пазарът все още е динамичен, с нестабилна конкурентна среда.
VII. Анализ на сигналите от участниците на пазара
Настоящият секторен анализ бе иницииран вследствие на появилите се в края на 2017
г. и началото на 2018 г., съобщения и изказвания в средствата за масово осведомяване, относно
наличието на спекулативни цени на електроенергията на свободния пазар по отношение на
индустриалните потребители и изразените съмнения за синхронизираното им увеличение от
основните производители и лицензираните търговци на електроенергия. По време на
производството в Комисията продължиха да постъпват сигнали от различни участници на
пазара на търговия на едро с електроенергия, с които Комисията бе информирана за няколко
евентуални нарушения на Закона за защита на конкуренцията 220 от участници на свободния
пазар на електрическа енергия, както и за манипулативни сделки, осъществени на борсовия
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пазар. С оглед на това Комисията извърши проучване и анализ на цялата релевантна
информация свързана с твърденията от сигнали, както следва:
1. Сигнал от представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП,
КРИБ от 25.01.2018 г.221
Сигналът касае от една страна поведението на най-големите производители на
електрическа енергия в България „АЕЦ Козлодуй ЕАД“ и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД във
връзка с продажбата на електроенергия на свободния пазар. Твърди се, че през първите девет
месеца на 2017 г. двете дружества са реализирали над 70% от произведената от тях
електроенергия, предназначена за свободен пазар, през своите онлайн електронни платформи,
вместо на борсата. През посочения период средната цена, постигната на собствените
платформи на производителите, е 64,10 лв./Мвтч., докато средната им цена на борсата е 78,48
лв./Мвтч, което показва стойности на коефициентите за брутна рентабилност на приходите от
продажби на електроенергия, значително надвишаващи добрите практики.
Твърди се, че значителни обеми електроенергия са били продадени на определени
търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства спрямо останалите
участници, вероятно договорени в анекси към вече сключени договори. Същевременно на
ЦПДД са предлагани ограничени количества електроенергия, предимно малки, нерегулярни
лотове, липса на профилирани продукти.
Изказват се съмнения за манипулация на пазара по смисъла на REMIT при две процедури
от 17.08.2017 г., при които са изтъргувани съответно 70 МВт при цена 69,70лв./МВтч. и 110
МВт при цена 69,29лв./МВтч. Продължителността на двете процедури, при които са
ангажирани над 88 млн. лева, е била подозрително кратка – 17 секунди, което предвид
изискванията за финансови лимити и гаранции, поставя основателни съмнения за
предварително уговорено сътрудничество.
От друга страна, в сигнала се посочва, че в края на 2017 г. необосновано, непрозрачно и
напълно непазарно са предприети действия от търговците на електроенергия и от посочените
производители за значително увеличение на цената на активната електроенергия, като в
началото на 2018 г. се стига до заявления за прекратяване на договори за доставка с крайни
потребители или едностранно налагане на цени с между 30% и 65% по-високи от установените
към момента.
Проучване по сигнала
Комисията изиска информация и становища относно причините за разликата в цените
на електроенергията, продавана от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД чрез
собствените им платформи и средната цена на БНЕБ.
Според ТЕЦ МИ2 ЕАД среднопретеглените цени на двустранните договори, сключени
на собствената платформа на дружеството, са по-ниски в сравнение с постигнатите на ЦПДД,
тъй като са сключени с по-ранна дата преди началото на доставка и отразяват състоянието на
пазара към момента (тогава цената на електрическа енергия е била по-ниска). В допълнение
договорите са за дълъг период на доставка, което също понижава продажната цена.
Производителят допълва, че през посочения период е организирал търгове предимно на
собствената си платформа, за да не бъдат правени допълнителни разходи за такси и финансови
лимити, изисквани според тарифата за таксите и правилата за търговия на борсов пазар на
БНЕБ ЕАД. Представя данни, от които е видно, че през 2017 г. е реализирал електрическа
енергия на пазарни цени, релевантни на цените за съответните продукти, предлагани на
„БНЕБ“ ЕАД и съобразени с цените на регионалните борсови пазари. Минималните разлики
в цените се дължат най-вече на параметрите на съответния продукт и на изискваните такси и
финансови лимити за търговия на борсата, които оскъпяват търгуваната там енергия.
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД посочва, че от данните за търговете на собствената платформа е
видно, че няма нито едно предлагане на какъвто и да е продукт на цена 64,10 лв./MWh. Освен
това пазарната цена на фючърсни продукти зависи както от нивото на търсенето, така и от
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вида на продукта (ден, седмица, месец, полугодие и т.н.) и от периода в който се извършва
доставката (пролет, зима). Поради това не е коректно да бъдат сравнявани различни продукти
само по цена, особено цени на фючърси (бъдещи доставки) с текущите цени за същия времеви
период, но на краткосрочни часови пазари като ПДН.
Търговците, представили становище по този казус, посочват, че подобна съпоставка на
цени е трудно да бъде коректно извършена, тъй като се касае за различни продукти, които по
правило имат различни цени. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД предлагат
дългосрочни продукти: от месечни до годишни доставки, при които редица рискове биват
изключени. На БНЕБ в посочения период функционира пазар „Ден напред“, където се
реализират само краткосрочни продукти, чиято цена е по-висока, тъй като дневната търговия
отразява и отчита най-разнообразни фактори и рискове, сред които: съществени изменения в
метеорологичните условия, непредвидени аварии и прекъсвания в дейността на различни
производители и консуматори на ел. енергия, капацитети за трансграничен пренос на ел.
енергия, моментното предлагане и търсене и други, които е невъзможно да бъдат предвидени
при организираните от производителите търгове за продажба на по-дългосрочни продукти.
Предвид волатилността на пазарите на електроенергия, сравнение на цени на различни
производители трябва да се прави на едни и същи продукти, за едни и същи периоди на
доставка, сключени в един и същи момент.
Посочва се още, че през разглеждания период на пазара на електроенергия в България
липсва предлагане на дългосрочни договори за пикова енергия, а търговците и големите
индустриални клиенти са принудени да закупуват пикова енергия от Пазар Ден Напред на
БНЕБ, където се наблюдават волатилни цени и увеличение от 36 % на годишна база за
пиковата енергия. Това е довело до увеличаване на цените на електроенергията за свободен
пазар, на който крайните клиенти са предимно големите и средни предприятия. В допълнение
на това, влияние върху цените оказва и значителния финансов ресурс, който един участник
следва да отдели за регистрация и участие на пазарните сегменти на БНЕБ ЕАД.
КЗК отчита факта, че сравнението на цените на електроенергията, продавана през
собствени платформи и на БНЕБ е икономически неправилно, тъй като се касае за цени на
различни продукти. На електроенергийния пазар ценовите нива за отделните продукти в
различните времеви периоди (на годината, месеца, деня и часа) и продължителността на
доставка (краткосрочна, средносрочна и дългосрочна) биват различни, определящи се на
пазарен принцип „търсене-предлагане“. Поради тази причина икономически нелогично е да
се прави анализ на цените на различните продукти, тъй като няма как да се съпоставят
продукти от различно време на годината, с различна продължителност на доставката и
предлаганите такива на различните платформи на БНЕБ ЕАД и съответно на производителите.
Следва да се посочи, че до 01.01.2018 г. АЕЦ Козлодуй и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
не са били длъжни да продават остатъка от произведената електроенергия222 за свободен пазар
единствено на борсовия пазар. Въпреки това, през 2017 г. АЕЦ Козлодуй е реализирал тази
енергия на свободния пазар чрез електронни търгове и чрез борсовия сегмент ЦПДД. Данните
показват, че за периода дружеството е организирало и провело 277 търга, използвайки всички
достъпни механизми за търгуване (собствена платформа, ЦПДД от борсовия пазар). На
собствената платформа са проведени 176 търга, продадените количества са в размер на 6 458
418 MWh. Чрез екраните на ЦПДД, администриран от БНЕБ, са проведени 101 търга (общо
предложени за годината 146 продукта на ЦПДД), реализираните количества са 3 474 422
MWh. Отделно на ПДН са реализирани 1 238 313 MWh. Това показва, че обратно на
твърденията в сигнала, дружеството е реализирало големи количества електроенергия както
на борсата, така и на платформата си.
Комисията приема, че бизнес стратегията на дружеството да извършва комбинирано
предлагане на електроенергия чрез собствената платформа и чрез борсовия сегмент е било
оправдано и от факта, че регистрираните участници за търгове на собствената му платформа
След доставките за регулирания пазар и задължителното предлагане на ПДН в изпълнение на Ангажиментите
към ЕК се изпълняват с приоритет.
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са били повече на брой, а регистрацията не е била обвързана с допълнителни разходи. Поради
същата причина и обосновано през посочения период „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е
организирало търгове предимно на собствената си платформа, за да не бъдат правени
допълнителни разходи за такси и финансови лимити, изисквани според тарифата за таксите и
правилата за търговия на борсов пазар на БНЕБ ЕАД. За регистрация и участие на ЦПДД
съгласно Правилата за работата му се дължат годишна такса, такса оборот и сетълмент върху
реализираните количества, и се изисква поддържане на значителен финансов ресурс за
участие в търгове, което води до по-големи разходи за производителите и съответно до
логично обяснение за по-високите борсови цени. Следва да се отбележи, че с въвеждането на
борсовия пазар като задължителен канал за търговия, предлагането на електроенергия през
собствени онлайн платформи от производителите е преустановено.
КЗК изиска информация относно процедурите от 17.08.2017 г., реализирани на екран
„Продължителна търговия“ на сегмент ЦПДД на БНЕБ както от АЕЦ „Козлодуй” ЕАД, така
и от други търговки участници.
Съгласно информация от АЕЦ „Козлодуй” ЕАД, с цел осигуряване на ликвидност на
нововъведения борсов сегмент ЦПДД, производителят е сключил споразумение с БНЕБ ЕАД
за активно участие в него чрез предлагане на определен обем ЕЕ на всички екрани. В
изпълнение на Споразумението, дружеството е предлагало интензивно разнообразни
продукти, основно нестандартни, на екран „Търгове”. С цел разработване и на екран
„Продължителна търговия”, през м. юли са търгувани седмични и месечен продукти, а през м.
август са предложени и други стандартни продукти – първо полугодие на 2018 г. (HY1-2018)
и година 2018 (Y-2018).
На екран „Продължителна търговия” търговските участници са свободни да подават
непрекъснато вариращи оферти за покупка или за продажба за всеки от отворените за
търгуване продукти, в рамките на финансовите си лимити, изискуеми и поддържани съгласно
Правилата за работа на ЦПДД, и съобразно със собствените си пазарни стратегии.
Съгласно Правилата, параметрите на подадени оферти за покупка/продажба са
анонимни, визуализират се на екрана и са видими за всички търговски участници. Не се
изисква предварително обявяване на намерения за подаване на оферти, както и конкретен срок
за офериране. При наличие на оферта, която е приемлива за конкретен участник като цена и
количество, сделка може да се сключи чрез директно приемане (кликване с мишката) на
съществуваща оферта на търговския екран (алгоритъм Click-Trading). С оглед естеството на
търговията чрез този екран, изискуемите финансови лимити за участие трябва да са налични
предварително.
Към дата 17.08.2017 г. на екран „Продължителна търговия”, за търговия са били
отворени различни продукти (седмични, месечни и др.), както и първо (НY1-2018) и второ
полугодие (НY2-2018) на 2018 г., и годишни за 2018 (Y-2018) и 2019 г.
АЕЦ „Козлодуй” ЕАД е подало следните оферти:
- за Продукт Y-2018: шест оферти за общ товар 100 MW (1 оферта за 30 MW, 2
оферти по 20 MW и 3 оферти по 10 MW), минимална цена от 69,00 лв./MWh, със стъпка за
повишаване на цената с 0,10 лв./MWh;
- за Продукт НY1-2018: пет оферти за общ товар 70 MW (2 оферти по 20 MW и 3
оферти по 10 MW), минимална цена от 69,50 лв./MWh, със стъпка за повишаване на цената с
0,10 лв./MWh.
Съгласно механизма за търговия чрез екран „Продължителна търговия” от ЦПДД,
всички подавани оферти са анонимни. Публикувани оферти са активни (достъпни) само за
търговски участници от списъка с допустими контрагенти, т.е. за участниците, с които има
сключен стандартизиран договор за покупко-продажба на ЕЕ (СДППЕЕ). В момента на
приемане на офертата (сключване на сделка чрез кликване с мишката), двете страни по
сделката стават видими една за друга. След приключване на тръжните сесии, борсовият
оператор има задължение да публикува търгуваните за всеки продукт количества и средни
цени. Не се публикуват страните по сделките.
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От публичната информация на сайта на борсовия оператор е видно, че търгуваните
количества за Y-2018 са 110 MW, т.е. освен от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е имало оферти за
продажба и от друг/и търговски участник/ци.
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД е предложило на всички търговски участници, регистрирани на
пазар ЦПДД и на собствената му търговска платформа, подписване на СДППЕЕ, с което
реално е формиран списъка от допустими контрагенти. На 17.08.2017 г. на екран
„Продължителна търговия” от ЦПДД, сделки са сключени с търговски участници, с които
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД има редовно сключени СДППЕЕ, предоставени на борсовия оператор.
Производителят счита, че сключените сделки на 17.08.2017 г. са в съответствие с изискванията
на Правилата за работа на ЦПДД.
Сред изразилите мнение по случая се заявява, че тези сделки не биха могли да бъдат
извършени без сериозна подготовка и без да знаят участниците предварително, че ще има
точно такива търгове. Посочва се, че към датата на сключването им, при цена за същия
продукт в Унгария от 43,20 EUR/MWh, в случай че количествата електроенергия са били
обявени за продажба при тези ценови нива на екран Търгове, биха предизвикали сериозен
пазарен интерес и привлекли голям брой купувачи. Вместо това, офертите са били подадени
на екран „Продължителна търговия”, на който търговията не е била много активна преди това
събитие. Количествата са били продадени без предварително известие или обявление до
пазарните участници, ограничавайки техните възможности за подготовка за подаване на
оферти. Преди този случай, общоприета практика е било търговете за дългосрочни продукти
да се обявяват един или няколко дни предварително.
Според анкетираните участници, екран „Продължителна търговия” е податлив на
злоупотреби, тъй като предвижда анонимно публикуване на оферта от продавача и анонимно
приемане от страна на купувача. При предварително уговорена извън БНЕБ сделка,
продавачът може да извести купувача, че в уговорен час ще публикува оферта за продажба.
От своя страна купувачът, очаквайки тази оферта, в рамките на броени секунди след
публикацията й, се съгласява с нея и е налице сключена сделка. Проблемът е, че при
бързината на сключване на такива сделки никой друг пазарен участник не е в състояние да
се конкурира за офертата за продажба на продавача.
Посочва се, че още в началото на месец юли 2017 г., на екран „Продължителна
търговия” започват да се търгуват продукти с период на доставка една седмица, на цени под
пазарните. Сделките се сключват в рамките на секунди, което означава, че офертата за
продажба на продавача веднага след появяването си е приета от купувач и това се случва
многократно. Архивът със записи на всички сделки показва, че за броени секунди се търгуват
немалки количества. През м. юли 2017 г. най-бързата сделка е продажбата на 4 сделки по 10
МW (общо 40 MW базов товар) за 14 секунди. Според пазарните участници, подобна сделка е
подозрителна освен с бързината си и защото през целия ден няма абсолютно никакви оферти
за покупка и продажба, и в много кратък отрязък от време (секунди) се случва цялата търговия
за деня. Сделката е подозрителна и защото ценовите нива са под пазарните. Твърди се, че при
публикуване на оферта за покупка на абсолютно същият продукт на същата цена (или дори
по-висока) едва час след регистрираните сделки, няма никакъв интерес от продавачи.
По същия начин, на 17 август 2017 г. в периода от 10:50:06 ч. до 11:54:12 ч. българско
време през екрана „Continuous trading“ на БНЕБ се сключват спорните сделки на цени с около
4.00 – 5.00 лв. под смятаната за справедлива пазарна цена, калкулирана на база регионални
цени на ликвидните съседни на България пазари. Сделките се сключват на порции по две в
пакет, като времето между сделките е секунди, в най-бързия случай 3 сек. Твърди се, че според
очевидци на сделките не е имало момент, в който офертата да е стояла на екрана „Continuous
trading“. Събитията са се развили със светкавична скорост и в момента, в който се е появявала
оферта за продажба, моментално е била приемана от купувача. Според пазарните участници,
чисто технологично приемането на една оферта за продажба от добросъвестен и нямащ
вътрешна информация търговец включва два етапа: 1. кликване с мишката върху офертата за
продажба, което отваря прозорец, където се описват подробностите по сделката като начин на
плащане, гаранционни обезпечения за изпълнение, неустойки при неизпълнение и т.н. 2. След
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като купувачът прочете тази информация отново, потвърждава сделката. Реалистичното време
за тези две стъпки, при липса на предварителна вътрешна информация, е поне 30 секунди.
Според пазарните участници, описаното поведение и практика на екран „Continuous
trading“ не са плод на обичайната търговска практика, а се касае за сделки, договорени извън
БНЕБ и прецизно изпълнение чрез екран „Continuous trading“ на сценарий, който изключва
участието на търговци, неразполагащи с вътрешна информация. Аргумент в тази насока е
изискването за предварителна банкова гаранция от 2-3% от стойността на покупката, с която
търговецът трябва да разполага към момента на приемане на предложението.
Допълва се, че според Правилата на „Продължителна търговия”, продавачът може
да предложи оферта за покупка на пазарни ценови нива. Въпреки това той може да избере
купувач, чиято цена е по-ниска, но има 100% съвпадение по допълнителните условия, като
начин на плащане, обезпечения за изпълнение, неустойки и т.н.
Предвид възникналите съмнения за нарушения по REMIT, КЗК е информирала223
КЕВР и е поискала становище от регулатора с оглед правомощията му, предоставени с
регламента, да следи на национално равнище за предотвратяване на пазарни злоупотреби
при функционирането на пазарите на търговия на едро с енергия и да налага санкции при
установяване на такива злоупотреби под формата на търгуване с вътрешна информация
във връзка с енергиен продукт на едро и манипулирането на пазара или опитите за
манипулиране на пазара по отношение на пазарите за търговия на едро с енергия.
Становището на регулатора е подробно рагледано по-долу във връзка с осъществяването
на контрол съгласно REMIT, както и ролята на КЗК във връзка с него.
От друга страна информацията за сключените сделки поставя и въпроси относно
правилата за търгуване на сегментите на БНЕБ. Същите трябва да гарантират свободната
и честна конкуренция между участниците. Този въпрос е разгледан по-долу в настоящия
анализ.
Относно причините за повишаването на цените на електроенергията на свободния
пазар в края на 2017 г., КЗК получи информация от КЕВР и становища от пазарните
участници.

Графика № 48

При сравнение на средните базови цени по месеци за 2017 г. на борсите в България,
Унгария, Румъния и Турция се установява, че цените на БНЕБ ЕАД са под средните цени на
борсите в останалите страни. Динамиката на цените през 2017 г. на българската борса следва
тази на останалите борси. Най-голяма разлика в цените се забелязва през месеците януари,
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февруари и август 2017 г. с цените на борсата в Румъния – марж от 15 до 20 евро/ MWh и в
Унгария с марж от 16 до 26 евро/ MWh224.
Всички анкетирани участници считат, че повишаването на цените в края на 2017 г. се
дължи на комплекс от обективни фактори, включващи повишение на цените на
енергоносителите, влошени климатични условия, повишено търсене на електрическа енергия.
Посочва се, че цената на електроенергията на регионалните енергийни пазари влияе
пряко върху цената на българската борса, поради свързаността на електроенергийните мрежи
и по-високите цени на електроенергията на тези пазари. Цените на БНЕБ следват до голяма
степен тенденцията при цените на борсите в съседните страни (OPCOM в Румъния и HUPX в
Унгария). Съответно причините, довели до повишение на цените на електроенергията на
регионалните борси, са същите, довели до поскъпването и у нас. Въпреки повишението на
цените на електроенергията в България, те все пак са по-ниски от тези в Унгария и Румъния.
Друга взаимовръзка между цените се проявява при по-високи цени на регионалните борси в
определени периоди, когато голяма част от произведената в България електроенергия се
изнася от търговците на регионалните пазари, съответно търгуваните в страната обеми
намаляват и това повишава цената на енергията на българския пазар.
Причините за повишаване на цените на електроенергията както на регионалните
европейски борси, така и у нас, се коренят в увеличаване на цените на основните
енергоносители и намаляване на водните ресурси през последните две години, в комбинация
с увеличаване на потреблението на електрическа енергия. Цените на електроенергията са
пряко свързани с цените на основните енергийни ресурси, които се търгуват на световните
пазари. През изследвания период се наблюдава увеличение на цените на въглища, петрол,
природен газ и СО2 емисии, които рефлектират в увеличение на цената на електроенергията с
около 30 % на европейско ниво. След решенията на ОПЕК за ограничения в добива на петрол
и замразяване на петролни кладенци, цената на петрола скача от 40-45 щ.д. за барел до над 60
щ.д. Това заедно с промените в политиката на Китай за добива на въглища, извежда цената на
въглищата до своя връх през м. ноември 2017 г. Повишение на цените е отчетено и при
природния газ, както и при СО2 емисии, закупуването на които от страна на производителите
на електрическа енергия от ТЕЦ е увеличило разходите им.
Друг фактор, който е оказал съществено влияние, е влошената хидроложка обстановка
в региона. Справка с базата данни на ENTSO-E показва, че през последните години се
наблюдава намаление на водните ресурси и спад на производството от ВЕЦ с 35-40%, а според
други участници – с 47%. От друга страна търсенето на ел. енергия се е увеличило, успоредно
с увеличената икономическа активност в цяла Европа. По данни на Електроенергийния
системен оператор ЕАД, в България потреблението се е увеличило с 3,9% през 2017 г. спрямо
2016 г. Всички тези фактори са довели до 34% ръст на стойността на електроенергията в
Европа спрямо нивата от 2016 г. Като страна нетен износител, България също е засегната и
цените на годишен базов товар са се увеличили с 11% до средни нива от 76.90 лв. /MWh, а за
пиков товар – с 36%, достигайки средногодишна стойност от 104 лв./MWh. В същото време в
страната е липсвало предлагане на дългосрочни пикови продукти, което допълнително е
довело до повишение на цените, тъй като търговците са били изцяло изложени на
волатилността на пазар „Ден напред“ на БНЕБ, откъдето основно се закупува пиковата
енергия.
В заключение КЗК счита, че според събраната информация повишаването на цените е
в резултат от комплексното действие на редица обективни фактори и няма индикации същото
да се дължи на антиконкурентни действия, които да налагат нейната намеса като орган за
защита на конкуренцията.
2. Сигнал от АСЕП вх.№ ВХР-1498/02.07.2018 г.
В сигнала се обръща внимание на три търга, проведени на ЦПДД на БНЕБ ЕАД на
27.06. – 28.06.2018 г.
224

Съгласно писмо вх. № към КЗК-82/01.10.2018 г. на КЕВР.
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Първият търг е за покупка на 40 МВт от ЕСО ЕАД, организиран на 28.06.2018 г. на
екран „Търгове“ на ЦПДД. Покупката е на основание чл. 100, ал. 4 от ЗЕ, която задължава
оператора на електропреносната мрежа да закупува необходимото количество електрическа
енергия за покриване на технологични разходи от борсата. КЕВР определя прогнозна пазарна
цена за технологичните разходи за регулаторен период, като такова решение е предстояло да
бъде обявено на 01.07.2018 г. Преди обявяването на решението на КЕВР, ЕСО ЕАД закупува
необходимото му количество електроенергия на цена от 73лв./Мвтч – значително под
средната пазарна на ЦПДД. Продавачът остава неизвестен, съгласно разпоредбата на чл. 186
от Правилата за работа на сегмент ЦПДД, според която ако само един участник се включи в
търга, името му не се публикува. Според АСЕП сделката поражда съмнения за пазарни
манипулации. Апелира се КЕВР да провери случая, както и да упражнява повече контрол
върху начините на закупуване на електроенергия за технологични разходи на регулираните
дружества.
На второ място в сигнала се излагат твърдения за други две сделки, осъществени на
непазарни цени, които също представляват пазарни манипулации, а именно:
- Търг на 27.06.2018 г. за покупка от „Юропиан Трейд оф Енерджи“ АД при следните
параметри: 110 МВт нестандартен профил с помесечно отклонение +50/-70%, период на
доставка 01.07.2018 г. - 30.06.2019 г., с постигната цена 71,30 лв./МВтч. Продавачът е
анонимен;
- Търг на 28.06.2018 г. за покупка от „Юропиан Трейд оф Енерджи“ АД при следните
параметри: 140 МВт нестандартен профил с помесечно отклонение +25/-90 %, период на
доставка 01.07.2018 г. - 30.06.2019 г., с постигната цена 71,10 лв./МВтч. Продавачът е
анонимен.
Проучване по сигнала
Комисията извърши проучване на търговията на екран „Търгове“ на 27 и 28 юни 2018
г. чрез публично достъпната информация, публикувана на сайта на БНЕБ, както и чрез
изискване на информация и становища от пазарните участници.
От търговския календар на БНЕБ се установява, че на 27.06. и 28.06.2018 г. на ЦПДД,
екран „Търгове” са организирани и проведени общо 14 търга (по седем на ден). Четири от
търговете касаят продукт за регулаторен период (01.07.2018 – 30.06.2019 г.).
Данни за публикуваните търгове, съгласно извадки от търговския календар на БНЕБ
ЕАД за 27.06. и 28.06.2018 г. 225:

Търговски календар на БНЕБ ЕАД: http://www.ibex.bg/bg/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE
%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/
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Таблица № 17

Таблица № 18

В таблицата по-долу е представена информация, установена от Комисията, от
търговския календар на БНЕБ, относно сключените на 27.06 и 28.06.2018 г. сделки със
съответните количества и среднопретеглени цени226:

226

http://www.ibex.bg/bg/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%
B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%
B8-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D1%82%D1%
8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5/
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Таблица № 19
Дата

Среднопретеглена цена
(BGN/MWh)

27.06.2018

71.30 *

IBEX Auction (Sellers) (01.07.201830.06.2019) Non-standardized +50/-70%

27.06.2018

78.07 *

IBEX Auction (Buyers) (01.07.201830.06.2019) Baseload

27

27.06.2018

78.80 *

IBEX Auction (Buyers) (01.0731.07.2018) Baseload

10

28.06.2018

71.10 *

IBEX Auction (Sellers) (01.07.2018 30.06.2019) Non-standardized (+25/-90)%

140

28.06.2018

73.00 *

IBEX Auction (Sellers) (01.0731.12.2018) Baseload

40

Търг

Товар
(MW)

Участници

110
Energo-Pro Energy Services
EOOD; EVN Trading South
East Europe EAD; LUKOIL
Neftohim Burgas AD

По отношение на търговете, инициирани от ЕСО ЕАД, от данните се установява, че
дружеството е инициирало два търга за покупка на базов профил, както следва:
- На 27.06.2018 г. – за 60 MW с период на доставка 01.07.2018 – 31.12.2018 г.,
максимална цена 72 лв./ MWh;
- На 28.06.2018 г. – за 40 MW с период на доставка 01.07.2018 – 31.12.2018 г.,
максимална цена 73 лв./ MWh.
Видно от данните, съдържащи се на сайта на БНЕБ227, тъй като няма сключена сделка
с посочените характеристики, а именно за 60 MW с период на доставка 01.07.2018 – 31.12.2018
г., максимална цена 72 лв./ MWh, то следва да се заключи, че първият търг завършва без
реализация.
Във връзка с втория търг се установи, че е сключена сделка за цялото количество на
обявената максимална цена с единствен продавач228, съответно останал анонимен229.
В своето становище ЕСО ЕАД посочва, че закупува електрическата енергия за
компенсиране на технологичните разходи в преносната електрическа мрежа чрез участие на
ЦПДД и с минимални количества на пазара „В рамките на деня“ на БНЕБ ЕАД. Стратегията
на ECO ЕАД, въпреки невъзможността за участие на пазара „Ден напред“ към момента, е
оптимизиране на разходите и минимизиране на загубите. Част от необходимото количество е
закупено като базов товар, който да покрие почасовите минимални прогнозни стойности, а
227

http://www.ibex.bg/bg/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%
B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%
B8-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D1%82%D1%
8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5/
228
Съгласно Правилата за работа на ЦПДД, когато участникът в иницииран търг е само един, същият не се
публикува.
229
http://www.ibex.bg/bg/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%
B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%
B8-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D1%82%D1%
8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5/
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част от необходимото количество като нестандартен продукт с отклонения, който да покрие
денонощните пикове230.
По отношение на търговете, инициирани от „Юропиън Трейд оф енерджи“ АД, от
данните е видно, че на 27.06.2018 г. е иницииран търг за покупка на продукт регулаторен
период (01.07.2018 - 30.06.2019 г.) при параметри на търсенето:
- 110 MW нестандартен профил (помесечно отклонение + 50 % / -70 %);
- максимална цена 71,30 лв./MWh;
- допълнителни условия – помесечно отклонение + 50 % / -70 % по заявка от продавача.
От публикуваните резултати е видно, че е сключена сделка за цялото количество (963
600 MWh) на обявената максимална цена, с един продавач. От търговския календар за
26.06.2018 г. прави впечатление, че подобен търг (регулаторен период, помесечно отклонение
+/-80%, 110 MW, максимална цена 70,50 лв./MWh) е иницииран от същия участник, но без
реализация.
Вторият иницииран търг за регулаторен период на 27.06.2018 г. е за продажба, от „ТЕЦ
Марица изток 2” ЕАД, при следните параметри на предлагането:
- 50 MW базов профил;
- минимална цена 78,00 лв./MWh.
От публикуваните резултати е видно, че са продадени 27 MW, на средна цена от 78,07
лв./MWh, на няколко купувача („Енерго Про – енергийни услуги“ ЕООД; „ЕВН Саут Ийст
Юръп Трейдинг“ ЕАД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД).
На 28.06.2018 г. са инициирани два търга за покупка на продукт регулаторен период
(01.07.2018 - 30.06.2019 г.) съответно:
1.“ Юропиън Трейд оф енерджи“ АД, при параметри на търсенето:
- 140 MW нестандартен профил (помесечно отклонение + 25 % / -90 %);
- максимална цена 71,10 лв./MWh;
- допълнителни условия – помесечно отклонение + 25 % / -90 % по заявка от продавача.
От резултатите, публикувани на страницата на БНЕБ ЕАД, е видно, че е сключена
сделка за цялото количество (1 226 400 MWh) на обявената максимална цена, с един продавач.
Прави впечатление, че отклонението е по-голямо, а цената по-ниска спрямо търга от
предходния ден.
2. „ЕВН Саут Ийст Юръп Трейдинг“ ЕАД, при параметри на търсенето:
- 10 MW нестандартен профил (помесечно отклонение + 25 % / -90 %);
- максимална цена 71,50 лв./MWh;
- допълнителни условия – помесечно отклонение + 25 % / -90 % по заявка от продавача.
От публикуваните резултати е видно, че инициаторът на търга не е закупил търсените
количества.
Прави впечатление, че условията по инициираните търгове за покупка на 28.06.2018 г.
са с еднакви отклонения, в значителен размер. Въпреки по-високата максимална цена по
втория търг, той е неуспешен, докато първият търг при по-ниска цена завършва със 100 %
реализация, от единствен продавач.
От търговския календар за 29.06.2018 г. се установява, че търг за покупка с аналогични
параметри (голям товар – 140 MW и голям процент отклонение), иницииран от „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД със значително по-висока цена – 76,82 лв./MWh (с повече от 5
лв./MWh над цената по търговете на 27 и 28 юни) също е с нулева реализация.
На същата дата, 29.06.2018 г., „Юропиън Трейд оф Енерджи“ АД, закупило 250 MW за
регулаторния период, е организирало търг за продажба на 70 MW за второ полугодие на 2018
г. на цена от 89,00 лв./MWh. Реализирани са 60 MW на обявената цена на единствен купувач,
останал анонимен.
Комисията изиска становища относно тези сделки от пазарните участници. Част от
анкетираните участници посочват, че гореспоменатите търгове са за търсене на нестандартни
продукти с отклонения, за регулаторен период. През разглеждания период на същата
230

Писмо вх. № към КЗК-82/06.12.2018 г. на ЕСО ЕАД.
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платформа няма публикувани търгове за предлагане на подобни продукти за регулаторен
период, т.е. за същия период на доставка няма търсене/ предлагане на продукти с подобни
параметри и условия. В тази връзка е трудно да се твърди, че цените са под пазарните равнища
за този период поради факта, че продуктите са с големи отклонения, чиито риск е за сметка на
купувача. Търси се специфичен продукт, който по принцип се търгува трудно, тъй като негова
съществена характеристика се явява именно това, че продавачът не гарантира постоянен обем
енергия – нито като количество, нито като време и евентуалните купувачи са наясно с това.
Подобни продукти със сходни параметри се наблюдават в календара на БНЕБ в
следващите 6 месеца и това може да бъде обяснено с факта, че в пазарна ситуация, когато е
налице тенденция към увеличение на цените и доближаването им до регионалните такива, все
повече пазарни участници са склонни да поемат риск, с цел постигане на по-оптимален микс
на търговското портфолио.
Друга част от анкетираните участници изразяват мнение, че подобни сделки е
невъзможно да бъдат реализирани, без да са уговорени предварително между страните. Сред
обстоятелствата, които пораждат съмнение за предварително договаряне между страните, са:
1. Договорената цена - посочва се, че принципно базовите продукти са с по-ниска цена
в сравнение с нестандартните продукти с отклонения или модулирани профили, но при
търговете от 27 - 28.06.2018 г. е точно обратното. С оглед значителния процент на отклонение
и големия товар, очевидно единственият продавач разполага с възможност да обезпечи
подобни доставки (със собствена ЕЕ от гъвкави производствени мощности или модулирайки
закупена ЕЕ).
2. Количествата (мощността) - такова голямо количество, закупено в един ден и от
един купувач, исторически в България се е купувало от 3-4 търговеца - добре известни в
бранша международни компании. „Юропиън Трейд оф Енерджи“ АД не е сред тези компании.
3. Покупката на товар с толкова голямо помесечно отклонение определяно от
продавача на практика означава, че купувачът поема риска в скъпите студени месеци да
купува общо само 47 MW, докато през евтините месеци (обикновено пролетните) да купува
до значителните 340 MW. Тези условия се определят като много неизгодни за купувача. Този
риск може да бъде избегнат ако продавачът и купувачът са свързани лица. Тогава
отклонението ще бъде упражнявано разумно и не срещу интересите на купувача. При
свързани лица сделката е съвсем логична, само че е реализирана на много под пазарната цена.
4. Чрез тези сделки на практика в ръцете на един търговец попадат значителни
количества ел. енергия, които неизвестен електропроизводител продава без активна
конкурентна среда. Поставя се въпроса кой електропроизводител има пазарен интерес да
продава електроенергия при такива условия, при липса на активна конкуренция между
купувачи, чрез търгове за продажба.
5. На търговете за покупка на аналогичен продукт, организирани от „ЕВН Саут Ийст
Юръп Трейдинг“ ЕАД на 28.06.2018 г. и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на 29.06.2018 г.
при по-високи цени, в сравнение с цените по сделките на „Юропиън Трейд оф Енерджи“ АД,
няма заинтересовани продавачи.
Комисията счита, че за да бъде коректно направено сравнение на цените на различни
продукти, то следва същите продукти да бъдат с идентични параметри. В настоящия
случай параметрите на отделните продукти са различни, което затруднява извършването
на сравнителен анализ на цените им. Независимо от горното и предвид изразените съмнения
и индикации за наличие на забранена търговия с вътрешна информация, представляваща
нарушение по чл. 3 от REMIT, КЗК счита, че КЕВР е компетентния орган, който следва да
извърши проучване по случая съобразно правомощията си, предоставени му с регламента.
3. Сигнали от „Ритъм-4-ТБ“ ООД вх. № ВХР-1340/08.07.2019 г. и „Гранд Енерджи
Дистрибюшън“ ЕООД вх.№ ВХР-1935/11.10.2019 г.
В сигнала на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД се излагат твърдения за
манипулиране на тръжни сесии на платформата на БНЕБ ЕАД за покупка на електроенергия,
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предлагана от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на 12.12.2018 г. и на 28.06.2019 г. от страна на „Загора
Енерджи“ ЕООД, „Стомана Индъстри“ С.А. и „Енерджи МТ“ ЕАД.
На 12.12.2018 г. е публикуван търг за покупка на електроенергия от „Загора Енерджи“
ЕООД с параметри 103 MW товар, 222 377 MWh за периода 01.01.2019 – 31.03.2019 г. на цена
86,03 лв./ MWh. Искането е удовлетворено от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД при посочените от
купувача параметри. В сигнала се твърди, че цената от 86,03лв./ MWh е значително под
пазарната цена за търсене в същия период. Така напр. в периода 05.12. – 27.12.2018 г. се
публикуват няколко търга за продажба, инициирани от „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, при
средна стартова цена от 112 лв./ MWh и постигната средна продажна цена от 119 лв./MWh. За
останалите участници на пазара такава сделка е била изненадваща и след като са узнали за
нея, през следващите дни други търговци са инициирали търгове за покупка на същия продукт.
Максималните цени за покупка са достигнали до 93-94 лв./MWh. Въпреки това обаче, заявките
са останали неудовлетворени.
За илюстриране на подозрително ниската цена по описаната сделка, подателят на
сигнала излага данни за цените на „Пазар Ден Напред“ на БНЕБ и на регионалните борси,
както и данни за цените за продажба на електроенергия от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Твърди
се също, че закупената от „Загора Енерджи“ ЕООД енергия в последствие е препродадена на
Биовет АД, Холдинг Загора ООД, Стомана Индъстри АД, видно от сключените двустранни
договори между тях.
Освен описаната сделка, в двата сигнала се твърди манипулиране на пазара от страна
на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг“ ЕАД, „Енергео“ ЕООД, „Загора Енерджи“
ЕООД, „Стомана Индъстри“ С.А. и „Енерджи МТ“ ЕАД чрез сделки сключени на екран
Търгове с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в периода 26.06. – 28.06.2019 г. Според „Ритъм-4-ТБ“ ООД и
„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД сделките са осъществени на цени, значително под
пазарните.
На 21.06.2019 г. и 23.06.2019 г. (неделя, неработен ден за БНЕБ ЕАД) на интернет
платформата „Търгове“ са обявени търгове за покупка на електроенергия, инициирани от
потенциалните купувачи „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг“ ЕАД, „Енергео“
ЕООД, „Загора Енерджи“ ЕООД, „Стомана Индъстри“ С.А. и „Енерджи МТ“ ЕАД.
Нови търгове за покупка се инициират на 26-27.06.2019 г. от „ЧЕЗ Трейд България“
ЕАД, „ЕВН Трейдинг“ ЕАД, „Енергео“ ЕООД, а на 28.06.2019 г. – от „Загора Енерджи“ ЕООД,
„Стомана Индъстри“ С.А. и „Енерджи МТ“ ЕАД.
Параметрите на обявите са почти сходни, напр. „Загора Енерджи“ ЕООД, „Стомана
Индъстри“ С.А. и „Енерджи МТ“ ЕАД, освен че обявяват търгове в един и същи ден, предлагат
еднаква максимална цена от 84 лв./МВтч. и еднакъв срок на доставка от 01.07.2019 20.09.2019 и от 01.11.2019 - 30.11.2019г. Прави впечатление, че периодът на доставка
изключва точно дните на планов ремонт на блок от АЕЦ Козлодуй (21.09. – 31.10.2019),
поради което се предполага, че купувачите са разполагали с вътрешна информация относно
периода на ремонта.
Предполага се, че офертите на дружествата са приети именно от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,
при това на цени значително под пазарните и предложените от други търговски участници на
същия пазар. За манипулативни се посочват следните сделки:
Таблица № 20
Дата

Търгове

Профил

Срок на доставка

26.06.2019

Среднопретеглена
цена (BGN/MWh)
91.00

покупка

базов

26.06.2019

85.00

покупка

базов

27.06.2019

91.00

покупка

базов

28.06.2019

84.00

покупка

базов

28.06.2019

84.00

покупка

базов

01.07.2019-20.09.2019
01.11.2019-30.11.2019
01.07.2019-20.09.2019
01.11.2019-30.11.2019
01.07.2019-20.09.2019
01.11.2019-30.11.2019
01.07.2019-20.09.2019
01.11.2019-30.11.2019
01.07.2019-20.09.2019
01.11.2019-30.11.2019

Товар
(MW)
50
50
20
55
70

Инициатор
„ЧЕЗ Трейд
България“ ЕАД
„ЕВН Трейдинг“
ЕАД
„Енергео“ ЕООД
„Стомана
Индъстри“ С.А.
„Загора Енерджи“
ЕООД
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28.06.2019

84.00

покупка

базов

01.07.2019-20.09.2019
01.11.2019-30.11.2019

40

„Енерджи МТ“
ЕАД

Отбелязва се, че само на 28.06.2019 г. са продадени общо 195 MW, най-вероятно от
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, от които само 30 са продадени на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД на
пазарна цена от 96,70 лв./MWh. Останалите 165 MW, както и продадените предните дни общо
120 MW, всичките с период на доставка 01.07.2019 - 20.09.2019 г. и 01.11.2019 - 30.11.2019 г.,
са продадени на цени под пазарните. Твърди се, че през посочения период е налице реално
търсене при ценови нива от 96,70 – 96,90 лв./MWh. Така производителят е реализирал огромни
загуби от тези сделки. Това поведение не е икономически обосновано, тъй като
производителят може да се информира за предстоящите търгове от платформата на БНЕБ.
Обявите се публикуват предварително и на 26.06.2019 г. производителят е можел да се
информира за обявения за 28.06.2019 г. от „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД търг за покупка на
базов товар със същите параметри, но при по-висока цена. Също така, когато на 28.06.2019 г.
производителят е решил да продаде общо 165 MW на цена от 84лв./ MWh, той е можел да се
информира от платформата за предстоящ на 01.07.2019 търг за покупка от „Ритъм-4-ТБ“ ООД
на базов товар 40 MW със същите параметри, но при цена 96,90 лв./ MWh.
Съгласно твърденията на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД в седмицата от 24.06.
– 28.06.2019 г. посочените участници са регистрирали редица целенасочени търгове за
покупка. Налице е умишлено блокиране на часове за иницииране на търгове, което обърква и
ограничава останалите участници на пазара, търсещи електроенергия.
В сигнала на „Ритъм-4-ТБ“ ООД се настоява компетентните органи да извършат
проверка на описаните сделки и да установят защо производителят е сключил тези сделки,
какви вреди са настъпили от тях, кои са отговорните за сключването им лица, има ли
осъществена търговия с влияние, има ли нарушения на REMIT, на правилата за работа на
БНЕБ и на конкуренцията на борсовия пазар.
Според „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД описаните сделки представляват
нарушения на конкуренцията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК, тъй като изброените дружества чрез
координираното си поведение са допуснали целенасочено манипулиране на пазара на
ел.енергия. Твърди се, че е налице картелно споразумение между „Загора Енерджи“ ЕООД,
„Стомана Индъстри“ С.А., „Енерджи МТ“ ЕАД, „Биовет“ АД, „Холдинг Загора“ ООД и
„Енергео“ ЕООД.
Проучване по сигналите
Комисията извърши проучване на търговията на екран Търгове, ЦПДД в периода 24.06.
– 28.06.2019 г. чрез публично достъпната информация, публикувана на сайта на БНЕБ.
В посочения период на екран „Търгове“ са публикувани 38 търгове, както за покупка,
така и за продажба на ел.енергия. Съгласно публикуваната информация, сключените сделки
за същия период са следните:
Таблица № 21
Дата

Среднопретеглена
цена(BGN/MWh)

Търгове

Товар
(MW)

Участници

26.06.2019

114.71

IBEX Auction (Sellers) (01.07.2019-29.02.2020) Nonstandardized; Deviation Hourly (-15%/+15%)

65

CEZ Trade Bulgaria EAD, European Тrade of
Еnergy AD, Grand Energy Distribution EOOD

26.06.2019

104.00

IBEX Auction (Sellers) (01.07-30.09).2019 Nonstandardized; Deviation Hourly (+200%)

20

Elektroenergien Sistemen Operator EAD

26.06.2019

91.15

IBEX Auction (Sellers) (01.07.2019-30.06.2020) Nonstandardized; Deviation Hourly (-90%/+100%)

110

European Trade of Energy AD

26.06.2019

91.00

IBEX Auction (Sellers) (01.07.201920.09.2019)&(01.11.2019-30.11.2019) Baseload

50

CEZ Trade Bulgaria EAD

26.06.2019

85.00

IBEX Auction (Sellers) (01.07.201920.09.2019)&(01.11.2019-30.11.2019) Baseload

50

EVN Trading South East Europe EAD

27.06.2019

94.50

IBEX Auction (Buyers) (01.07-31.12).2019 Nonstandardized; Deviation Hourly (-100%/+400%)

12

Alpiq Energia Bulgaria EOOD
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Дата

Среднопретеглена
цена(BGN/MWh)

Товар
(MW)

Участници

27.06.2019

110.00

IBEX Auction (Sellers) (01.07-30.09).2019 Nonstandardized; Deviation Hourly (+100%)

30

Elektroenergien Sistemen Operator EAD

27.06.2019

92.00

IBEX Auction (Buyers) (01.07-31.12).2019 Nonstandardized; Deviation Hourly (-100%/+300%)

18

Alpiq Energia Bulgaria EOOD

27.06.2019

91.00

IBEX Auction (Sellers) (01.07.201920.09.2019)&(01.11.2019-30.11.2019) Baseload

20

Energeo EOOD

28.06.2019

96.70

IBEX Auction (Sellers) (01.07.201920.09.2019)&(01.11.2019-30.11.2019) Baseload

30

CEZ Trade Bulgaria EAD

28.06.2019

84.00

IBEX Auction (Sellers) (01.07.201920.09.2019)&(01.11.2019-30.11.2019) Baseload

55

Stomana Industry S.A.

28.06.2019

84.00

IBEX Auction (Sellers) (01.07.201920.09.2019)&(01.11.2019-30.11.2019) Baseload

70

Zagora Energy EOOD

28.06.2019

84.00

IBEX Auction (Sellers) (01.07.201920.09.2019)&(01.11.2019-30.11.2019) Baseload

40

Energy MT EAD

Търгове

Относно сделките, осъществени в периода 26.06. - 28.06.2019 г. в резултат на
публикувани търгове за покупка от „ЧЕЗ Трейд” ЕАД, „ЕВН Трейдинг” ЕАД, „Енергео”
ЕООД, Загора енерджи” ЕООД, „Стомана индъстри” С.А. и „Енерджи МТ” ЕАД, с писмо вх.
№ към КЗК-82/2018 от 11.11.2019 г., “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД уточнява, че (...)*.
В периода 20.06. – 01.07.2019 г. са инициирани търгове за покупка на различни базови
продукти – календарна година, второ полугодие, трето тримесечие, продукти с различен брой
месеци. Всеки продукт се характеризира със съответна цена, която зависи от периода на
доставка и отстоянието на началната дата на доставка спрямо времето на провеждане на търга.
Тъй като сравнение между цени е коректно да се прави само за идентични продукти,
АЕЦ подчертава, че по отношение на нестандартния продукт с период на доставка от 1 юли
2019 г. до 20 септември 2019 г. и от 1 ноември до 30 ноември 2019 г., на база на инициираните
търгове, средно-претеглената цена на търсенето е 84,66 лв./MWh.
Таблица № 22
Дата на
провеждане
24.6.2019

Инициатор
Stomana Industry S.A.

Товар,
MW
55

Цена, лв./MWh Реализация, MW
84,00
0

24.6.2019

Zagora Energy EOOD

70

84,00

0

24.6.2019

Energy MT EAD

40

84,00

0

25.6.2019

Energy MT EAD

40

81,00

0

25.6.2019

Stomana Industry S.A.

55

81,00

0

Zagora Energy EOOD

70

81,00

25.6.2019
26.6.2019
26.6.2019
27.6.2019
27.6.2019
28.6.2019
28.6.2019
28.6.2019

CEZ Trade Bulgaria EAD

50

91,00

EVN Trading South East Europe EAD

50

85,00

Energeo EOOD

20

91,00

CEZ Trade Bulgaria EAD

30

96,70

Stomana Industry S.A.

55

84,00

Zagora Energy EOOD

70

84,00

Energy MT EAD

40

84,00

0

(...)*
(...)*
(...)*
(...)*
(...)*
(...)*
(...)*

Дружеството подчертава, че съгласно данните в таблица № 22, както и от
информацията, съдържаща се в Приложение № 1 към писмото, е видно, че няма други търгове
за продукт със същите параметри (период на доставка от 1 юли 2019 до 20 септември 2019 г.
и 1 ноември до 30 ноември 2019 г.), обявени на по-високи цени от други купувачи в същия
период (до 1 юли).
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Във връзка с предварителното публикуване на информация за предстоящи търгове и
техните параметри, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД уточнява, че съгласно Правилата за работа на
ЦПДД, регистрираните търговски участници имат право да инициират търг, като в
заявлението за иницииране се посочват освен параметрите на търга (количество, цена, период
на доставка/покупка, профил), но и дата и час за неговото провеждане. С оглед лимитирания
капацитет на платформата (до 7 търга за работен ден), в случай че няма свободен час или ден
и час, борсовият оператор предлага на инициатора следващите свободни часове и дати.
За целите на провеждането на търгове посредством екран „Търгове“ Операторът
администрира търговски календар, съдържащ информация за всички предстоящи, провели се
и анулирани търгове, който е публично достъпен на интернет страницата му и се актуализира
своевременно. Крайният срок за подаване на Заявление за иницииране на търг е до 14:00 ч.
ЦЕВ на предходния работен ден преди датата за провеждане на търга.
До 16:30 ч. ЦЕВ в деня на изпращането на потвърждението на заявлението от
Оператора, Операторът публикува на интернет страницата си, както и на екрана за търговия,
съобщение за инициирания търг, включително и името на търговския участник - инициатор.
Пълна и точна информация за дата и часа на постъпване на всяко едно заявление за
иницииране на търг, неговото обявяване в търговския календар и провеждането му е налична
само при борсовия Оператор.
В хода на проучването, КЗК изиска информация от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД относно
причините, поради които не са подадени оферти в отговор на търгове за покупка на базов
товар със същите параметри, но при по-високи цени, публикувани от други купувачи в
периода 26.06. – 28.06.2019 г.
Дружеството обръща внимание, че под параметри на един търг следва да се има
предвид съвкупността от следната информация: период на доставка, количество, цена, профил
(базов товар, товар с отклонения, пик, оф пик), начин и срокове на плащане, изискуемо
гаранционно обезпечение, предвидени неустойки при неизпълнение.
Когато се извършва анализ на потенциалното търсене/конкурентното предлагане, (...)*.
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД посочва, че съгласно търговския календар на БНЕБ ЕАД, в
периода (...)* г., са инициирани общо 23 търга, а в периода (...)* г. – 45 търга231, като доминират
инициираните търгове за покупка, които са за различни продукти.
(...)*.
(...)* е съгласно параметрите, обявени от съответните инициатори, представени в
таблица № 23:
Таблица № 23
Товар,
MW
50

Цена,
лв./MWh
91,00

Инициатор, със сключен СДППЕЕ
CEZ Trade Bulgaria EAD

50

85,00

EVN Trading South East Europe EAD

20

91,00

Energeo EOOD

30

96,70

CEZ Trade Bulgaria EAD

55

84,00

Stomana Industry S.A.

70

84,00

Zagora Energy EOOD

40

84,00

Energy MT EAD

Постигната средно-претеглената цена от всички сключени сделки е 86,92 лв./MWh.
По отношение на твърдението, че периодът на доставка изключва точно дните на
планов ремонт на блоковете на АЕЦ Козлодуй (21.09. – 31.10.2019 г.) и че купувачите са
разполагали с вътрешна информация относно периода на ремонта, КЗК установи, че
Информацията се съдържа в Приложение № 1 към писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 11.11.2019 г. на “АЕЦ
Козлодуй“ ЕАД.
231
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периодите на годишни планови ремонти са предварително публично известни, тъй като са
публикувани както от ЕСО на платформата за прозрачност на ENTSO-E, така и от самия
производител на интернет страницата му232.
В отговор на изискана от Комисията информация, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД посочва233, че
централата е първият търговски участник в страната, който публикува вътрешната
информация, която подлежи на оповестяване по REMIT още от средата на 2015 г.
Информацията е налична на интернет сайта на дружеството - kznpp.org/Актуално/Продажба
на електрическа енергия/REMIT. Тя е достъпна за всички търговски участници, борсов
оператор, НПО, както и за всеки един интернет потребител.
Дружеството посочва по дати всички периоди на планови ремонти/профилактики на
мощностите от началото на 2018 г. до края на м. октомври 2019 г.
Таблица № 24
Година
2018
2019

ЯЕБ № 5
21.04.2018 – 31.05.2018
01.05.2019 – 09.06.2019

ЯЕБ № 6
15.09.2018 - 21.10.2018
21.09.2019 – 24.10.2019

Датите са считано от момента на изключване на турбогенератора на съответния блок
от паралел с електроенергийната система (ЕЕС) до включването му в паралел. За началото и
приключването на ПГР са публикувани съобщение на интернет сайта на дружеството и на
сайта на борсовия оператор.
Следователно информацията, касаеща плановите годишни ремонти на
производствените мощности (ЯЕБ) на дружеството, е предварително публично оповестявана,
съгласно нормативните изисквания, като всеки заинтересован участник на електроенергийния
пазар има равен достъп до нея. С оглед на това твърденията, че определени дружества са
разполагали предварително с нея, не отговарят на установените факти.
В заключение, във връзка с изложените в сигналите твърдения, КЗК счита, че
пазарното поведение на АЕЦ Козлодуй на сегмент ЦПДД в периода 24.06. – 28.06.2019 г. е
обусловено от редица обективни фактори, сред които постановяването на решението на
регулатора за определяне на квотите за регулиран пазар, ограничения брой търгове за
работен ден и запълнения търговски календар, срочността на затваряне на търговската
позиция от 1 юли, параметрите на търсенето и др. Доколко търговците, публикували
търгове за покупка, са осъществили манипулиране на пазара или опит за такова е въпрос от
компетентността на КЕВР, която разполага със специални правомощия за установяването
на нарушения по REMIТ, вкл. с достъп до информация относно борсовите сделки, какъвто
КЗК няма.
4. Сигнал от представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП,
КРИБ вх. № ВХР-1440/22.07.2019 г.
В сигнала се излагат твърдения за извършване на дейности в енергетиката
(производство и търговия) от свързани лица, което обективно представлява концентрация на
стопанска дейност по смисъла на ЗЗК, без за това да е уведомена КЗК. Според подателите на
сигнала, свързани са следните предприятия, производители на електрическа и топлинна
енергия: „Топлофикация – Бургас“ ЕАД, „Топлофикация – Перник“ АД, „Топлофикация –
Плевен“ ЕАД, „Топлофикация – Русе“ ЕАД, „Топлофикация ВТ“ ЕАД, „Топлофикация
Враца“ ЕАД, „Топлофикация Сливен“ ЕАД, „Топлофикация Габрово“ ЕАД, „Брикел“ ЕАД,
„ТЕЦ Бобов Дол“ ЕАД, „ТЕЦ Марица 3“ АД. Електрическата енергия, произведена от тези
дружества, се продава на свободния пазар от свързаното с тях „Гранд Енерджи Дистрибюшън“
ЕООД. Дружеството също така представлява „Топлофикация София“ ЕАД при продажбата на
произведената от него електроенергия с обем 186 MW. Тази концентрация между изброените
лица създава условия за манипулиране на свободния пазар на електрическа енергия, както и
за изкуствено създаване на дефицит на електроенергия чрез ограничаване на собственото
232
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Част VI., Т. 3.6. от настоящия анализ.
С писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 11.11.2019 г. на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
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производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото количество
електроенергия, предлагано от държавните дружества производители на борсата.
В допълнение, под контрола на собствениците на производствените мощности е и
застрахователно дружество, което издава застрахователни полици като форма на гаранционно
обезпечение при закупуване на електроенергия преимуществено на търговците в
икономическата група. Така се създава конкурентно предимство спрямо останалите търговци
на електроенергия.
На следващо място се твърди наличието на картелно споразумение между търговците
„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, „Юропиън Трейд оф Енерджи“ АД, „Сага
Комодитис“ АД, „ТМ Технолоджи АД“, „Енерджи Инвест Юръп“ АД – всичките свързани с
горепосочените производители и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Изброените търговци са участвали в
търгове на БНЕБ в периода ноември 2018 г. до януари 2019 г., при които са изтъргувани
предлагани от производителя около 500 MW електроенергия. Всеки един от търговците е
закупил от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД част от това количество, като цялото количество е закупено
от изброените търговци. Твърди се, че е налице тенденция съществена част от
електроенергията, предлагана на свободния пазар, да се закупува от посочените дружества,
като се елиминират останалите търговци. В последствие закупените количества се
преразпределят между тях чрез двустранни договори за покупко-продажба. След това тези
търговци препродават електроенергията на своите клиенти при условия и цени, които
заобикалят борсовия пазар.
Освен от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, посочените търговци са изкупили голямо количество
електроенергия от НЕК ЕАД, като по този начин тенденцията към концентрация се е
задълбочила със съдействието на НЕК ЕАД. В сигнала се заявява, че на 19.06.2019 г.
дружеството е организирало търг за продажба на 98 MW с период на доставка 01.07. –
30.09.2019 г., чрез условията на който предизвестено е фаворизирало само един възможен
купувач с потенциално разполагаемо почасово количество между 0 MW и 490 MW. След
намесата на работодателските организации търгът е бил отменен, но на 01.07.2019 г. НЕК ЕАД
успешно е реализирало нов търг за продажба, при който 80% от електроенергията е изкупена
от двама от посочените по-горе търговци.
Твърди се още наличието на координираност между оферираните позиции (количество
и цена) на сегмент ПДН на свързаните търговци и НЕК ЕАД в периода 01.12.2018 – 14.07.2019
г., от която произтичат високи равновесни почасови цени.
На последно място се твърди координирано поведение между изброените търговци и
крупни износители на електроенергия като ГЕН-И, Данске Комодитис А/С, Алпик също в
периода 01.12.2018 – 14.07.2019 г., което може да бъде установено от двустранни договори
между тях, както и чрез оферираните позиции на ПДН. Следва да се обърне внимание и на
данните за трансграничен обмен от системата на ЕСО ЕАД, затворените вътрешни сделки
между посочените лица (без физически трансграничен трансфер) и почасовите цени,
постигнати на ПДН през периода.
Според подателите на сигнала, изложените факти дават ясни индикации за
манипулиране на свободния пазар на електроенергия и прилагане от определени субекти на
непазарни търговски практики. Пряка последица от тези действия е ограничаването на
възможността на останалите търговци на свободния пазар да закупуват електроенергия при
ясни и конкурентни условия. Нарушава се моделът на функциониране на либерализирания
пазар на електрическа енергия, създават се условия за постоянен дефицит и непазарно
формиране на цената й. Този процес рефлектира върху функционирането на цялата българска
икономика.
Проучване по сигнала
По твърденията за ненотифицирана концентрация, Комисията е уведомила подателите
на сигнала, че в периода 04.06.2014 г. – 20.06.2014 г., в КЗК са постъпили уведомления за
концентрация по смисъла на чл. 22, ал.1 от ЗЗК от дружества, регистрирани съгласно законите
на Англия и Уелс (със седалище Лондон) и на Република Кипър (със седалище Никозия и
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Ларнака), чийто собственици на капитала са чуждестранни физически лица. Продавачи по
тези сделки са дружества със седалище Р. Сейшели. С депозираните в Комисията уведомления
е заявено намерението за придобиване на контрол върху български дружества, опериращи в
енергийния сектор на страната, сред които и посочените в сигнала производители на
електрическа енергия (без „ТЕЦ Марица 3“ АД).
След анализ на постъпилата информация и документи по подадените уведомления КЗК
е установила, че купувач по всяка една от нотифицираните сделки е новорегистрирано
дружество, създадено през месец май 2014 г. непосредствено и с цел придобиване на
съответните топлофикационни предприятия. Доколкото тези дружества се ползват като
инструмент, чрез който да бъдат закупени дяловете от капитала на българските производители
на електрическа енергия, то реалният носител на контрола в случая е всяко едно физическо
лице, собственик на капитала на съответното новоучредено дружество.
В хода на образуваните производства е декларирано, че всяко едно от физическите
лица, собственик на съответното новоучредено дружество-купувач, не контролира други
предприятия, нито на територията на Р.България, нито извън нея, нито извършва
самостоятелно стопанска дейност. Предвид изложеното Комисията е приела, че физическото
лице, което реално придобива контрол върху съответното българско топлофикационно
дружество не отговоря на критериите, заложени в законовата разпоредба на чл. 22, ал. 1, т. 2
от ЗЗК, нито може да се квалифицира като „предприятие“ по смисъла на §1, т. 7 от ДР на
закона.
Следователно нотифицираните пред КЗК операции не водят до осъществяване на
концентрация между предприятия по смисъла на чл. 22 от ЗЗК. Постановените решения са
публикувани в електронния регистър на Комисията (Решение № 876/2014 г. – Бовард
Лимитид, Лондон (Bovard Ltd, London) /“Топлофикация – Бургас“ АД; Решение № 877/2014 г.
– Бингам Мениджмънт Лтд., Лондон (Bingham management Ltd., London)/“Бови Тур“ ЕООД
(„Топлофикация Перник“ АД); Решение № 878/2014 г. – Бакар Лимитид, Лондон (Bakkar
Limited, London)/“Брикел“ ЕАД; Решение № 879/2014 г. – Каталанд Лтд., Лондон (Cataland
Ltd., London)/“Топлофикация – Плевен“ ЕАД (както и върху дъщерното му дружество
„Топлофикация Русе“ ЕАД; Решение № 880/2014 г.- Олемира Бизнес Лтд., Р. Кипър(Ollemira
Business Ltd)/“Топлофикация – Враца“ ЕАД; Решение № 928/2014 г. - Асторида Трейдинг
Лимитид, Република Кипър (Astorida Trading Limited), /“Топлофикация – ВТ“ ЕАД; Решение
№ 930/2014 г. Стокет Лимитид, Лондон (Stocket Limited, London)/“Консорциум Енергия МК“
АД (и дъщерното му дружество ТЕЦ Бобов дол); Решение № 931/2014 г. – Нерпана Лтд., Р.
Кипър (Nerpana Ltd)/“Топлофикация – Сливен“ ЕАД); Решение № 934/2014 г. – Дарклет
Лимитид, Р. Кипър (Darklet Limited)/“Топлофикация - Габрово“ ЕАД.
Относно твърденията за картелно споразумение между „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и
определени търговци, Комисията изиска от производителя234 помесечни данни за десетте найголеми купувачи на електроенергия, произведена от АЕЦ, на свободния пазар, според
закупеното от тях количество в периода юни 2018 – септември 2019 г.
Съгласно представените данни, на база закупеното количество, в периода м. юни – м.
декември 2018 г., с най-голям дял е (...)*.
В периода м. януари – м. септември 2019 г. като най-големи клиенти на „АЕЦ
Козлодуй” ЕАД са (...)*.
Таблица № 25
(...)*

След като Комисията анализира представените от “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД данни, се
налагат следните изводи относно твърдението на АОБР, че съществена част от
електроенергията, предназначена за свободния пазар в периода м. ноември 2018 г. до м.
януари 2019 г., се изкупува от „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД, „Юропиън Трейд оф
Енерджи” АД, „Сага Комодитис” АД, „ТМ Технолоджи” АД и „Енерджи Инвест Юръп” АД,
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Приложение № 3 към писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 11.11.2019 г.
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като по този начин се ограничава възможността на други търговци да закупят електроенергия
от производителя:
Въз основа на информацията, предоставена от “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, в периода м.
ноември – м. декември 2018 г. дружеството е организирало (...)*.
(...)*.
(...)*.

Видно от горния анализ, в два от търговете, организирани от “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
(...)*.

В един от търговете предложените количества ЕЕ са спечелени (...)*.
В проведените през 2019 г. търгове, спечелените количества (...)*.
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД представи справка за реализираните от дружеството количества
енергия за регулиран и свободен пазар по вид продукт, за 2018 г. и деветмесечието на 2019 г.
Анализирайки представените данни, за периода 01.01.-31.12.2018 г. се наблюдава, че „АЕЦ
Козлодуй” ЕАД осъществява най-голям дял на база общо количество реализирана ЕЕ на
сегмент (...)*, следвано от (...)*, като с най-малък дял са продажбите на ЕЕ на сегмент (...)*.
За деветмесечието на 2019 г., най-висок дял от продажбите на eл. енергия се пада
отново на сегмент (...)*, като количествата eл. енергия продадени на сегмент (...)* от АЕЦ се
увеличават спрямо предходния период за сметка на намалението на продадената ЕЕ (...)*.
Таблица № 26
Година
2018

Продажби - регулирани
цени
Количество,
Стойност, лв.
MWh
2 397 760

до 30.09.2019 1 472 289

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

130 867 632,02

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

79 460 238,00

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

На база гореизложеното, не може да се заключи, че в (...)* организирани търга от
“АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в периода м. ноември 2018 г. – м. януари 2019 г. дружествата „Гранд
Енерджи Дистрибюшън” ЕООД, „Юропиън Трейд оф Енерджи” АД, „Сага Комодитис” АД,
„ТМ Технолоджи” АД и „Енерджи Инвест Юръп” АД доминират като купувачи, които
заедно или поотделно изкупуват съществена част от електроенергията, предназначена за
свободния пазар..
Относно твърденията за манипулиране на пазара Комисията счита, че същите са от
компетентността на секторния регулатор с оглед осъществяване на контролните му
правомощия по REMIT.
Относно търговете на НЕК ЕАД, КЗК анализира публикуваната на страницата на
БНЕБ информация, както и предоставената от самия борсов оператор и от НЕК ЕАД. 235
Съгласно получена от БНЕБ информация236, на 14.06.2019 г. в 09:01 часа ИЕВ
(Източноевропейско време) НЕК ЕАД е изпратило заявление за иницииране на търг съгласно
чл. 103 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, ЦПДД,
/Правилата/ със следните параметри:
Таблица № 27
Дата и час на
Вид на търга
търга
19.06.2019 09:00 Продажба
СЕТ

Период на
доставка
01.07.201930.09.2019

Мин.
цена
94,00
BGN/MWh

Товар
98
MW

Мин.

Общо

колич.
98 MW

количество
216 384 MWh
Негарантирано
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81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/
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Профил на доставка и девиация:
Негарантиран почасов профил определян от Продавача в интервала -100%/ +400%
Начин на плащане: последващо за стойността на доставените количества ел. енергия в
периодите от 1-во до 15-то число включително и от 16-то до последната дата на текущия
месец. Последващото плащане се извършва до 5 /пет/ работни дни след всеки период на
доставка. Дневният почасов профил, определен от Продавача и изпратен на Купувача, е
задължителен и окончателен за двете страни. Ориентировачно количество до 527 000 MWh.
Гаранционно обезпечение за плащане: Банкова гаранция /паричен превод/ застраховка
Гаранция в размер на стойността на максималните договорени количества електрическа
енергия за 31 дни на доставка (плюс ДДС, ЗО и Акциз в случаите, когато е приложимо). Срок
на валидност на гаранционното обезпечение: 31.10.2019 г. Краен срок за представяне на
гаранционното обезпечение: 27.06.2019 г.
Неустойка при неприемане на енергията: Сума равна на 100% от стойността на
договорените основни количества електрическа енергия за периода на неизпълнение.
На същата дата в 09:18 часа ИЕВ Борсовият оператор в съответствие с чл. 131 от
Правилата е потвърдил провеждането на търг с горепосочените параметри.
Съгласно чл. 137.1. от Правилата всеки търговски участник, който е подал заявление
за иницииране на търг, има право да анулира търга, като изпрати на Борсовия оператор искане
за анулиране на търга, най-късно до 16:00 часа ЦЕВ (Централноевропейско време), съответно
до 17:00 часа ИЕВ, на предходния работен ден преди датата на провеждане на търга. На
17.06.2019 г., два дни преди датата на провеждане на гореописания търг, в 11:11 часа ИЕВ
НЕК ЕАД е изпратило искане за анулиране на същия, което е било уважено от Борсовия
оператор.
Отново на 17.06.2019 г. в 11:12 часа ИЕВ, пазарният участник НЕК ЕАД е изпратил две
нови заявления за иницииране на търгове със следните параметри:
Таблица № 28
Дата и час на
Вид на търга
търга
Продажба
19.06.2019
13:00 СЕТ
19.06.2019
14:00 СЕТ

Продажба

Период на
доставка
01.07.2019 30.09.2019

Мин.
цена
94,00
BGN/MWh

01.07.2019 30.09.2019

99,00
BGN/MWh

Товар
75
MW
25
MW

Мин.
колич.
25 MW
5 MW

Общо
количество
165 600 MWh
Негарантирано
55 200 MWh
Негарантирано

И двете заявления съдържат профил на доставка и девиация: Негарантиран почасов
профил, определян от Продавача в интервала -100% / +400%.
Ориентировъчно количество на първия търг: до 395 250 MWh.
Ориентировъчно количество на втория търг: до 131 750 MWh.
В съответствие с Правилата Борсовият оператор е потвърдил провеждането на
търговете с посочените от НЕК параметри в описаните по-горе заявления.
На 18.06.2019 г. в 15:37 часа ИЕВ НЕК ЕАД е изпратило искане за анулиране на
заявените за публикуване търгове на 17.06.2019 г. Искането на НЕК ЕАД е било подадено в
съответствие с изискванията на чл. 137.1. от Правилата, поради което същото е било уважено
от Борсовия оператор, като заявените за 19.06.2019 г. търгове са били анулирани и маркирани
със статус „Cancelled“ на интернет страницата на БНЕБ ЕАД.
В резултат на анулирането от страна на НЕК ЕАД на три търга за периода от 17.06.2019
г. до 18.06.2019 г., Борсовият оператор е публикувал търговския участник в списъка
„Неизрядни участници“ на интернет страницата на БНЕБ ЕАД за срок от една година по
силата на чл. 137.4. от Правилата.
Съгласно представеното от НЕК ЕАД становище относно инициираните търгове, с
промяната в ЗЕ, обн. ДВ бр. 41 от 2019 г., чл. 100 ал. 4, в сила от 01.07.2019 г. всички
производители на електрическа енергия, с обща инсталирана мощност 1 МВт и над 1 МВт,
включително и ВЕИ производителите, реализират произведената енергия на борсов пазар.
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Съгласно § 34 от ПЗР на ЗЕ, на ВЕИ и ВЕКП производителите с обща инсталирана мощност
1 МВт до 4 МВт, е даден преходен период от три месеца, в които на НЕК ЕАД е отредена
ролята на посредник при реализирането на енергията на организиран борсов пазар. Според
дружеството, ВЕИ производителите с инсталирана мощност от 1 MW до 4 MW са
присъединени към мрежата на електроразпределителните дружества и най-целесъобразно би
било крайните снабдители да се разпореждат с реализацията на тази електроенергия, тъй като
те разполагат с отчетни данни за производство и профили в реално време.
Непостоянните параметри на производството от ВЕИ и непредсказуемите условия по
реализацията му са наложили разработването на работни модели с натрупване на
максималното почасово производство на различните видове ВЕИ производители за
определяне на прогнозния възможен максимален диапазон на отклонението във всеки час от
денонощието. Те са предопределили НЕК ЕАД да използва платформата за двустранни
договори на БНЕБ ЕАД и да предложи продукт с широк диапазон отклонения (до +400%) от
основния товар, почасово определян от Продавача. Предложеното най-голямо отклонение до
+400% от основния товар за всеки час на доставка осигурява във възможно най-голяма степен
да се обхванат прогнозните производствени пикове в някои часове, характерни за различните
видове ВЕИ производители, с цел минимизиране на финансовия риск за НЕК ЕАД. След
оценка на исторически данни от производствените профили на ВЕИ с инсталирана мощност
между 1 МВт и 4 МВт за съответните месеци на 2018 г., НЕК ЕАД е публикувало търга на
14.06.2019 г., отразяващ прогнозните параметри на производителите 237.
Аналогично на инициаторите на проведените 20-тина подобни търгове на пазарен
сегмент ЦПДД на БНЕБ, НЕК ЕАД цели пълна реализация на енергията от ВЕИ с инсталирана
мощност 1 МВт до 4 МВт. Разделянето на основния почасов товар представлява потенциален
риск от частична реализация на количествата произведени от малките ВЕИ централи, тъй като
търгуването им на пазарен сегмент „Ден напред“, носи реална опасност от допълнителни
финансови загуби за компанията, предвид ценовите нива особено в почивни и празнични дни.
Отчитайки обратната връзка от търговските участници на свободния пазар относно
размера на изискуемото обезпечение и съобразявайки се с обществения интерес, търгът е
разделен на два по-малки, както и минималното оферирано количество на осем части.
Дружеството счита, че е напълно естествено всяко предложение, изпратено до него да се
разглежда внимателно от компанията и да бъде приложено в бъдеще в нейната търговска
практика, в случай че е достатъчно аргументирано и се изисква от повечето търговски
участници на свободен пазар. На това основание първият търг е бил анулиран и са инициирани
два нови търга, с намаление на минималните оферирани количества съответно на 25 МВт и 5
МВт.
Дружеството посочва, че спазва волята на законодателя в последните изменения на ЗЕ,
стремейки се да реализира прогнозно количество електрическа енергия, независимо от
незначителния търговски интерес за компанията. НЕК ЕАД поема всички рискове по
управлението и реализацията на прогнозното количество електрическа енергия от малките
ВЕИ производители при липсата на предварителна информация каква част от тях и в какъв
момент ще предпочетат да сключат договор с Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“. Междувременно в съответствие със ЗЕ, всеки производител притежава правото да
сключи директен договор с Фонда в избран от него момент.
В съответствие с ПТЕЕ, Продавачът и Купувачът регистрират дневни двадесет и четиричасови графици в
MMS системата за администриране на пазара, съгласно договорените условия и количества електрическа
енергия. Ако денят на доставка е Д, то процедурата по регистрация на дневните двадесет и четиричасови графици
се извършва на Д-1 т.е. в деня предхождащ деня на доставката Д. Размерът на количествата електрическа енергия
за доставка в деня Д се определят също в деня Д-1 от НЕК ЕАД в качеството на Продавач и се изпращат на
Купувача, най-късно до 11:30 ч. централно европейско време (ЦЕВ), съгласно поставения краен срок за
известяване на отклонение, посочен в търга. В условията допълнително се уточнява, че изпратеният от Продавача
на Купувача дневен почасов профил е задължителен и окончателен за двете страни. В съответствие с размера на
изпратените дневни количества електрическа енергия за всеки час на доставка, НЕК ЕАД разпределя между
Купувачите количествата електрическа енергия за всеки час на доставка, пропорционално на основния договорен
товар, който всеки от Купувачите е спечелил в търга.
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В съответствие с § 34 от ПЗР на ЗЕ, ФСЕС е изпратил уведомления до НЕК ЕАД за
ВЕИ производители с обекти с инсталирана мощност от 1 МВт до 4 МВт, с които са сключени
договори за компенсиране с премия, влизащи в сила от 01.07.2019 г. Въз основа на новите
обстоятелства се е наложило преразглеждане на оферираните количества електрическа
енергия в публикуваните два търга. С оглед недопускане на риска от предлагане на
необезпечени количества, съответно необходимостта от редуциране на обемите, се е
пристъпило към анулирането им, независимо че това е довело до удвояване на таксата от
БНЕБ за иницииране на търгове от страна на НЕК ЕАД. В случаите на анулиране на търгове,
не се провеждат тръжни сесии, няма участници, няма подадени оферти, няма закупени
количества.
От търговския календар на БНЕБ се установява, че на 01.07.2019 г. са проведени седем
търга за покупка или продажба на различни продукти. Първият търг за деня е в 09:00 ч. ЦЕВ,
иницииран от НЕК ЕАД за продажба на 50 MW електрическа енергия, нестандартен профил
и почасово месечно отклонение -100/+400%, с период на доставка 03.07. – 30.09.2019 г. и
минимална цена 101.00 лв./MWh.
Съгласно публикуваните от БНЕБ резултати, изтъргувани са 50 MW на среднопретеглена цена 103,10 лева/MWh. Участници в търга са „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД; „ЕнергоПро Енергийни услуги“ ЕООД; „Енерджи Инвест Юръп“ АД; „Енерджи Маркет“ АД;
„Енерджи МТ“ ЕАД; „ТЕЦ Марица 3“ АД.
БНЕБ предостави информация за купувачите, изтъргуваните количества и цени238:
Таблица № 29
Купувачи
(...)*
(...)*
(...)*
(...)*

Количество/ MW
(...)*
(...)*
(...)*
(...)*

Цена в лв./ MWh
(...)*
(...)*
(...)*
(...)*

В таблица № 30 НЕК ЕАД239 представи информация за реално закупените количества
от всеки от класираните участници и съответната цена, както следва:
Таблица № 30
Търг за продажба на ел. енергия, проведен на 1 юли 2019 г.
Класирани участници

№

Сделка ID

(...)*
(...)*
(...)*

(...)*
(...)*
(...)*

Име на Класирания участник
/ Купувач

(...)*
(...)*
(...)*

Закупено количество
електрическа енергия в
периода от 03.07-30.09.2019 г.

Цена на
електрическата
енергия

MWh

Лева/MWh

(...)*
(...)*
(...)*

(...)*
(...)*
(...)*

(...)*

(...)*
(...)*
(...)*
(...)*
Забележка: Тъй като периодът на доставка по търговете е изтекъл към момента на предоставяне на
информацията на КЗК, в таблицата са посочени реално закупените количества електрическа енергия в рамките
на допустимото почасово отклонение до +400%.

В представеното становище, дружеството мотивира избора си за приемане на офертите
на посочените купувачи, като посочва, че участва на екран „Търгове“, ЦПДД в съответствие
с Правилата на БНЕБ. В Заявлението за иницииране на търг, изпратено от НЕК ЕАД за
публикуване в търговския календар на БНЕБ е посочена минимална цена – 101,00 лева/MWh.
Съгласно чл. 125 от Правилата цената на офертата, подадена от Купувача, трябва да бъде по-
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С писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 30.08.2019 г.
С писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 15.11.2019 г.
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висока или равна на тази, посочена от НЕК ЕАД в Заявление за иницииране на търга 240. В
изпълнение на чл. 126 от Правилата, всички подадени оферти се подреждат в низходящ ред
на офертните им цени, като всяка оферта се маркира с време на постъпване. При две или
повече подадени оферти с еднакви офертни цени с приоритет е офертата, която е постъпила
по-рано в търговската платформа на БНЕБ. В съответствие с чл. 127 от Правилата след
приключването на търга, Операторът подава от името на НЕК ЕАД оферта за продажба,
използвайки активното му потребителско име със същите параметри като тези, посочени в
Заявлението за иницииране на търг и сключва сделки с класиралите се търговски участници.
След приключването на търга, НЕК ЕАД получава достъп до сключените от него сделки.
Предвид поставеното от НЕК ЕАД изискване офертите да не са видими за търговските
участници по време на провеждане на тръжната сесия в посочения часови интервал,
дружеството също не вижда предложените от участниците цена и количества, поради което
не разполага с данни за офертите на некласираните в търга участници.
Предвид гореизложеното, КЗК счита, че с оглед механизма за класиране и приемане
на офертите на участниците в търга, който е регламентиран в Правилата на ЦПДД и е от
компетенциите на БНЕБ, НЕК ЕАД не участва и не взема решение за приемане и класиране
на офертите на участниците в търга. НЕК ЕАД приема резултатите от търга доколкото
постигнатите ценови нива са над обявената от дружеството минимална цена - 101,00
лева/MWh и спечелените количества са в рамките на предложения от НЕК за продажба
основен товар – 50 MW.
Комисията установи, че в инициирания от НЕК ЕАД търг, проведен на 01.07.2019 г.,
от спечелилите 4 участници в търга е класирано само едно от посочените в сигнала
дружества, а именно (...)*, което печели (...)* % от предложените от производителя
количества ЕЕ.
Относно твърденията за наличие на координираност между оферираните позиции
(количество и цена) на търговете на сегмент „Ден напред“ на търговци на електрическа
енергия и НЕК ЕАД в периода 01.12.2018 г. – 14.07.2019 г., с което на пазара са достигнати
високи равновесни почасови цени, дружеството пояснява следното:
Търговията в сегмента се осъществява съгласно разработените и издадени от БНЕБ
ЕАД „Правила за работа на организиран борсов пазар” и Приложение 1 към правилата –
„Правила за работа на пазарен сегмент „Ден напред“. За право на участие търговските
участници преминават процедура по регистрация и сключват договор за участие с БНЕБ.
БНЕБ е страна по договорите с всички търговски участници, на пазарен сегмент „Ден напред“
не се сключват двустранни договори между отделните ТУ. Към момента регистрираните
активни участници на ПДН са 71. НЕК ЕАД подчертава, че предлага своите оферти наравно с
другите ТУ и по никакъв начин не е отговорно за провеждането на почасовите тръжни сесии
на ПДН. Единствено БНЕБ отговоря за организиране, провеждане и администриране на
тръжните сесии на сегмента.
Предложенията за покупка/продажба за деня на доставка се състоят от 24 часа, като за
всеки отделен час предложението може да съдържа до 200 двойки количество-цена.
ПДН оперира на базата на търг (борсова сесия) за всеки отделен час, като за всеки час
се определя клирингова цена еднаква за всички търговци участници, продавачи и купувачи.
Клиринговата цена се определя при пресичането на кривата на търсене и кривата на
С писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 15.11.2019 г. НЕК ЕАД посочва, че съгласно член 103 от Правилата на
БНЕБ, операторът организира търг за продажба/покупка на електрическа енергия след получено „Заявление за
иницииране на търг“ от търговски участник и заплащане на таксата за иницииране на търг в съответствие с
Тарифата за таксите на БНЕБ от съответния участник. Крайният срок за подаване на Заявление за иницииране на
търг е до 14:00 часа ЦЕВ на предходния работен ден преди датата за провеждане на търга, (член 130 от
Правилата). Практиката обаче показва, че при активизиране на търговските участници на ЦПДД, БНЕБ не винаги
е в състояние да публикува и проведе тръжната сесия, както е заявено от инициатора, поради ограничения брой
търгове, които Правилата позволяват да се провеждат на ден. Инициираният от НЕК ЕАД търг на 01.07.2019 г.
е обявен пет дни предварително.
240
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предлагане, изчислява се чрез специален алгоритъм EUPHEMIA (Pan-European Hybrid
Electricity Market Integration Algorithm), използван и при други енергийни борси.
Клиринговите цени и търгуваните количества за всеки час се публикуват на
електронната страница на БНЕБ ЕАД. Търговците участници получават по електронна поща
резултата от собственото си участие.
На ПДН НЕК ЕАД доставя солидарна част от количествата електрическа енергия по
Ангажимента на БЕХ ЕАД поет към ЕК, при фиксирана от ЕК цена. Допълнителни количества
се предлагат след задоволяване на нуждите на регулирания пазар с изпълнение на дневните
графици подадени от крайните снабдители, при отчитане на общия енергиен баланс на
Компанията.
Начинът на функциониране на ПДН, предлаганите значителни количества по
Ангажимента на БЕХ ЕАД към ЕК на ниска, фиксирана за пет годишен период цена, големият
брой участници със значителен брой предложения показва, че клиринговата цена се определя
в зависимост от търсенето и предлагането във всеки един интервал на търговия и не се
формира от твърдените координирани позиции на отделни участници.
В допълнение дружеството отбелязва, че на централизирания пазар за двустранни
договори НЕК ЕАД няма сключени сделки за доставка на електрическа енергия в периода
01.12.2018 г. – 30.06.2019 г. с дружествата „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, „Юропиън
Трейд оф Енерджи“ АД, „Сага Комодитис“ АД, „ТМ Технолоджи АД“, „Енерджи Инвест
Юръп“ АД.
Предвид гореизложеното, Комисията установява, че инициираните от НЕК ЕАД
търгове, разгледани по-горе, са проведени съгласно процедурите, уредени в Правила за
работа на организирания борсов пазар. Доколко самите правила създават възможности за
манипулации на пазара е въпрос, който КЗК ще разгледа по-долу в рамките на своята
компетентност.
5. Заключение
От събраната в производството информация се установява, че проблеми се наблюдават
основно на борсовите сегменти ЦПДД – Търгове, както и на ПДН. Най-общо в сигналите се
съдържат 2 основни групи твърдения – такива, свързани с процедурата по иницииране на
търгове и подаване на оферти по тях, и такива относно конкретните постигнати цени и
предложени количества на съответните борсови сесии.
Процедурата по провеждане на търгове на ЦПДД е разписана в ПТЕЕ, както и в
приетите от борсовия оператор Правила за работа на организиран борсов пазар на
електрическа енергия, сегмент ЦПДД и разгледаните търгове са проведени съгласно тези
нормативно установени правила. БНЕБ предоставя механизма, по който търговските
участници могат да срещнат своите оферти и да сключат желаните от тях сделки. Съгласно
приетите правила БНЕБ третира в условията на равнопоставеност търговските участници,
като правилата за участие на отделните пазарни сегменти съчетават интересите на отделните
групи търговски участници – производители, търговци, крайни потребители241. Проява на
равнопоставеността на участниците на БНЕБ е анонимността на подаваните оферти.
Анонимността на търговските участници на ЦПДД е от значение за неразкриване на
търговската стратегия на участниците, количествата електроенергия закупени от тях и цената,
по която са закупили електроенергията242. С анонимността при подаването на оферти се цели
да се гарантира равнопоставеност, недискриминация на търговските участници,
възпрепятстване на опити за манипулиране на пазара, както и че сключването на сделка е в
резултат само на взаимодействието между търсенето и предлагането 243. Целта е да се
гарантира на търговските участници запазването на пазарната им стратегия като търговска
тайна. Също така при условията на анонимност се ограничава възможността за влияние на
Писмо от БНЕБ вх. № към КЗК-82/18 от 30.08.2019 г.
Писмо от АТЕБ вх. № към КЗК-82/18 от 01.11.2019 г.
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писмо от АЕЦ Козлодуй с вх. № към КЗК-82/18 от 11.11.2019 г.
241
242
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търговските участници едни спрямо други при осъществяване на търговията и подаването на
оферти244.
От друга страна анкетираните в хода на производството пазарни участници
сигнализират за редица пропуски в правилата на отделните сегменти и най-вече на ЦПДД,
които благоприятстват според тях извършването на пазарни злоупотреби. Като негативна
промяна се оценява излизането на БНЕБ ЕАД като страна по сделките, сключвани на ЦПДД,
което според пазарните участници създава пречки пред конкуренцията, доколкото
предотвратява възможността всеки да търгува с всеки и прехвърля рисковете от търговията
върху самите участници. Посочват се и други пропуски и спорни моменти в борсовите
правила, които ограничават или биха могли да бъдат използвани за ограничаване на
конкуренцията. Този въпрос ще бъде разгледан от КЗК по-долу.
Относно конкретните цени, постигнати в определени периоди на БНЕБ: Цените на
БНЕБ се формират въз основа на търсене и предлагане и отразяват състоянието на търговия
към конкретен момент. Принципно офертата на всеки един пазарен участник участва във
формирането на цената на енергийни продукти на ПДН. Възможно245 е някои пазарни
участници с по-голям пазарен дял да имат по-голямо влияние върху позиционирането на
кривите на търсене и предлагане, чрез определените почасови количества и ценови прагове в
подадените от тях оферти.
Във връзка с писмо на Министъра на енергетиката вх. № ВХР-1347/09.07.2019 г.,
съдържащо твърдения за значителни флуктуации в цената на ел.енергията предлагана на
сегмент „Ден напред“ на БНЕБ спрямо цената на енергията на някои от останалите регионални
борси, Комисията направи преглед на равнището на цените за м.юли 2019 г. 246 на
регионалните борси на Румъния (OPCOM), Турция (EPIAS), Унгария (HUPX) и Гърция
(LAGIE), въз основа на който се установи, че единствено на 03.07.2019 г. цената на ел. енергия
на сегмента ПДН на БНЕБ е значително по-висока, докато през останалите дни от месеца до
голяма степен следва цените на регионалните борси.
По отношение на конкретното необичайно повишение на цената на 03.07.2019 г. на
ПДН може да се констатира247, че един от водещите фактори е резултат от намаленото
предлагане и значително увеличеното търсене на електроенергия. Възможно е повишението
на цената да е свързано с обективни причини – повечето от сключените на ЦПДД дългосрочни
договори за покупко-продажба на електроенергия са приключили на 30.06. и поради тази
причина се налага на търговците да набавят липсващите количества ЕЕ от краткосрочните
сегменти ПДН и ПРД248. Също така промените в ЗЕ от 2019 г. променят регулаторната рамка
и пазарния модел. Това дава основание да се предположи, че след последните промени е
необходимо техническо време докато пазарът се адаптира към новата ситуация и големите
ценови разлики в последователни дни би следвало да се изглаждат и да достигат диапазон от
стойности еквивалентни или близки до реалната пазарна цена249.
Също така е възможно намаленото предлагане да се дължи на пазарна манипулация,
като напр. задържане на мощност от страна на производители или друг вид пазарна
манипулация, която представлява нарушение по чл. 5 от РЕМИТ и е от компетентността на
секторния регулатор250.
Писмо от БНЕБ с вх.№ към КЗК-82/18 от 08.11.2019 г.
Писмо от БНЕБ вх. № към КЗК-82/18 от 30.08.2019 г.
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Виж графики № 22 и № 23
247
Писмо от БНЕБ вх. № към КЗК-82/18 от 30.08.2019 г.
248
Писмо от БНЕБ вх. № към КЗК-82/18 от 30.08.2019 г.
249
Писмо от БНЕБ вх. № към КЗК-82/18 от 30.08.2019 г.
250
Съгласно § 13 от Преамбюла на РЕМИТ, манипулирането на пазарите за търговия на едро с енергия включва
действията, предприети от лица, които изкуствено причиняват ниво на цените, което не е обосновано от
пазарните сили на предлагането и търсенето, в това число действителната наличност на капацитети за
производство. Манипулиране на пазара представлява преднамереното предприемане на действие, така че да
изглежда, че наличността на производствен капацитет за електроенергия е различна от капацитета, който в
действителност е технически наличен, в случаите, когато подобна информация засяга или има вероятност да
засегне цената на енергийните продукти на едро.
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VIII. Откроени проблеми от анкетираните участници свързани с
функционирането на електроенергийния пазар
В рамките на проучването по секторния анализ, браншовите организации и
участниците на пазара представиха своите становища относно редица проблеми за
конкуренцията на свободния пазар на електроенергия в страната, както и евентуални
предложения за предприемане на мерки за преодоляването им. Някои от констатираните
проблеми претърпяха развитие в хода на извършване на секторния анализ, дължащо се на
промени в нормативната уредба или предприети стъпки за разрешаването им. Това развитие
и неговото влияние върху конкурентната среда ще бъде разгледано от Комисията в анализа
по-долу.
1. Непредвидимост на нормативната уредба и липса на дългосрочна стратегия за
развитие
Браншовите организации (АТЕБ, БФИЕК, БФА, БГВЕА) и голяма част от анкетираните
пазарни участници251 посочват като един от основните проблеми в сектора динамичността и
липсата на предвидимост в измененията на нормативната уредба. Отбелязва се, че тези
изменения се предприемат едностранно от страна на законодателя или КЕВР, при липса на
диалог и участие от страна на пазарните участници и без оценка на въздействието, което е
недопустимо, предвид че се засяга модела на функциониране на свободния пазар. Посочва се,
че липсата на дългосрочна визия и стратегия за развитието на свободния пазар водят до отлив
на търговци на електроенергия (АТЕБ), както и на производители от ВЕИ (БГВЕА). БФА от
своя страна допълва, че бързината при промяната на нормативните актове води до непрецизно
и понякога неясно формулиране на правните норми, което обуславя възникването на
търговски спорове между различните участници на пазара на енергия.
Анкетираните организации и пазарни участници настояват за дългосрочна визия за
развитието на енергийния сектор в страната за следващите 10-20 години, стабилна
законодателна и регулаторна рамка и предвидимост в нейното развитие, както и пряк диалог
между институциите и пазарните участници при предприемането на изменения в нея.
Във връзка с тези твърдения в сигналите министърът на енергетиката посочва252, че в
изпълнение целите заложени в Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. и във
връзка с ангажиментите на страната, произтичащи от членството й в ЕС, през 2012 г. са приети
изменения и допълнения в Закона за енергетиката, с които е транспонирана Директива
2009/72/ЕО за пазара на електрическа енергия. С този законодателен акт и с приемането на
подзаконовите нормативни актове са създадени условия за развитие на електроенергийния
сектор и неговата пазарна либерализация, съгласно изискванията заложени в Третия енергиен
либерализационен законодателен пакет на ЕС. Направени са редица промени в ЗЕ в периода
2012 г. – 2019 г.
По отношение на предприемане на изменения на нормативната уредба в сектора
Министърът на енергетиката посочва253, че в случаите, в които инициативата за изготвяне на
проект на нормативен акт е на министъра на енергетиката, изработването на съответния акт
се извършва в съответствие с предвиденото в Закона за нормативните актове (ЗНА) и указа за
неговото прилагане, а именно:
В съответствие с разпоредбата на чл. 18а от ЗНА, при изработването на проект на
нормативен акт, МЕ извършва предварителна оценка на въздействието, когато това е
предвидено в ЗНА, и провежда обществени консултации с гражданите и юридическите лица
съгласно глави втора и трета на същия закон. Изработването на проект на нормативен акт от
страна на МЕ се извършва при зачитане на регламентираните в чл. 26, ал. 1 от ЗНА принципи
на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност,
„Синергон Енерджи“ ЕООД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „ПИ ПИ СИ България“ АД, „ЕВН България
Топлофикация“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „Енергео“ ЕООД, „Акспо
България“ ЕАД, „Енергео“ ЕООД.
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Писмо вх. № към КЗК-82/18 от 07.01.2020 г.
253
Писмо вх. № към КЗК-82/18 от 07.01.2020 г.
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пропорционалност и стабилност. Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване
или приемане от компетентния орган МЕ, в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗНА,
публикува на интернет страницата си и на Портала за обществени консултации, проекта
заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието. Срокът за
предложения и становища по проектите, публикувани от МЕ за обществени консултации, е не
по-кратък от 30 дни.
След приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно
издаването на съответния нормативен акт, МЕ, съгласно изискването на чл. 26, ал. 5 от ЗНА,
публикува на интернет страницата си и на Портала за обществени консултации справка за
постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.
В случаите, в които министърът на енергетиката е вносител на проект на нормативен
акт, който подлежи на разглеждане от Министерския съвет, министърът, на основание чл. 27,
ал. 1 от ЗНА, изпраща акта заедно с предварителната оценка на въздействието за съгласуване
на органите, чиито правомощия са свързани с предмета на регулиране на предлагания акт или
които са задължени да го прилагат, както и на Националното сдружение на общините в
Република България, ако проектът е свързан с правомощия на общините.
Проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него и
предварителната оценка на въздействието, се внася за обсъждане и приемане от компетентния
орган, в съответствие с разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ЗНА.
Прилагането на цитираните разпоредби от ЗНА и конкретно разпоредбата на чл. 26 от
ЗНА има за цел именно отчитане на мнението на заинтересованите лица в процеса на
изработване на проекти на нормативни актове.
2. Незавършена либерализация на електроенергийния пазар
Част от анкетираните асоциации и пазарни участници254 посочват като проблем на
електроенергийния пазар незавършената либерализация, което води до състояние на
кроссубсидиране между двата сегмента – регулиран и свободен пазар. В становището си АТЕБ
отбелязва, че НЕК изкупува електроенергия за регулирания пазар от АЕЦ Козлодуй ЕАД, ТЕЦ
Марица изток 2 ЕАД и производители в състава на НЕК на по-ниски цени, което ги
принуждава да компенсират разходите си чрез по-високите цени за продажба на свободния
пазар. Допълнително всички производители и вносители на електрическа енергия са
задължени да правят вноски равни на 5 % от приходите си във фонд „Сигурност на
електроенергийната система“ (СЕС). Със събраните средства се компенсират разходите на
НЕК за закупуване на електроенергия по дългосрочни договори и преференциални цени. Така
чрез Фонд СЕС, дружествата извършващи дейност на свободния пазар субсидират
регулирания пазар.
Съществените разлики между регулираните цени и тези на свободния пазар са довели
до тенденция на „завръщане“ на крайните клиенти от свободен пазар към регулиран пазар,
което поставя търговците на ЕЕ в позиция да се конкурират с доставчиците по регулирани
цени и представлява пречка пред пълната либерализация на пазара.
Тенденцията продължава и през 2019 година, видно от заповед № Е-РД-16-193 от
09.04.2019 г. на министъра на енергетиката относно допълнително задължение за обслужване
на обществото и предоставяне на НЕК ЕАД на допълнителни количества електрическа
енергия над утвърдената квота, определена с Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г. на КЕВР за
действащия регулаторен период. С горецитираната заповед са отпуснати допълнителни
количества електроенергия за регулирания пазар от „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД,
превишаващи първоначално обявената квота от КЕВР за този сегмент.
Съгласно становище255 на министъра на енергетиката, с приетата от КЕВР на
01.04.2016 г. Инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия
АТЕБ, БФИЕК, БГВЕА, Синергон Енерджи ЕООД, ЧЕЗ Трейд България ЕАД, група Енерго Про, ЕВН
Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, Акспо България ЕАД и др.
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за клиенти притежаващи обекти, за които се прилагат Стандартизирани товарови профили
(СТП), се дава възможност на битовите и небитовите клиенти на ниско напрежение реално да
могат да сменят своя доставчик на електрическа енергия и да сключват сделки по свободно
договорени цени. Изразява се позиция, че към настоящия момент предвид приетите ценови
регулаторни решения за електрическата енергия на регулиран пазар, е въпрос на
самостоятелно икономическо решение на всеки един потребител на регулирания пазар дали
да участва на свободния пазар на електрическа енергия.
Според НЕК ЕАД, липсата на предвидимост от системното надвишаване количествата
за регулирания пазар налага пренасочване на съществени обеми, предназначени за
организиран борсов пазар към регулирания сегмент. Тези обстоятелства предопределят
участието на НЕК ЕАД единствено на платформата „Ден напред“, където дружеството е
принудено да предлага свободните си количества ел. енергия на рисков сегмент с
краткосрочна търговия. В резултат, предлагането на дългосрочни продукти от страна на НЕК
ЕАД на ЦПДД, т.е. иницииране на търгове за продажба на продукти на месечна, тримесечна,
годишна база, е сравнително ограничено и по този начин търговските участници, търсещи
дългосрочни продукти нямат достъп до тези количества ел. енергия за задоволяване нуждите
на своето или потреблението на крайните им клиенти.
НЕК ЕАД отбелязва, че в изпълнение на законовия си ангажимент за задоволяване
нуждите на регулирания сегмент, се лишава от участие на БНЕБ с количества, надхвърлящи
2 000 000 МВтч256.
Във връзка с тези твърдения министърът на енергетиката посочва257, че се планира от
следващия регулаторен период, който започва от 1 юли 2020 г., поетапно да се предприемат
мерки за пълна либерализация на пазара на дребно с електрическа енергия. Това поетапно
премахване на регулираните цени за крайните потребители ще доведе до увеличаване на
конкуренцията между доставчиците на електрическа енергия, което ще доведе до по-добри
условия за потребителите.
Съгласно становището на министъра на енергетиката, България цели осигуряване на
адекватна защита за уязвимите битови потребители на електрическа енергия по време на този
преходен период към пълна либерализация. В тази връзка, въз основа на подробен анализ са
разработени политики и мерки, които да гарантират плавен и поетапен преход за битовите
потребители към либерализиран пазар на дребно на електрическа енергия. Този преход ще се
осъществи като в началото цената за битовите потребители ще бъде частично регулирана до
пълното отпадане на регулираната компонента в тази цена. Преди започване на процеса на
пълна либерализация на пазара на електрическа енергия ще бъде въведен механизъм за защита
на уязвимите клиенти на електрическа енергия, който включва критерии за идентифициране
на тези клиенти, както и финансови и нефинансови мерки за тяхната защита. Механизмът за
защита на уязвимите клиенти ще се осъществява чрез системата за социално подпомагане.
Този механизъм за подпомагане на уязвимите потребители на електрическа енергия е с цел да
се осигури целогодишно покриване на минимални нужди от електрическа енергия, извън
нуждите за отопление.
3. Ограничения пред вноса и износа на електроенергия и липса на пазарно
обединение
Както браншовите организации, така и пазарните участници посочват като един от
проблемите на електроенергийния пазар ограниченията върху вноса и износа на
електроенергия, които от своя страна възпрепятстват пазарното обединение на националния
със съседните пазари („market-coupling”).
Като административна пречка пред вноса и износа се посочва изискването всеки
участник да има лицензия за търговия и да бъде регистриран от преносния оператор като
търговски участник в страната, за да може да търгува на българския пазар. Нормативната
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уредба на борсовия пазар ограничава български производители на електроенергия да продават
на крайни потребители и търговци от чужбина, които не са регистрирани на българската
борса. Преди въвеждането на задължителна търговия през БНЕБ, българските производители
на електроенергия са имали възможност да продават на такива клиенти в съседни страни чрез
доставка на границата между двете държави. След измененията в ЗЕ, такива сделки са
възможни само ако чуждестранните купувачи се лицензират като търговци на електроенергия
в България и се регистрират за участие на БНЕБ, което е асоциирано със значителни разходи
и административни усилия. В тази връзка, задължението на производителите да предлагат
цялото произведено количество електрическа енергия на борсата и изискванията за търговия
водят до ограничаване свободната търговия и движение на стоки в рамките на единния
Европейски пазар.
Технически ограничения са капацитетите на междусистемните електропроводи, които
определят количеството енергия за внос/износ в/от страната.
Икономически ограничения са търговските права за пренос през съответната граница,
т.нар. трансгранични капацитети, които трябва да бъдат закупени, за да се осъществи внос или
износ на електроенергия. Тези права се разпределят и предоставят от ЕСО ЕАД и съседните
системни оператори на ротационен принцип, с обхват – годишен, месечен и дневен.
Производителите считат, че ограниченията в количеството на трансграничните
капацитети увеличават тяхната цена, особено на границите със съседни държави с голямо
търсене. Това завишаване на цената, прави неатрактивна ел.енергията, предлагана от
българските производители, тъй като износът има икономически смисъл, ако цената на
електроенергията остане конкурентна след добавяне на цената за трансграничен капацитет и
такса за достъп и пренос258.
В становищата се посочва още, че увеличаването на наличните трансгранични
капацитети за износ би довело до по-голямо задгранично търсене, съответно до вдигане на
цената на електроенергията в страната. И обратно – намалението на трансграничните
капацитети за износ би довело до по-ниско търсене, съответно до понижение на цената на
електроенергията в страната259.
БНЕБ ЕАД посочва, че успешното пазарно обединение на пазарите „Ден напред“ се
основава най-вече на достатъчния трансграничен капацитет, разпределен имплицитно на
дневна база от страна на преносните оператори, което обуславя спешната необходимост от
преразглеждане на политиката на ЕСО ЕАД за определяне на капацитети за предоставяне на
пазара по енергийните граници на страната. По-големите капацитети, разпределяни на дневна
база, без да е необходимо редуциране на дългосрочните такива, означава общо увеличаване
на капацитета, който да бъде търгуван, което от своя страна ще направи възможно стартиране
на проекти за пазарно обединение, които при сегашната политика не биха били възможни.
Интеграцията на електроенергийния пазар ще допринесе за увеличаване на конкуренцията.
На следващо място, като съществено икономическо ограничение пред вноса и износа,
анкетираните участници поставиха съответните такси при всяка от двете дейности260, които
според тях намаляват конкурентоспособността на местната електроенергия и оскъпяват
електроенергията от други държави. По този начин се възпрепятства нейното свободно
движение от и към страната, ограничава се експортния потенциал и се затруднява вноса на
електроенергия от съседни пазари.
Беше посочено, че начисляването на такса върху износа на електроенергия под формата
на цена за „достъп до електропреносната мрежа“ и цена за „пренос на електрическа енергия
през електропреносната мрежа“ противоречи на европейските директиви за създаване на
единен енергиен пазар и че България е единствената страна в Европа и сред съседите си, която
прилага такса (цена за достъп и пренос) върху електроенергията за износ261, т.нар. експортна
КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД
Група Енерго Про
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01.07.2019 г.
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такса. Това, според БНЕБ ЕАД, поставяше борсовия оператор в изолация с оглед на
реализация на проекти за пазарно обединение.
Търговците от друга страна заявиха, че предвидената такса внос под формата на
ежемесечни вноски във фонд Сигурност на електроенергийната система в размер 5 на сто
от приходите им от внесена и продадена на пазара в страната електрическа енергия се отразява
негативно на паричните им потоци и прави вноса в страната на по-евтина енергия в повечето
случаи неизгоден, тъй като оскъпява електроенергията.
Съгласно становище262 на министъра на енергетиката с измененията в ЗЕ (ДВ, бр. 41 от
01.07.2019 г.) цените за достъп и пренос не се дължат от участниците на пазара при внос или
износ на електрическа енергия. Посочва се, че очакването е тази промяна да се отрази
позитивно, но към момента е рано да бъдат оценени конкретните резултати от въведената
мярка, тъй като за изготвянето на коректен анализ е необходимо да се проследят данни с цел
тяхното сравнение за по-дълъг период.
4. Задължително предлагане на цялото произведено количество електрическа
енергия на БНЕБ
Всички анкетирани асоциации, както и голяма част от анкетираните участници на
пазара считат263, че измененията в ЗЕ, които задължават производителите да предлагат
произведените количества електрическа енергия единствено на платформите на борсата
ограничават свободата на търговия и конкуренцията на пазара на електрическа енергия в полза
на БНЕБ като единствен купувач-продавач.
Посочва се, че разпоредбата на чл. 43, ал. 1, т. 2 от ЗЕ, изискваща да има само една
лицензия за дейността организиране на борсов пазар на електрическа енергия в България,
създава нов монопол на електроенергийния пазар. Чрез централизиране на предлагането на
едно място се ограничава свободния избор на най-подходящ (ценово конкурентен) канал за
търговия и се елиминират други канали за търговия в лицето на брокери, онлайн платформи
на централите и директно двустранно договаряне с производителите.
По този повод в свое писмо264 министърът на енергетиката посочва пример за
организиране на пазарите „Ден напред“ и „В рамките на деня“ в няколко пазарни зони от една
компания за няколко и държави членки (ЕРЕХ - Германия, Франция, Австрия, Белгия,
Люксембург, Холандия, Швейцария, Великобритания и Nord Pool - Норвегия, Швеция,
Финландия, Дания. Литва, Латвия и Естония). В тази връзка се изразява позиция, че доколкото
в бъдеще борсовите оператори ще бъдат конкурентни дружества, които ще трябва да оцеляват
в конкурентна среда, то това предполага обединение или сливане на съществуващи борсови
оператори или създаване на общи такива. Пример за такова интегриране е АРХ Group,
борсовия оператор в Холандия, Белгия и Великобритания, обединен с ЕРЕХ през 2015 г.
Самата ЕРЕХ SPOT е създадена от Powernext SA и ЕЕХ AG през 2008 г. Основните акционери
в действащите борсови оператори в по-голямата си част са съответните системни оператори
на държави-членки, като % на собственост варира в зависимост от законодателството на
съответната страна. Енергийните борси в Европа се контролират в зависимост от
националното им законодателство от съответния национален енергиен регулатор, като част от
тях се контролират и от национален финансов регулатор.
Отчитайки сложната ситуация в региона на Югоизточна Европа, породена от
наличието на три държави-членки и държавите от западните балкани, които не са членки, но
посредством Енергийната общност следват развитието на пазара в рамките на ЕС, създаването
на един борсов оператор, който да организира пазарите на държавите в региона би била една
много добра перспектива за електроенергийния пазар в региона.
Писмо вх. № към КЗК-82/18 от 07.01.2020 г.
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Министърът пояснява, че съгласно Регламент 2015/1222 за установяване на насоки
относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването
Номинираният оператор на пазара на електрическа енергия (НОПЕ) е отговорен за
изпълнението на функциите, свързани с обединение на пазарите. Също така посочва, че в осем
държави-членки на ЕС съществува монополно положение, в това число България, Гърция и
Румъния, което гарантира, че посочената като НОПЕ компания е единствената, която може да
организира съответния пазарен сегмент - ден напред или в рамките на деня в рамките на
държавата-членка.
Според пазарните участници обаче нормативната уредба на борсовия пазар ги поставя
в по-неблагоприятна позиция от една страна спрямо участниците в други страни, които могат
сами да избират каналите си за търговия. От друга страна, настоящото по-неблагоприятно
положение на пазарните участници се изразява в оскъпяване на търговията с таксите за
регистрация на борсата, за всеки изтъргуван МВтч. и изискваните обезпечения. ВЕИ
производителите посочват, че продажбата на електроенергия единствено на БНЕБ, особено в
настоящия момент на липса на ликвидност и достатъчна свързаност с регионалните пазари, ги
поставя в значителна зависимост от поведението на големите (основно държавни)
производители на електрическа енергия и предизвикваните от тях флуктуации на борсовата
цена на електроенергията. Възможността да продават на БНЕБ чрез координатор на
балансираща група не е достатъчна за решаване на тези проблеми поради малкия брой и
липсата на достатъчна конкуренция между координаторите на балансиращи групи на ВЕИ.
Малките количества и кратките периоди на търговия по свободно договорени цени правят
разходите за участие на БНЕБ значителни като относителен дял и биха имали възпиращ ефект
за търговията през БНЕБ.
Като недостатък на правната уредба на борсовия пазар се посочва липсата в нея на
основни принципи за дейността на енергийната борса (управление на борсата, изготвяне и
одобряване на правилата за работа на борсата, изисквания за независимост, осигуряване на
равнопоставеност на участниците, борсови такси и начин на тяхното формиране), както и на
нормативно установен ефективен контрол върху дейността на БНЕБ ЕАД.
За решаване на проблема участниците предлагат премахване на задължението на
производителите да предлагат произведената електроенергия само на борсата, като се
предвидят възможности производителите да могат да продават енергията си на търговци,
както и директно на потребители при пазарно определени цени. Това ще стимулира
конкуренцията между различните търговски платформи и ще доведе до по-конкурентни
правила и условия по сделките. Предлага се дори да се разреши издаването на повече от една
лицензия за дейността оператор на борсов пазар в България, което ще стимулира конкуренция
между различните борсови оператори.
5. Непредлагане на адекватни продукти на борсата
Някои от анкетираните сдружения и търговци посочват като затруднение
непредлагането на определени продукти на борсата. Така например се посочва, че на ЦПДД
не се предлага ежедневно електрическа енергия от страна на производителите. Пазарите в
региона са ликвидни, докато в България не всеки ден има обявени търгове, както и минава
време от датата на обявяване на търг до неговото приключване. Посочва се още, че се търгуват
основно стандартни продукти, което ограничава гъвкавостта за пазарните участници.
Допълва се, че непредлагането на срочни договори за пиков профил (дневна енергия доставка в интервала 8-20 ч.), лишава търговците от възможността да „заключват“ продажбите
си със срочни покупки. Така единствения начин за покупка на пиковата енергия остава спот
пазарът, където цените са изключително волатилни и непредвидими. Посочва се, че цените на
този пазар са по-високи в сравнение с цените по дългосрочните договори. Средната цена на
ПДН за пиковия товар (8-20 ч, пон-пет) за 2016 г. е 76,27 лв./MWh, а за 2017 г. - 104 лв./MWh.
Ръстът в борсовата ПДН цена е 36% и не е бил предвиден от никой търговец в България,
поради което търговците масово са реализирали значителни загуби през 2017 г., поради
големите отворени позиции, причинени от липсата на срочни пикови договори. Според АТЕБ
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това е причината за излизането от пазара на двама големи и стабилни търговеца – Фреа Акспо
и Фючър Енерджи, защото са планирали спот покупки на цени далеч под реално
реализираните. Финансовите отчети на лицензираните търговци свидетелстват за натрупани
общо над 60 млн. лева загуби, което означава, че поскъпването на електрическата енергия е
било за тяхна сметка, тъй като са смекчили тежестта от повишените пазарни цени за крайните
клиенти.
БФИЕК и АТЕБ настояват производителите постоянно да предлагат достатъчно
дългосрочни продукти, съответстващи на търсенето, в това число договори за пиков и базов
товар с различна продължителност – 12 м, 6 м, 3 м, 1 м, и т.н. Според сдруженията, само в
такава пазарна среда добросъвестният търговец може да извършва успешно управление на
портфейла, което има за цел стабилни цени за крайните клиенти и предвидими маржове на
печалба за търговците.
6. Проблеми пред свободната търговия на ЦПДД
С изменения в Правилата за работа на централизиран пазар за покупко-продажба на
електрическа енергия посредством двустранни договори, в сила от 09.01.2018 г., БНЕБ вече
не е страна „по която и да е от сделките, сключени на ЦПДД“ (чл. 1).
В своето становище „Българска независима енергийна борса“ ЕАД посочва, че е
осъществила тази промяна поради изискванията на Европейското законодателство, тъй като
от 3 януари 2018 г. на територията на Европейския съюз (ЕС) се прилага нова правна рамка в
областта на пазарите на финансови инструменти. Въз основа на нея, ако БНЕБ е страна по
сделките, сключвани на ЦПДД, същото би следвало да получи съответните лицензии по реда
на посоченото финансово законодателство. Излизайки от сделките, борсовият оператор
единствено предлага платформата, която среща търговките участници при осъществяването
на сделките за покупко-продажба на електрическа енергия, но финансовият риск и условията
по сделките се определят от тях.
Съгласно становище265 на министъра на енергетиката националното и европейското
законодателство не предвиждат задължение за Борсовия оператор в Република България да
бъде или не страна по сделката - преценката дали да бъде страна по сделките, сключени на
платформата за сключване на дългосрочни сделки за покупко-продажба на електрическа
енергия, се преценява еднолично от борсовия оператор, като същият може да бъде централен
контрагент или единствено да предоставя платформата, на която търговските участници да
срещат своите интереси за покупка или за продажба на електрическа енергия и съответно да
сключват сделки без да влизат в договорни отношения по самите сделки с борсовия оператор
на електрическа енергия.
Почти всички анкетирани участници не одобряват тази промяна, определяйки я като
прибързана. АТЕБ посочва, че при излизането на БНЕБ като страна по сделките на ЦПДД,
операторът на борсов пазар вече не поема отговорност за финансовия риск и за коректното
изпълнение на сделките, а се явява само посредник между пазарните участници, но без да
намали таксите за участие/транзакция.
Според анкетираните участници участието на оператора в сделките е имало
дисциплиниращ ефект върху поведението на търговските участници и е гарантирало
коректното изпълнение на всяка една сключена сделка, което за голяма част от търговските
участници има ключово значение с оглед минимизиране на търговския риск. След промяната
се наблюдава отслабване на администриращата и контролна функция на Оператора, което не
е целесъобразно решение при един тепърва развиващ се пазар.
Излизането на БНЕБ от сделките на екран на ЦПДД прехвърля целия риск върху
търговските участници и дава възможност за злоупотреби чрез допълнителни анекси.
Участниците очакват тази промяна да доведе до ограничаване на ликвидността на сегмент
ЦПДД, тъй като повечето търговски участници не са готови да поемат риска на даден пазарен
участник, който обявява търг на ЦПДД.
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Анкетираните участници считат, че борсата трябва да бъде посредник и гарант за
сключените сделки, какъвто се явява на сегменти ПДН и ПРД. Решение на този проблем
участниците виждат във въвеждането на клирингова къща, а до тогава настояват ЦПДД да
работи по Правилата в предишната им редакция, от 16.12.2016 г. Посочва се, че БНЕБ няма
капацитета и опита за управление на финансовия риск в ситуация, в която цялото предлагане
на електроенергия минава през платформите на борсата. Регламентираните в новите правила
начини за сключване на сделки, договори, финансови лимити, обезпечения и начини на
разплащане между пазарните участници са рискови и потенциално опасни за свободния пазар
на електроенергия. Същите трябва да гарантират коректното сключване и изпълнение на
сделките, което от своя страна да осигури нормалното функциониране на пазара и да повиши
доверието на пазарните участници в него. Участниците считат, че това би могло да се случи
само след въвеждането на клирингова къща – предпочитаният, сигурен модел, използван на
повечето европейски енергийни борси.
Съгласно събраната информация, клиринговата къща е посредник между купувачи и
продавачи, който отговаря за уреждането на търговските сметки, събиране и поддържане на
гаранционни обезпечения по сделките, регулиране на доставката и отчитане на данни за
търговията. Когато двама търговци договарят условията по покупко-продажбата на
електрическа енергия, клиринговата къща действа като посредник от името и на двете страни
и минимизира риска от неизпълнение на сделката, като поема задължение да изпълнява
задълженията по договора. Следователно целта на клиринговата къща е да подобри
ефективността на пазарите, равнопоставеността в търговията и да допринесе за стабилността
на финансовата система.
Повечето анкетирани участници считат, че липсата на клирингова къща налага на
всички участници на пазара по-висок оперативен, финансов и правен риск, както и риск от
неизпълнение. Липсата на клирингова къща води до несигурност сред пазарните участници и
до ограничаване на ликвидността, тъй като някои участници могат да се въздържат от
сключване на сделки, ако потенциалните насрещни страни не отговарят на кредитните им
изисквания. Също така и до липса на единна стандартизация на условията и крайните срокове
за плащания и предоставяне на обезпечения, а специално на ЦПДД - до невъзможност всеки
търговски участник да търгува с всеки друг.
Участниците считат, че без клирингова къща се наблюдават по-високи транзакционни
разходи по сделките, както и че вътрешният клиринг предоставян от БНЕБ не е на нивото,
предоставяно от клиринговите къщи и е свързан с високи оперативни разходи за участниците
на пазара.
Повечето от анкетираните участници посочват, че на най-големите и ефективни борси
в ЕС наличието на клирингова къща, като централен контрагент, е задължително, независимо
дали тя е част от организирания борсов пазар или е самостоятелно юридическо лице. Някои
твърдят, че повечето Европейски енергийни борси използват клирингови къщи, а само в малко
на брой страни борсите извършват вътрешен клиринг подобен на този предоставян от БНЕБ.
Други участници посочват, че в европейската практика има борсови пазари, които
функционират и без наличието на клирингова къща, но вероятно нейното съществуване, на
този етап би повишило доверието и сигурността на борсовата търговия у нас.
Според „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, такъв посредник не е необходим
и не е задължителен, като обаче в зависимост от модела, възприет на съответните
електроенергийни пазари, такъв посредник е възможен. Дружеството посочва, че от гледна
точка на пазарния сегмент следва да се отбележи, че всички пазари „Ден напред“ и „В рамките
на деня“ в Европейския съюз работят на принципа на анонимност и при наличието на
централен контрагент (или т.нар. Central counterparty - CCP). Роля на ССР може да изпълнява
самият пазарен оператор, какъвто е случаят в пазарните зони на България, Румъния,
Хърватска, Словения, Италия, Чехия, Словакия, Испания и Португалия, Полша, Норвегия,
Финландия, Дания, Швеция, Литва, Латвия, Естония и Великобритания, или тази роля може
да се изпълнява от клирингова къща, какъвто е случаят с пазарните зони на Франция,
Германия, Унгария, Сърбия. Относно пазарите на дългосрочни договори с физическа доставка
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(ЦПДД) клирингова къща може да се използва, когато на този пазар е възприето да действа
CCP, какъвто е случаят с Унгария, или когато пазарът функционира без ССР като такова
междинно звено не е необходимо (моделът в Румъния).
Според БНЕБ предимствата на използването на клирингова къща за администрирането
на дейностите по сетълмент, управление на риска и разплащанията са следните:
 По-високо ниво на сигурност при разплащанията и управлението на риска;
 Търговски участници, които са големи международни компании, занимаващи се с
търговия на електрическа енергия, които имат портфолиа на много Европейски пазари, ще
имат предимство от гледна точка на необходими обезпечения, при положение, че същата
клирингова къща обслужва и другите пазари;
 Пазарните оператори ще имат възможност да отделят тези дейности, като ги
предоставят срещу заплащане на клирингова къща.
Почти всички анкетирани участници считат, че използването на клирингова къща в
борсовия модел на търговия би имало положителен ефект за развитието на борсовия пазар. То
ще направи възможно търгуването на всеки един участник с всеки друг и така ще повиши
доверието в и ликвидността на борсовия пазар. Използването на услугите на клирингова къща
ще минимизира финансовите рискове за пазарните участници и ще намали разходите за
търговия (обезпечения, процедури за плащане, гаранции, управление на лимити и др.).
Клиринговата къща осигурява финансовата цялост на сделките чрез гарантиране на
задълженията между клиринговите членове и представлява сигурен и надежден вариант за
управление на финансовия риск на пазарните участници. Клиринговата къща предприема
редица мерки за намаляването на риска, като напр. способност да се прави многостранно
нетиране на сетълмента и ежедневен маржин (daily margining). Друго предимство от
използването на клирингова къща е анонимността след продажбата, като така се избягва
разкриване на взаимоотношенията между клиенти и доставчици, както и бизнес стратегиите
на пазарните участници. Освен всички описани предимства, въвеждането на клирингова къща
за всички пазарни сегменти на БНЕБ би дало възможност на БНЕБ да се концентрира в
изпълнението на основната си дейност - организиране и поддържане на борсовия пазар на
електроенергия.
Според част от анкетираните участници, включването на клирингова къща би довело
до намаляване на разходите за участие на борсата, а сетълмент по сделките ще бъде
осъществяван по-ефективно по отношение на време и разходи. Уточнява се, че при сключване
на сделки чрез клирингова къща е възможно т.нар. многостранно нетиране на сетълмента, тъй
като клиринговата къща е единствения контрагент за всички участници, което им позволява
да нетират сделките си за всички пазарни продукти само с един сетълмент на ден. За
участниците това има следните финансови предимства: ограничения на броя сетълмент
транзакции; намаляване на разходите по администриране; намаляване на оперативния риск и
риска от неизпълнение на договора от страна на контрагента. Многостранното нетиране също
би спомогнало за увеличаване на ефективността на пазара и намаляване на бариерите за
навлизане на нови пазарни участници.
От друга страна БНЕБ изброява и някои недостатъци:
 По-малките търговски участници ще бъдат поставени в неблагоприятно положение
спрямо големи международни компании от гледна точка на предоставянето на обезпечения;
 Разходите за управление на риска като цяло за пазара ще се увеличат;
 Неблагоприятен ДДС ефект върху нетните продавачи, тъй като клиринговите къщи
като правило са компании с регистрация извън България (напр. European Commodity Clearing
AG, която е регистрирана в Люксембург).
Някои от анкетираните участници266 посочват, че е възможно използването на
клирингова къща да повиши разходите по сделките, а от там и цените на електроенергията.
Част от търговците на ЕЕ изтъкват като възможни недостатъци на въвеждането на клирингова
къща първоначалната по-висока цена за клирингови услуги и относително високите разходи
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Енерго-Про България ЕАД, АЕЦ Козлодуй ЕАД, някои от търговците на ел. енергия.
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за включването на клирингова къща при малки търгувани обеми; опасността някои участници
да не бъдат допуснати до борсата, защото не отговарят на изискванията на клиринговата къща.
Един от търговците отбелязва, че утвърдените клирингови къщи изискват от членовете си
блокирането на значителен финансов ресурс под формата на обезпечения, както и
поддържането на висок кредитен рейтинг, което би могло да затрудни директния достъп на
по-малките търговци до борсовия пазар.
Като цяло участниците считат, че предимствата превъзхождат недостатъците и че
включването на клирингова къща ще направи търговията на борсата по-ефективна и по-малко
рискова.
На следващо място, излизането на БНЕБ от сделките на сегмент ЦПДД променя модела
на търговия, като въвежда стандартизирания договор за покупко-продажба на електрическа
енергия (СДППЕЕ) като необходимо условие за сключване на сделки между контрагентите.
При предходния модел на търговия, всички пазарни участници са сключвали договор
единствено с БНЕБ и са имали възможност да търгуват с всички останали. Настоящата
ситуация е коренно различна – за да могат пазарните участници да търгуват помежду си е
необходимо предварително да сключат СДППЕЕ. Всички търговски участници, с които даден
участник има сключени СДППЕЕ, се добавят към списъка му с допустими контрагенти,
поддържан от БНЕБ. Не е възможно всеки участник да търгува с всички останали, а само с
тези, които са включени в списъка му с контрагенти. Така той не може да участва в търг,
организиран от участник, с който няма сключен СДППЕЕ. Това ограничава конкуренцията и
позволява на участниците да селектират единствено дружества, с които биха сключили
сделки, което може да доведе до предлагана енергия на ниски цени и гъвкави продукти, които
не са достъпни до широка част на търговските участници. В същото време, ако само един
пазарен участник се включи в организиран търг, неговото име не се публикува от БНЕБ и той
остава анонимен. Този начин на търговия намалява прозрачността, ликвидността, ограничава
пазарните участници и повишава рисковете за тях и се явява като бариера за навлизане на
пазара.
Участниците посочват още, че СДППЕЕ, Договорът за участие и Допълнителните
споразумения следва да бъдат стандартизирани европейски договори, заимствани от
изготвените форми/договори на Европейската федерация на енергийните търговци (ЕФЕТ).
Такива договори са в съответствие с разпоредбите по REMIT и са широко разпознаваеми и
използвани на пазарите в Централна и Западна Европа. Още повече голяма част от основните
пазарни участници вече имат сключени такива договори и тяхното приемане би улеснило
търговията между тях. ЕФЕТ договорите дават достатъчна гъвкавост и сигурност при
осъществяването на двустранна търговия и минимизират риска за страните. От друга страна
настоящите договори, свързани с търговията на ЦПДД, са недостатъчно защитени и
реферират към Правилата за работа на ЦПДД, които могат еднолично да бъдат променяни от
БНЕБ. При промени в правилата, БНЕБ едностранно променя и условията по вече сключени
договори, което е риск за контрагентите.
7. Високи такси за търговия на борсата
Почти всички анкетирани производители, търговци и сдружения идентифицират като
един от основните проблеми на борсовия пазар, представляващ и бариера за навлизане на него,
високите такси за борсова търговия. Същите се определят едностранно от и се заплащат на
БНЕБ ЕАД и според анкетираните участници увеличават разходите за търговия и ограничават
свободата за избор на най-подходящ и ефективен инструмент за търговия. Участниците
считат, че възможността на БНЕБ ЕАД, в ролята й на монополен оператор на борсовия пазар,
да определя едностранно своите тарифи, правила и договори за участие, е значителен риск за
тях. Като доказателство за наличието на тази бариера се сочи факта, че от началото на 2018 г.
се наблюдава значително намаляване на исканията за издаване на нови лицензии за търговия
с електроенергия, докато в същото време търговци се оттеглят от пазара. Твърди се също, че
борсовите такси представляват сериозна бариера за навлизане на пазара, тъй като за
регистрация на всички сегменти на БНЕБ, нов участник трябва да заплати такси и обезпечения
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в размер на почти 200 000 лв. преди въобще да започне да търгува. В допълнение той ще трябва
да осигури допълнителни обезпечения, за да има нужния финансов лимит за търговия.
Участниците твърдят, че таксите за участие, транзакционните такси и изискваните
обезпечения на БНЕБ са значително по-високи от тези на румънската борса OPCOM,
функционираща по подобен модел, както и че същите са на високи нива спрямо таксите на
водещите европейски енергийни борси. Въведените такси вкл. годишна такса за участие, такси
сетълмент и оборот, такси за иницииране и анулиране на търгове и други такси за
допълнителни услуги (обучение, допълнително портфолио, докладване съгласно REMIT) са
допълнителен разход за всички търговски участници, който рефлектира при ценообразуването
на предлаганите от тях продукти. Определянето на борсата като единствен канал за търговия
на произведената в страната електрическа енергия задължава търговците да поддържат високи
обезпечения и да заплащат такси за участие и такси за всеки изтъргуван мегаватчас
електроенергия. Това рефлектира върху разходите им за дейността и води до увеличение в
цените на електроенергията за крайните клиенти. От своя страна това забавя развитието на
свободния пазар на електрическа енергия, тъй като основният стимул за излизане на него е
цената на електроенергията, която биха заплатили крайните клиенти.
Производителите също посочват, че таксите на борсовия оператор са неизбежен разход
за тях, предвид законовото им задължение да предлагат цялото произведено количество
електроенергия на борсата. Те оказват влияние върху дейността на производителите, особено
когато търгуваните количества са в голям обем. Освен това, борсовите такси се явяват
допълнителен разход за тях, който не би съществувал при търгуване през собствена
платформа, какъвто е бил моделът на търговия до 01.01.2018 г.
Анкетираните участници посочват, че таксите на БНЕБ ЕАД са образувани по
непрозрачен начин. Същите са налични на уеб страницата й, но няма официално публикувана
методика или разпоредба за определяне на размера им. Според тях борсата е създадена не за
да генерира печалба, а да спомага за осъществяване на сделките по прозрачен, ефективен и
финансово изгоден начин. Поради това е редно да се наложат нормативни правила и/или
изисквания за определянето на борсовите такси по отношение на видовете такси, които може
да определя борсата, принципа при определяне на размера им и общи принципи, задължаващи
оператора на борсовия пазар да формира същите по прозрачен и обективен начин. Поконкретно борсовите такси следва да се определят на принципа на разходоориентираността,
като се заложи минимален процент печалба (1% -3%). Още повече, предвид де факто
монополното положение на БНЕБ на пазара на електроенергия, е правилно таксите да бъдат
определяни от КЕВР, какъвто е принципа на ценообразуване на останалите участници с
монополна позиция в електроенергийния сектор. Към момента обаче КЕВР няма такива
правомощия. В същото време реализираните количества електроенергия и приходите на БНЕБ
ЕАД в периода 2016 – 2018 г. значително надхвърлят заложените прогнози, на база на които
КЕВР с Решение № Л-422 от 31.03.2014 определя издаването на лицензия на БНЕБ ЕАД за
дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“. А таксите, упоменати в
решението на Комисията - транзакционна такса 0.10 лв./MWh и годишна фиксирана такса за
участник в размер на 500 лв., са в пъти по-ниски от актуалните тарифи на Борсата. Борсовите
участници са очаквали след нарастването на търгуваните обеми електроенергия и на броя на
пазарните участници от 01.01.2018 г., довело до значително по-висок оборот на борсата, да се
предприеме намаляване на таксите за търговия, но това не се е случило.
Относно намаляването на таксата при сключване на сделки на сегмент ЦПДД (такса
сетълмент) от 0.03 лв./МВтч на 0.01 лв./МВтч, само няколко от анкетираните участници
отчитат същото като положителна стъпка267. Повечето обаче смятат, че това намаление е
незначително няма да даде никакво отражение върху търговията, нито ще доведе до
стимулирането й, тъй като съпоставено към среднопретеглената годишна цена на БНЕБ
представлява по-малко от 0.1% намаление на разходите. Такса сетълмент е една от най„Пи Пи Си България“ АД, „АВВ Електрифициране“ ООД, „Сентрал Хидроелектрик Дьо Булгари“ ЕООД,
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД.
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ниските борсови такси. По-съществен ефект за стимулиране на търговията на борсата би
имало намаляването на такса оборот, на обезпеченията и на многобройните други финансови
изисквания към търговските участници.
За решаване на проблема с високите борсови такси, участниците предлагат на първо
място да бъдат преразгледани размерите им, като същите бъдат определени на базата на
разработена методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите. Почти всички
анкетирани участници предлагат таксите да бъдат одобрявани и контролирани от секторния
регулатор. Според тях намаляването на техния размер би било предпоставка за
регистрирането и участието на повече борсови участници, което ще стимулира развитието на
борсовия пазар и ще доведе до по-голяма ликвидност на енергийни продукти.
8. Недостатъчна прозрачност на пазара и конкретно на борсовата търговия
Според част от пазарните участници затруднение при осъществяването на търговията
с електрическа енергия е липсата на информация за моментното производство на всеки
производител268. По отношение на данните за работата на централите, АТЕБ посочва като
добър пример електронната платформа за следене в реално време на натоварването на
блоковете на ТЕЦ Марица изток 2. Според Асоциацията, другите големи производители не
обявяват по този начин работата на своите производствени мощности. По отношение на
генерацията и товара на Електроенергийната система (ЕЕС) информация се предоставя от
ЕСО ЕАД. Онлайн е видно моментното производство от различните видове източници, както
и графика за потреблението в страната за предходния календарен ден.
Анкетираните участници посочват, че всяка промяна, свързана с повишаване нивото на
информираност на пазарните участници, би довела до преодоляване на посочените
затруднения и подобряване на прозрачността на пазара. Така напр. се предлага публикуване
на информация за моментното производство не по видове източници, а по отделни
производители и съответно тяхната мощност или публикуване на регулярен подробен анализ
на всички свободни количества от големите централи, които да бъдат предложени за продажба
като дългосрочни продукти. Също така се предлага публикуване на информация относно
датите и продължителността на планираните и извънредните ремонти, данни за продадената
енергия по продукти и др.
Част от анкетираните пазарни участници посочват като проблем недостатъчната
прозрачност на борсовата търговия. Създаването на единен борсов пазар, на който да се
извършват всички сделки на свободния пазар, според някои участници е позитивно развитие,
което трябва да увеличи ликвидността и прозрачността и да постави всички участници на
равна позиция. Според пазарните участници обаче тази цел не е постигната в пълна степен,
поради различни пропуски в уредбата на борсовата търговия. Така напр. се посочва, че
централизирането на търговията през борсата не прави по-ясни условията на сделките, тъй
като инициаторите на търгове могат до голяма степен да определят индивидуални условия на
сделките. Освен това на нито един от сегментите на борсата (с изключение донякъде на екран
“Auctions“) не може да се установи кой производител какво количество електроенергия на
каква цена е продал, защото подаваните оферти са анонимни, както и тези на Пазар Ден
Напред. Търговията на ПДН се извършва при нарастващи съмнения у търговските участници
за манипулиране на цените и проблеми, свързани с дългото време до излизане на резултатите
от търговете и липсата на адекватен контрол, наблюдение и реакция на подаващите оферти за
покупко/продажба. Същото се отнася и до търговците. На платформите на БНЕБ не се посочва
кой търговец какво количество електроенергия е закупил и на каква цена. Единственото, което
е видно, е общото продадено количество и постиганата цена на даден търг или за даден час.
Проблемът с липсата на прозрачност стои особено силно на сегмент ЦПДД, тъй като
след излизането на Борсата като страна по сделките не е ясно кои търговски участници могат
да търгуват помежду си, т.е. кои имат подписани СДППЕЕ помежду си. Единствено на екран
“Auctions” са видни и участниците в търга и то ако са повече от един. При един участник,
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БНЕБ ЕАД не публикува информация кой е участвал и съответно закупил/продал
електрическата енергия. Също така като недостатък се изтъква и липсата на предварителна
яснота относно търговския календар на предлагане на енергия и обявяване на търгове.
Въпреки че за предстоящите стандартни търгове на БНЕБ ЕАД се публикува информация на
интернет страницата, правилата за публикуване на съобщения не включват изискване за
минимален период за предварително информиране преди започването на търга и санкции,
което води до голямо забавяне при публикуването на съобщенията и до липса на гаранции за
широк и равен достъп на търговските участници.
Липсата на достатъчно информация за осъществените сделки и принципите на
функциониране на отделните сегменти не изключват възможностите за извършване на
пазарни злоупотреби и продажби на цени различни от пазарните. Според пазарните
участници, податлив на такива злоупотреби е екран Continuous Trading на ЦПДД, при който
няма изискване за предварително информиране за търга и най-бързият купувач го печели
(click matching механизъм).
Според анкетираните участници за разрешаване на посочените проблеми и повишаване
на прозрачността на борсовата търговия е необходимо повишаване на нивото на публичнодостъпна информация за сключваните през платформите на БНЕБ сделки. Предлага се БНЕБ
ЕАД системно да предоставя важна пазарна информация като информация за участниците,
реализирали сделки на ПРД и за единствения участник в търг на екран “Auctions”. Предлага
се още публичност на резултатите от извършени проверки и констатирани нарушения, както
и публикуването на данни за разполагаемостта за продажба на електрическа енергия на
основните производители за съответните периоди от месеца/годината, данни за общо
продадената енергия от основните производители по продукти и др. За минимизиране на
рисковете от пазарни манипулации, участниците предлагат прецизиране на Правилата,
вкл. „зреене“ на всички оферти, т.е. офертите да са видими за всички поне 15 минути преди
да станат готови за търговия.
9. Липса на контрол от страна на КЕВР върху дейността на БНЕБ ЕАД
Почти всички анкетирани участници посочват като основен проблем на борсовия пазар
липсата на контрол от страна на секторния регулатор върху дейността на борсовия оператор.
Този проблем произтича от де факто монополното положение на БНЕБ ЕАД като единствен
борсов оператор в страната, чиято дейност обаче не е регулирана по същия начин, по който са
регулирани другите естествени монополи на пазара. Участниците посочват, че за периода
обхванат от настоящия анализ Правилата, тарифите и договорите на БНЕБ ЕАД се създават и
изменят от борсовия оператор, без контрола и регулацията на която и да е институция. В
същото време с промени в правилата на борсата се изменят и договорите на БНЕБ с пазарните
участници, защото тези договори реферират към правилата. Така борсовите правила се явяват
общи условия за търговия за целия свободен пазар, без обаче да подлежат на одобрение от
нито един държавен орган и без да се подлагат на обществено обсъждане или оценка на
въздействието, за разлика от общите условия на останалите монополисти съгласно ЗЕ.
Като пример за начина на приемане на изменения в борсовите правила се посочва, че
на 22 декември 2017 г., в края на последния работен ден преди Коледните и новогодишни
празници БНЕБ ЕАД публикува изменения в Правилата за работа на Централната Платформа
за Двустранни договори, които влизат в сила от 01.01.2018 г. Срокът за становища на практика
е един ден – 28 декември. Приложеният на страницата на БНЕБ ЕАД текст на Правила
представлява изцяло нов файл от 30 страници, без да се посочват конкретните изменения или
нововъведения, свързани с функционирането на платформите. На практика пазарните
участници не са имали възможност да изразят адекватни становища по проекта.
За сравнение се посочва, че на повечето европейски пазари борсовите платформи за
търговия са собственост на самите участници - производители, търговци и потребители. По
този начин те определят правилата и тарифите за търговия по начин, който да отговаря на
техните потребности. В България борсовият оператор е еднолична собственост на държавата,
а правилата, тарифите и договорите на БНЕБ ЕАД са едностранно определени без съгласуване
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или обсъждане с пазарните участници (производители, търговците и потребители). Освен
това, европейските енергийни борси нямат задължителен характер. Пазарните участници имат
свободата сами да избират каналите си за търговия - борса, брокери, двустранни сделки,
платформи на централите, директно договаряне и др. Единствената страна със задължително
търгуване през борсата е Румъния, чийто модел е изтъкван в експертните среди като
ограничаващ и неуспешен.
Пояснява се, че КЕВР упражнява контрол по изпълнението на издадената на БНЕБ ЕАД
лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“. С лицензията
се разрешава извършването на дейността при посочените в нея условия, които обаче, както и
пълният текст на издадената лицензия, не са публично достъпни. В допълнение, съгласно чл.
32, ал. 3 от ПТЕЕ, КЕВР може да дава задължителни указания по отношение на правилата на
БНЕБ ЕАД, но от началото на функциониране на борсата (начало на 2016 г.), това правомощие
не е упражнявано въпреки призиви от страна на борсовите участници. Освен това тази
възможност касае само правилата, но не и тарифите и договорите на борсовия оператор.
Поради това, анкетираните участници настояват правилата, таксите и договорите на БНЕБ
ЕАД да бъдат одобрявани от КЕВР в ролята й на независим орган, след провеждане на
съгласуване с пазарните участници.
Предлага се още в ЗЕ да се въведат норми относно съблюдаването на определени
принципи при функционирането на борсата, изисквания към органите й на управление,
забрана за ползване на вътрешна информация, както и правила и/или изисквания за
определянето на борсовите такси: видове борсови такси, принципи за определяне на размера
им – разходоориентираност, публичност и прозрачност при определянето им. Съответно
възможностите за наблюдение и разследване от страна на КЕВР върху дейността на БНЕБ
ЕАД да бъдат разширени чрез промяна в ЗЕ.
IХ. Конкурентно правен анализ
1. Развитие и състояние на пазара
Комисията съгласно своите правомощия като орган по защита на конкуренцията и за
целите на настоящия секторен анализ изследва състоянието на търговията на БНЕБ, дали
конкуренцията може да бъде предотвратена, ограничена или нарушена 269 и от тази гл. т.
потърси обяснения за установените на пазара в определени периоди значителни повишения
на цените на ЕЕ, търгувана на БНЕБ, както и за условията на проведените търгове, за които се
съдържат конкретни твърдения в подадените сигнали. Поискано бе становището на пазарните
участници за установените от тях проблеми свързани с конкурентната среда на пазара на
търговия на едро с ЕЕ по свободно договорени цени. В тази връзка следва да се обърне
внимание, че извършеният анализ е единствено на основание на ЗЗК, съгласно който закон
Комисията осъществява своите правомощия, и този анализ на конкурентната среда не
представлява проучване по смисъла и за целите на REMIT, възлагащ разследването за пазарни
манипулации в правомощията на КЕВР.
Комисията изследва характеристиките на пазара, бариери за навлизане, участници,
степен на пазарна концентрация, динамика в сектора, нормативна уредба.
Основните моменти в развитието на електроенергийния пазар през последните години
са създаването на организирания борсов пазар за търговия с електрическа енергия и
поетапното излизане на производителите на свободния пазар. Със създаването на единния
борсов пазар на електроенергия и промените в ЗЕ след 2018г., първичната търговия по
свободно договорени цени се съсредоточи на борсата. Извън нея остана вторичната търговия
(последващата продажба). Създаването на борсовия пазар, както и на свързания балансиращ
пазар, са важни стъпки в процеса по либерализация на електроенергийния пазар. От своето
създаване БНЕБ постига бързо развитие благодарение на ръст в ликвидността, броя на
участниците и портфолио от предлагани продукти и платформи. БНЕБ предоставя търговски
платформи, широко използвани в други европейски държави (например Пазар „Ден напред“,
269
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Пазар „В Рамките на Деня“), както и платформи за търговия на стандартни и индивидуални
дългосрочни продукти. Увеличаването на ликвидността и броя на участниците на БНЕБ е в
резултат на поетапното излизане на производителите на свободния пазар.
По правило предимствата от борсовия пазар са широките възможности за търгуване,
стандартизирането на продуктите и процесите на търговия, и по-голямата прозрачност чрез
публикуване на данни за цени и търгувани количества. Нормативната рамка предвижда
борсовият оператор да упражнява мониторинг върху цялата борсова търговия и да сезира
компетентните органи при съмнения за пазарни манипулации, което би следвало да оказва
възпиращо въздействие върху търговските участници. Не на последно място, наличието на
ПДН и ПРД е необходимо условие за осъществяване на пазарно обединение (market coupling)
на база ден напред и в рамките на деня. Двата спот пазара се използват активно от пазарните
участници за управление на небаланса, както и от ВЕИ производителите, които търгуват
самостоятелно на борсата.
Пазарните участници оценяват положително работещия ПДН, на който може да бъде
закупувана/продавана електроенергия на база ден напред. Платформата предоставя
организирано място за търговия на почасови продукти, които преди единствено можеха да се
търгуват между търговци (предприятия) или на други съседни борси. ПДН дава възможност
за оптимизиране на покупките и продажбите на дневна база, което предоставя гъвкавост на
участниците. Също така търговията на ПДН има нисък риск, защото БНЕБ е страна по
сделките, а резултатите се публикуват онлайн. Положително се оценява увеличаващата се
активност и ликвидност на сегмента. Като основно предимство се сочи определянето на
референтни цени на електрическата енергия в съответствие с търсенето и предлагането.
Пазарът в рамките на деня се използва като основен инструмент за намаляване на
небалансите чрез продажба на излишни или покупка на недостигащи количества
електроенергия непосредствено преди доставката. Той се използва за оптимизиране на
разходи при форсмажорни ситуации (авариране и пускане на мощности от по-големи
консуматори/ производители). Търговията на ПРД има нисък риск, тъй като БНЕБ е страна по
сделките. Положително се оценява нарастващата му ликвидност, особено след осъщественото
пазарно обединение.
Сегмент „ЦПДД“ предоставя обединена организирана търговска платформа за
сключване на дългосрочни сделки между регистрираните търговски участници за продукти с
различен срок на доставка, по относително прозрачен и недискриминационен начин,
посредством трите екрана за търговия. Сегментът е от изключително значение както за
продавачите на електроенергия, така и за купувачите, тъй като им дава възможност да
обезпечат дългосрочно продажбите, респ. покупките си. Той се използва предимно от
големите производители и от координаторите на балансиращи групи за реализация на базово
количество енергийни продукти. Положително се оценява наличието на предварителен
календар за предстоящите търгове, възможността за търговия на стандартни продукти и
продукти с отклонения, както и публикуването на обществено достъпна информация за
всички търгове. ЦПДД е достъпен за всички юридически лица, присъстващи в регистъра на
търговските участници на ЕСО със статут „активен” и изпълнили всички изисквания за
регистрация на ЦПДД в съответствие с Правилата на БНЕБ, което дава известна сигурност на
търговците на електрическа енергия за насрещните им партньори по дадена сделка, въпреки
че БНЕБ не е страна по сделките, а само посредник между търговските участници.
Пазарът на търговия с електроенергия чрез БНЕБ може да бъде определен като силно
регулиран, доколкото за осъществяването както на производството, така и на търговията е
предвиден лицензионен режим270, а за участие на борсовия пазар допълнително е предвиден
и регистрационен режим. Самият процес по търговия на организиран борсов пазар е
чл.39, ал.4 ЗЕ – (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) Не се изисква издаване на лицензия за:
1. производство на електрическа енергия от лице, притежаващо централа с обща инсталирана електрическа
мощност до 5 МW;,
5. (нова – ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 6.03.2015 г.) производство на електрическа енергия само за собствено
потребление.
270
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нормативно регулиран и участниците на този пазар следва да съобразяват своето поведение с
правилата на ЗЕ, ПТЕЕ и приетите от БНЕБ правила за участие на всеки един от борсовите
сегменти на търговия, за спазването на които следи както самият борсов оператор, а така също
и КЕВР съгласно предоставената й компетентност.
По отношение на търговците на пазара на търговия на едро чрез БНЕБ, пазарът може да
бъде определен като нормален конкурентен, на който участват голям брой търговци.
По отношение на производителите следва да се отбележи, че през анализирания период
се открояват три производителя, чийто съвкупен пазарен дял е относително постоянен през
отделните години и се движи в рамките на около 80 %. Прави впечатление, че пазарният дял
на най-големият участник на пазара (...)* в периода 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г. нараства, а този
на (...)* в същия период намалява.
През анализирания период предвид настъпилите промени в нормативната уредба се
наблюдава промяна в модела на участие на производителите на пазара на търговия на едро.
Така напр. всички производители с инсталирана мощност 4МВт271, а впоследствие 1 МВт272,
или повече задължително продават произвежданата от тях ЕЕ на борсата;
ВЕИ
производителите, чиято ЕЕ до този момент се изкупува от ОД за регулирания пазар, от
началото на 2019 г. задължително продават ЕЕ на борсовия пазар (самостоятелно или чрез
координатор на балансираща група). С навлизането на производителите на борсовия пазар се
повишава неговата ликвидност. Освен тях, на борсата се включиха и мрежовите оператори,
които купуват електроенергия за технологични загуби. Така освен допълнителното
предлагане, нормативната рамка предвиди и допълнително търсене, което също стимулира
борсовата търговия и увеличава обема на свободния сегмент от електроенергийния пазар.
Видно от анализа по-горе основните количества електроенергия на БНЕБ се предлагат
от дружества от групата на БЕХ, като същите, като квотни централи, имат ангажимент и за
осигуряване на количества за регулирания пазар, след изпълнението на които могат да
участват на пазара на търговия на едро с електроенергия по свободно договорени цени. Това
прави пазарът на търговия на едро обвързан с регулирания пазар, доколкото участват едни и
същи производители, които на първо място имат задължение за обезпечаване нуждите на
регулирания пазар и едва след това могат да продават произвежданата от тях електроенергия
по свободно договорени цени.
Следва да се отбележи и тенденцията за промяна в участието на ТЕЦ МИ2 на пазара.
Предвид задължението на дружеството да закупува квоти за емисии на парникови газове,
чиято цена непрекъснато нараства, конкурентоспособността на дружеството силно се
затруднява, тъй като разходите за СО2 участват пряко като ценообразуващ елемент в
себестойността на произвежданата от дружеството електрическа енергия.273 Така ТЕЦ МИ 2
не може да предложи електроенергия на цените, постигани на БНЕБ, в същото време, тъй като
КЕВР не определя разполагаемост274 на производители, чиято регулирана цена надхвърля с
повече от 10 на сто прогнозираната пазарна цена за регулаторния период, поради високата
цена на произвежданата енергия, дружеството не може да я продава и за регулирания пазар275.
Това от своя страна налага за задоволяване нуждите на регулирания пазар да се пренасочват
количества ел. енергия от други производители, на които се определя по-голяма
разполагаемост, като последното намалява възможността им за участие на БНЕБ, изразяващо
се в предлагането на по-малки количества, а също така влияе на възможността за планиране
Чл.100, ал. 4 ЗЕ (ДВбр. 38 от 2018 г., в сила от 1.07.2018 г.) бр. 41 от 2019 г., в сила от 1.07.2019 г.).
Чл.100, ал.4 ЗЕ (ДВ бр. 41 от 2019 г., в сила от 1.07.2019 г.).
273
Съгласно писмо от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с вх. № към КЗК-82/18 от 14.01.2019 г.
274
Чл. 21, т. 21, изр. 2 от ЗЕ (изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 5.07.2013 г., доп., бр. 38 от 2018 г., в сила от
8.05.2018 г., изм., бр. 41 от 2019 г., в сила от 1.07.2019 г.), Решение на КЕВР № Ц-19/01.07.2019 г.
275
В определена степен този ефект се минимизира във връзка със Заповед № Е-РД16-412 от 14.06.2019 г. на
министъра на енергетиката, с която се налага на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД допълнително задължение за
обслужване на обществото, състоящо се в предоставяне на НЕК ЕАД на допълнителни количества електрическа
енергия за задоволяване на нуждите на регулирания пазар за периода 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г. в размер на 200
MW средногодишно или общо за регулаторния период до 1 752 000 MWh.
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на дългосрочни продажби предвид помесечното разпределение на определяните от КЕВР
квоти.
2. Стъпки в посока пазарно обединение
През разглеждания период се предприеха редица стъпки, насочени към постигане на
пазарно обединение на българския с регионалните пазари в сегменти „Ден Напред“ и „В
рамките на деня“. Включването на българския електроенергиен пазар в пазарните обединения
в Европа ще доведе до по-голяма конкуренция, по-висока ликвидност, по-голяма
предвидимост и по-голяма сигурност на електроенергийния свободен пазар в България.
Като важна предпоставка за обединението на пазара трябва да се отчете отпадането на
цените за достъп и пренос при износ на електрическа енергия и вноските във фонд „Сигурност
на електроенергийната система“ в размер 5 на сто от приходите от внесената електрическа
енергия (т.нар. такси при внос и износ), прието с изменението на ЗЕ от месец май 2019г.
Отпадането на таксата за износ е в съответствие с Решение на Съда на ЕС по дело № С305/17276 от 06.12.2018 г., съгласно което подобни такси върху износа на електрическа енергия
представляват начисления с еквивалентен на мито ефект и като такива са несъвместими с
първичното законодателство на ЕС, и по-специално с чл. 28 и чл. 30 от ДФЕС. Таксите върху
вноса и износа имаха ефект на бариера пред износа и вноса в България. По отношение на
производството, таксата върху износа водеше до намалена конкурентоспособност на
българските производители, тъй като оскъпяваше произведената електроенергия. Така те
трябваше да предлагат цени по-ниски в сравнение с регионалните производители, за да може
произведената в България електроенергия да бъде изнесена и реализирана отвъд граница. Що
се касае до вноса, таксата във ФСЕС оказваше възпиращо въздействие върху вноса на
електроенергия от съседните пазари, а оттам и върху конкуренцията при търговията на едро.
Премахването на таксите се отчита като важна стъпка в процеса по интеграция на
българския пазар в регионалния. То има за цел повишаване на конкурентоспособността на
българската енергетика на международните пазари и достъпа на български потребители до
електрическа енергия от съседните страни, създаване на предпоставки за пазарно обединение
със съседните страни за интегриране на България в общия европейски електроенергиен пазар.
Очаква се то да допринесе за развитието на пазара и да стимулира трансграничната търговия
и в двете посоки от и към страната.
През разглеждания от Комисията период активно се работи по постигане на пазарно
обединение в съответствие с изискванията на законодателството на ЕС (Регламент (ЕС)
2015/1222, Регламент (ЕС) 2016/1719 и др.). Една от основните цели на Четвъртия енергиен
пакет на ЕС „Чиста енергия за всички европейци“ е постигане на по-голяма сигурност на
доставките на електроенергия, чрез повишена свързаност на електроенергийните пазари.
Трите отговорни в това отношение институции в България – ЕСО, КЕВР и БНЕБ са в усилени
преговори със съседните страни за постигането на тази цел. Работи се по няколко проекта за
свързване със съседни пазари, както в Рамките на деня, така и Ден Напред.
На 19.11.2019г. заработи пазарното обединение в сегмента „В рамките на деня“, към
което България се присъедини чрез българо-румънската граница. Европейското обединение
на пазарите „В рамките на деня“ е ключов компонент за създаването на единния европейски
енергиен пазар. Целта на инициативата Единен европейски пазар „В рамките на деня“ е да
повиши ефективността на търговията в рамките на деня.
С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация (предимно от ВЕИ) в
европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“, чрез трансгранична
търговия, е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на
балансирани позиции. След присъединяването на страните от „Втората вълна“, сред които е и
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odvetví.
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България, се отчита значително увеличение на търгуваните обеми. Пан-европейската търговия
вече се осъществява в 21 страни, част от SIDC277.
Следва да се отбележи, че това положително развитие на ПРД се осъществи за
относително кратък период от време – година и половина от стартирането на сегмент ПРД на
БНЕБ през месец април 2018 г. С излизането на ВЕИ производителите на борсата, пазарното
обединение на ПРД им предоставя гъвкави инструменти за търговия, наред с по-широките
възможности за реализация, което се очаква да повиши ликвидността на този сегмент и да
насърчи конкуренцията. Пазарното обединение също ще допринесе за намаляване на
волатилността на цените не само на този борсов сегмент, но и на ПДН.
По отношение на сегмента „Ден напред“, продължават усилията за включване на
България чрез границата България-Румъния в пазарното обединение MRC (Multi-Regional
Coupling), включващо 21 държави, ефективно обединени в общ пазар за ден напред, който
покрива над 85% от европейската консумация на електроенергия. Очаква се обединението да
се осъществи през 2020г. Очаква се също обединение на MRC и проекта 4MMC –
регионалното обединение на ден напред на Чехия, Словакия, Унгария и Румъния, като целта
е постигане на общ европейски пазар за ден напред. Работи се и по включването на границата
България-Гърция в проекта IBWT за обединение на италианските граници към общия
европейски пазар за ден напред.
Във връзка с обединението на електроенергийните пазари следва да се отбележат и
усилията на ЕСО ЕАД за създаване на интегриран пазар на страните от югоизточна Европа278
чрез засиленото сътрудничество с държавите от региона.
Всички описани действия са стъпки към постигането на общ европейски енергиен
пазар, който ще повиши конкурентоспособността на българските производители, ще увеличи
ликвидността на българския електроенергиен пазар и ще засили конкуренцията както при
предлагането, така и при търсенето. Пазарното обединение също ще допринесе за намаляване
на пазарното влияние на производителите от състава на БЕХ, както и за преодоляването на
редица проблеми, посочени от анкетираните в производството пазарни участници. Сред тях
са непредлагането на определени продукти на борсата или недостигът на такива,
волатилността на цените, недостатъчната прозрачност на борсовата търговия и др.
Комисията оценява положително постигнатото до момента, както и продължаващата
работа по пазарното обединение, резултатите от която предстоят в следващите няколко
години и ще доведат до благоприятно развитие на конкуренцията на пазара на търговия на
едро с електроенергия.
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3. Анализ на констатираните проблеми
3.1. Липса на предвидимост и устойчивост на правната рамка
Като един от основните проблеми на пазара се идентифицира динамично променящата
се нормативна рамка, която създава среда на правна несигурност у пазарните участници и
невъзможност за планиране на пазарната стратегия. През разглеждания от КЗК период се
извършиха редица промени на ЗЕ, ЗЕВИ и подзаконовите нормативни актове, регулиращи
свободния пазар на електроенергия, някои от които със съществено значение за модела на
пазара. Тази динамичност на правната уредба създава затруднения при адаптирането на
пазарните участници, а липсата на правна сигурност, наред с други фактори, е предпоставка
за пазарни манипулации.
Негативно за стабилността и предвидимостта на пазара се отразява липсата на
Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България за периода след 2020 г.
Този документ съдържа основните цели, етапи, средства и методи за развитие на енергетиката
(чл. 3, ал. 2, ЗЕ) и навременното му приемане е от ключово значение за изграждането на визия
за развитието на сектора и сигурност в пазарните участници. По този начин ще се постави
основата за предстоящите изменения в правната рамка, което ще позволи както на настоящите,
така и на потенциалните участници да планират навлизането си или развитието си на пазара.
Доколкото сектор енергетика е силно регулиран, включително пазарът на търговия по
свободно договорени цени, необходимо е измененията в правната рамка да се случват след
обществено обсъждане на всички проекти на нови и изменения и/или допълнения на
действащи законови и подзаконови нормативни актове. Общественото обсъждане следва да
осигури среда за пряк диалог между институциите и пазарните участници, така че
нормативните промени да са в резултат на постигнат баланс между интересите на различните
пазарни участници, но и да гарантират защитата на обществените интереси и конкуренцията
на пазара. Целта на нормативните изменения следва да бъде насочена към комплексно
разрешаване на установените проблеми и предвиждане на развитието на пазарните отношения
по начин, позволяващ на участниците да планират дейността си и същевременно възпиращ
пазарните манипулации като средство за постигане на индивидуално стопанско развитие.
В тази връзка Комисията препоръчва компетентните съгласно ЗЕ органи да разработят
и представят за обществено обсъждане дългосрочна стратегия в областта на енергетиката и
важни стъпки за постигането на стратегическите цели (пътна карта) – например очаквани
действия и срокове за премахването на регулирания пазар и завършването на пазарната
либерализация, осъществяването на пазарни обединения (market coupling) със съседни страни,
мерки за насърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници и др. От
съществено значение за постигане на стабилност и предвидимост на пазарната среда е
заложените стъпки и срокове да бъдат реалистични и да се спазват от компетентните органи
и предприятията.
КЗК препоръчва измененията в нормативната рамка да следват целите в дългосрочната
стратегия и да бъдат подлагани на широко обществено обсъждане, като се предоставя
достатъчен срок на заинтересованите лица за запознаване с предложенията и изготвяне на
аргументирани становища по тях. Те следва да се извършват комплексно, а не в отговор на
отделно възникнали проблеми, така че да водят до цялостно развитие на свободния пазар на
електроенергия. Препоръчително е да се избягва приемане на необсъдени и прибързани
изменения в секторното законодателство, особено чрез изменения или допълнения в
преходните и заключителни разпоредби на друг нормативен акт. Комисията препоръчва също
извършването на оценка за съответствието с правилата за конкуренция на проектите за
нормативни и административни актове в сектора.
3.2. Нужда от осъществяване на пълна либерализация на електроенергийния
пазар
Хибридният модел на електроенергийния пазар с едновременно съществуване на
регулиран и свободен сегмент е пречка пред завършването на процеса по либерализация и
саморегулирането на пазара чрез естествените конкурентни процеси. По правило свободната
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конкуренция е естествения механизъм за саморегулиране на пазара. Държавната политика
въвежда регулация там, където е необходима засилена защита на обществени интереси. Ясно
е обаче, че електроенергийният пазар се развива в посока от регулиран към „свободен“ пазар,
както и че целта е постигане на общ европейски свободен пазар, в рамките на който
производители, търговци и потребители да могат свободно да търгуват с електроенергия.
Както европейското, така и българското законодателство се променя в тази посока, като
предвижда действията и механизмите за постигане на тези цели.
Настоящият хибриден модел е временно състояние на пазара, което съществува поради
социално-икономически причини. Съществените разлики между цените на електроенергията
на регулирания и на свободния пазар възпрепятстват процеса на либерализация и затрудняват
конкуренцията в сектора. Цените за регулирания пазар се определят от КЕВР и тяхната
стойност е фиксирана за съответния регулаторен период. От друга страна борсовите цени са
пазарно детерминирани и техните стойности в определени периоди са обект на значителни
флуктуации, което би могло да възпрепятства нарастването и стабилността на свободния
пазар. Тези разлики обуславят и наблюдаваната в последните години тенденция на завръщане
на потребителите от свободния към регулирания пазар. Това е отразено и в годишните доклади
на КЕВР за ЕК от 2018 и 2019 г., в които се обобщава, че в периода 2017 – 2018 г. се забелязва
трайна тенденция на връщане обратно към регулирания пазар на значителен брой клиенти,
както от сегмент битови, така и от сегмент небитови клиенти. От началото на 2019 г. и особено
след средата на годината се наблюдава завръщане на небитови клиенти на регулиран пазар.
Освен разликата в цените, друга причина за тази тенденция е липсата на дългосрочна
предвидимост на цените на свободния пазар и наблюдаваната трайна липса на предлагането
на дългосрочни договори с доставка месец, тримесечие, полугодие, година от страна на
основните производители. Това принуждава голяма част от търсенето да се удовлетворява на
пазар „Ден напред“ на БНЕБ, който се характеризира с изключително волатилни цени.
Закупените количества от този пазарен сегмент не осигуряват ценова стабилност и
предвидимост в дългосрочен план. В същото време цените на регулирания пазар са фиксирани
за период от 1 година, което позволява на потребителите да планират дългосрочно разходите
си за електроенергия. Според КЕВР279, други причини за тази тенденция са по-гъвкавите
условия за прекратяване на доставката на електрическа енергия от краен снабдител поради
липсата на конкретен срок на договора за доставка, какъвто при договорите с търговци е
обичайна практика и обикновено е с продължителност 1 година, както и несъществуващият
риск от отстраняване от пазара поради несъстоятелност или друга причина на някой от
крайните снабдители, за разлика от съществения такъв при някои доставчици по свободно
договорени цени, и др.
Тази тенденция води до увеличаване на потреблението на регулирания сегмент, което
от своя страна предизвиква изтегляне на количества електроенергия от свободния пазар, тъй
като снабдяването на регулирания пазар е с предимство пред свободния пазар и квотните
производители трябва да резервират определени количества електроенергия за нуждите на
този сегмент. Общият пазарен дял на тримата най-големи производители в страната е над 82%,
съгласно доклад на КЕВР280, а те доставят електроенергия на свободния и регулирания
пазар281.
По този начин „завръщането“ на потребителите от свободния на регулирания пазар се
отразява отрицателно на развитието на първия, като ограничава предлагането и от там би
могло да доведе до повишаване на цените на търгуваната електроенергия и липса на
предлагане на дългосрочни продукти. Това забавя либерализацията на пазара и води до
необходимост от предприемане на допълнителни регулаторни мерки с цел удовлетворяване
на потреблението на регулирания пазар. Разглежданата тенденция е в противоречие с
дългосрочната цел за пълна либерализация на електроенергийния пазар в България и
Писмо вх. № към КЗК-82/2018 от 17.12.2019 г.
http://www.dker.bg/uploads/2019/Doklad_do_EK_2019_BG.pdf
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присъединяването му към вътрешния европейски енергиен пазар, част от Енергийния съюз.
С оглед на това Комисията препоръчва политиките в сектора да бъдат насочени към
постигане на пълна либерализация на електроенергийния пазар чрез ефективни и оптимални
мерки за постепенното намаляване на регулирания пазар и осигуряване на мерки за социална
защита на уязвимите потребители. В тази връзка е необходимо засилено сътрудничество
между компетентните органи, сдружения на потребителите и на пазарните участници, в
рамките на което да бъде изготвена пътна карта на процеса по окончателна либерализация на
електроенергийния пазар. Необходимите законодателни и регулаторни мерки и сроковете за
тяхното изпълнение следва да бъдат включени в Стратегията за устойчиво енергийно развитие
на Република България.
3.3. Активен контрол от страна на КЕВР върху дейността на борсовия оператор
при положението му на единствена платформа за предлагане на произведената в
страната електрическа енергия
Един от основните проблеми, идентифицирани от пазарните участници, е липсата на
ефективен регулаторен контрол върху дейността на БНЕБ при състоянието й на единствена
платформа за борсова търговия в страната.
Положението на БНЕБ като единствен борсов оператор в съвкупност със задължението
на производителите да предлагат цялото произведено количество електроенергия на борсата
също се посочват като пречки пред развитието на конкуренцията на свободния пазар на
електроенергия. От друга страна повод за образуване на настоящото производство бяха
именно сигнали относно сделките, сключвани на собствените онлайн платформи на големите
производители, по непрозрачен начин.
В тази връзка Комисията счита, че нормативно установеното положение на борсовия
оператор в началния етап от развитието на борсовата търговия е подход, който цели
стимулиране и гарантиране развитието на последната. Същият е насочен към организирането
на свободния пазар по прозрачен и недискриминационен начин чрез съсредоточаване на
търговията на едно място, под надзора на секторния регулатор. Положението на БНЕБ ЕАД
като единствена борса за електроенергия също така улеснява стандартизирането на
продуктите и процесите на търговия. Същевременно въвежданото поетапно през годините
задължение на производителите да продават цялото произведено количество електроенергия
на борсата има за цел да стимулира развитието на свободния пазар и в частност на борсовата
търговия.
Следва да се посочи обаче, че задължението на производителите да продават цялото
произведено количество електроенергия на борсата ограничава свободата за избор на найподходящ и ефективен инструмент за търговия като им налага единствен канал за реализация
в лицето на БНЕБ. То елиминира конкуренцията в лицето на брокери, платформи на
производителите и възможностите за директно двустранно договаряне с клиенти. Предвид
изискуемите такси за участие на борсата, това задължение на практика оскъпява търговията с
електроенергия. Освен това то поставя в неравноправно положение производителите, чиито
мощности са въведени в експлоатация до 31.12.2018 г. и новите обекти, въведени в
експлоатация след 01.01.2019 г., за които това задължение не важи. В допълнение то
ограничава производителите да извършват директен износ до контрагент, като сами предлагат
производството си на други борси в региона, което е пречка и пред създаването на обединен
енергиен пазар.
Комисията счита, че при продължаване на процеса по либерализация на
електроенергийния пазар и осъществяването на повече пазарни обединения, препоръчително
за развитието на конкуренцията би било отпадането на задължението за производителите да
предлагат цялото произведено количество електроенергия на БНЕБ или евентуално
премахване на ограничението да се издава една лицензия за дейността оператор на борсов
пазар в България. Това ще стимулира конкуренцията между различните канали за реализация
на електроенергия и ще доведе до по-конкурентни правила и условия по сделките. Предвид
голямото обществено значение на сектора обаче, необходимо е подобни промени да бъдат
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предварително анализирани и внимателно планирани, за да не породят обратен ефект. Такива
промени могат да стимулират конкуренцията на пазара, но само в условията на напълно
либерализиран и напълно интегриран пазар. Важно е същите да бъдат подложени на широко
обществено обсъждане, с участието на всички заинтересовани лица.
Следва да се отбележи, че посочените от търговските участници проблеми, свързани с
положението на БНЕБ като задължителна платформа за търговия, произтичат преди всичко от
липсата на контрол върху дейността на БНЕБ и в частност върху правилата и тарифите.
Комисията е на мнение, че ако нормативната и регулаторна рамка се изменя с участието на
заинтересованите лица и ако секторният регулатор активно упражнява правомощията си по
чл. 21, т. 42 от ЗЕ, опасенията на търговските участници, свързани с положението на БНЕБ,
до голяма степен ще отпаднат. Положително влияние в тази насока ще окаже и интегрирането
на българския борсов пазар в регионалните, което на практика се осъществява посредством
БНЕБ. Това до голяма степен гарантира интереса на участниците да продължават да ползват
борсата като важен канал за търговия.
Съгласно чл. 32, ал. 2 ПТЕЕ282 операторът на борсовия пазар приема правила за работа
на всеки пазарен сегмент, администриран от него, и ги публикува на интернет страницата си.
Съгласно ал. 3 на същия текст Комисията за енергийно и водно регулиране може да дава
задължителни указания за изменение и допълнение на правилата. До настоящия момент КЕВР
не е упражнявала това свое правомощие. С последните изменения на ЗЕ, считано от 08.10.2019
г.283 по предложение на оператора на борсовия пазар КЕВР вече има право да одобрява
правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, което въвежда
възможност за ефективен ex ante контрол върху дейността на борсовия оператор.
Прави впечатление, че редакцията на чл. 21, т. 42 от ЗЕ предвижда намесата на КЕВР
да бъде задействана с предложение на борсовия оператор. КЗК обръща внимание, че тази
разпоредба не трябва да ограничава възможността за ефективен ex ante контрол върху
борсовите правила. За да се избегне такова тълкуване е необходимо в ПТЕЕ да се разпишат
ясни и подробни правила за процедурата по приемане и изменение на борсовите правила,
които да гарантират намесата на секторния регулатор във всеки случай, когато възникнат
опасения за непазарни ограничения на борсовата търговия в резултат на или благоприятствани
от борсовите правила. Регулаторният контрол трябва да отчита обстоятелството, че ЗЕ
превърна БНЕБ ЕАД в единствена платформа за търговия по свободно договорени цени на
произведената в страната електроенергия. Принципно наличието на предприятие,
разполагащо с уникално съоръжение (било то инфраструктура, електронна платформа или др.)
на даден пазар създава опасения пред свободната конкуренция и в секторите, обхванати от ex
ante регулация такива предприятия подлежат на регулаторен контрол, който да гарантира, че
те няма да се възползват от положението си на пазара по антиконкурентен начин. В тази връзка
и предвид прякото влияние на борсовите правила върху търговската дейност на участниците
на борсата, КЗК препоръчва предварителният контрол да включва процедура по обществено
обсъждане, която да гарантира право на всички заинтересовани лица да изразят своето
становище по представените проекти. Същият механизъм следва да се прилага и при всяко
изменение на тези правила. Тъй като всички правила, приемани от БНЕБ, са част от договорите
за участие, както и от договорите между търговските участници и БНЕБ, следва да се осигури
възможност на търговските участници да участват в приемането им.
В хода на проучването по настоящия анализ пазарните участници повдигнаха пред КЗК
редица проблеми, произтичащи от борсовите правила. Предвид множеството сигнали и жалби
вкл. до КЕВР, секторният регулатор, извън съответните правомощия по REMIT, би могъл да
предложи промени, при отчитане интересите на всички заинтересувани страни и практиката
на другите борсови оператори. В светлината на тази възможност могат да бъдат разгледани
направените от участниците284 на пазара предложения за прецизиране на Правилата, като
Изм. – ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.
Чл.21, т.42 ЗЕ ДВ, бр. 79 от 2019 г. , в сила от 8.10.2019 г.
284
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напр. това за предвиждане на възможност за „зреене“ на всички оферти, т.е. офертите да са
видими за всички поне 15 минути преди да станат готови за търговия; въвеждане на
клирингова къща; точно определяне на сроковете за отстраняване на участник и уведомяване
на останалите участници за това; стандартизирането на договорите; различните предложения,
свързани с повишаване прозрачността на борсовата търговия и др. По този начин ще се
преодолеят редица проблеми и затруднения за борсовите участници, идентифицирани от тях
в настоящия анализ, като напр. липсата на клирингова къща, недостатъчната прозрачност и
др. Прецизирането на правилата ще ограничи и възможностите за пазарни злоупотреби.
На следващо място следва да се обърне внимание, че контролът на КЕВР трябва да
обхваща не само правилата за участие и търговия на борсата, но и тарифите на БНЕБ ЕАД.
Всички анкетирани в настоящото производство пазарни участници идентифицираха високите
борсови такси като един от основните проблеми на борсовата търговия. В тази връзка,
секторният регулатор би могъл да подложи на обществено обсъждане въвеждането на
разходо-ориентиран подход при определяне на борсовите такси, което да гарантира тяхната
справедливост. Този подход би могъл да се прилага докато е в сила задължението на
производителите на предлагат цялото произведено количество електроенергия на борсата,
оперирана от БНЕБ ЕАД и докато съществува ограничението на територията на страната да
се издава само една лицензия за борсова търговия. С други думи контролът следва да отпадне,
когато се създадат и развият други възможности за свободна търговия и когато свободният
пазар достигне степен на зрялост и предвидимост, с нормална конкурентна среда.
3.4. Ефективен контрол от страна на секторния регулатор по Регламент (ЕС) №
1227/2011285
В рамките на извършения секторен анализ КЗК получи няколко сигнала относно сделки
на борсата, които пораждат съмнения за манипулации на борсовия пазар или търговия с
вътрешна информация.
Сделките за „манипулиране на пазара“ и непозволеното търгуване с вътрешна
информация представляват нарушения на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1227/2011 и поконкретно на чл. 3 във връзка с чл. 2, т. 1 и чл. 5 във връзка с чл. 2, т. 2.
Регламент (ЕС) № 1227/2011 установява правила, които забраняват практики на
злоупотреба, засягащи пазарите за търговия на едро с енергия и предвиждат реда за
наблюдение на търговията на едро и за разкриване на такива практики, и тяхното
санкциониране. Съгласно чл. 7 от Регламента, Агенцията за сътрудничество между
регулаторите на енергия (Агенцията, АСЕР) наблюдава търговската дейност на едро с
енергийни продукти с цел откриване и предотвратяване на търговия, основана на вътрешна
информация и манипулиране на пазара. В тази дейност тя си сътрудничи с националните
енергийни регулаторни органи. Наблюдението се осъществява чрез събиране на данни за
търговията на едро, които участниците на съответните пазари са длъжни на предоставят на
Агенцията (чл. 8 от Регламента). Националните регулаторни органи също имат достъп до тези
данни (чл. 7 от Регламента) с цел да гарантират изпълнението на задължението си по чл. 13 от
Регламента, а именно да гарантират налагането на забраните по чл. 3 и чл. 5 от същия.
Регламентът е създаден с цел да се увеличи интегритета и прозрачността на пазарите
на търговия на едро с електроенергия, които имат решаващо значение за изграждането на
добре функциониращи енергийни пазари и за повишаването на доверието на участниците на
пазарите и на крайните потребители. В него ясно се заявява нуждата от създаване на
подходяща законодателна рамка, пригодена към енергийния сектор, която да предотвратява
пазарни злоупотреби и да взема предвид специфични за сектора условия, които не са
обхванати съществуващото законодателство. В Регламента също така изрично е посочено, че
ефикасното наблюдение на пазара на равнището на съюза е от огромно значение за откриване
и възпиране на пазарни злоупотреби и Агенцията е в най-добра позиция да осъществява
Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно
интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (OB, L 326/1 от 8 декември 2011 г.
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такова наблюдение, тъй като разполага с поглед върху пазарите за електроенергия в целия ЕС
и с необходимия експертен опит относно функционирането на пазарите и системите за
електроенергия в Съюза. В Регламента също така изрично се посочва, че със задълбоченото
познаване на развитието на енергийните пазари в своите държави-членки националните
регулаторни органи следва да играят важна роля в гарантирането на ефикасно наблюдение
на пазара на национално равнище, като от необходимост е то да се извършва в тясно
сътрудничество и координация с Агенцията.
В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 1227/2011., с допълнение286 на
Закона за енергетиката се въведе нова глава Седма „а“, въз основа на която Комисията за
енергийно и водно регулиране осъществява контрол по изпълнението на регламента, като
извършва проверка за установяване на нарушение по чл. 3 и чл. 5 от същия. В този смисъл,
при съмнения за манипулации на борсовия пазар, КЕВР е компетентният държавен орган,
натоварен със задължението да разследва и наказва тези нарушения на национално
равнище, като на същия са предоставени и необходимите инструменти за извършване
на разследване и събиране на доказателства.
За ефикасното наблюдение на пазара се изисква редовен и навременен достъп до данни
за сделки, както и достъп до структурни данни за капацитета и използването на
съоръжения за производство, съхранение, потребление или пренос на електроенергия.
Поради тази причина всички участници на пазара (в т.ч. и операторите на преносни системи)
следва да предоставят тази информация на Агенцията, като се регистрират и докладват на
Платформата ARIS287. Агенцията от своя страна има задължението да събира и анализира
данни за пазарите за търговия на едро и друга уместна информация за установяване на случаи
на пазарни злоупотреби и да уведомява компетентните национални регулаторни органи (НРО)
въз основа на извършена първоначална оценка и когато са налице основания да се смята, че
действително са извършени действия, представляващи злоупотреба.
По информация от КЕВР всеки национален орган може да получава тази подробна
информация, само ако е изпълнил изключително строги изисквания и е въвел система за
защита на данните. Размяната на данните става в криптиран вид със съответни пароли. В
допълнение в съответствие с чл. 15 от REMIT, БНЕБ в качеството си на лице, което извършва
сделки с енергийни продукти на едро по занятие и което има разумно основание да
предполага, че дадена сделка може да нарушава член 3 или 5, незабавно следва да уведомява
КЕВР, че дадена сделка може да нарушава член 3 или 5. При изпълнението на това задължение
БНЕБ следва да направи пълен анализ на съответния пазарен сегмент и за участниците, които
евентуално нарушават чл. 3 или чл. 5. Тази информация е изключително конфиденциална,
разменя се в криптиран вид и КЕВР не може да я споделя, а следва да я ползва само за целите
на разследването. Въз основа на получената информация КЕВР като национален регулаторен
следва да извърши разследванията и да налага санкции, и по този начин да съдейства за
прекратяването и предотвратяването на случаите на манипулиране на пазара.
Не на последно място КЕВР сочи, че в съответствие с чл. 17 от REMIT, може да споделя
подобна поверителна информация с други органи (включително с органа по конкуренция)
само, ако те имат същото високо ниво на защита, (изпращане и приемане на файлове чрез
защитена среда).
Предвид гореизложеното следва да се посочи, че КЗК като национален орган по
конкуренция, отговорен за прилагането на Закона за защита на конкуренцията и за
прилагането на чл.101 и 102 от ДФЕС не разполага с правомощия да разследва и наказва
нарушенията по чл. 3 и чл. 5 от REMIT. Както бе посочено по- горе предвид спецификите на
енергийния сектор, нуждата от задълбочено познаване на развитието му, както и
възможностите за достъп до първична информация за пазара, правомощията за наблюдение
на тези пазари за откриване и възпиране на пазарни злоупотреби на пазарите на търговия, са
предоставени изрично на АСЕР - на равнището на ЕС и на КЕВР – на национално равнище.
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По отношение на органа по конкуренция REMIT предвижда единствено второстепенна роля
чрез участието му в сътрудничество с националния секторен регулатор. Целта на това
сътрудничество е да се гарантира координиран подход за справяне с пазарните злоупотреби
на пазарите за търговия на едро с енергия, който обхваща както пазарите за продукти, така и
пазарите за деривати. То следва да включва взаимен обмен на информация и да допринася за
съгласуван и последователен подход при разследванията и съдебното производство. Поконкретно пар. 3, буква г. на чл. 16 от Регламента изисква националните регулаторни органи
да уведомят националните органи за защита на конкуренцията в своята държава- членка,
Комисията и Агенцията, когато имат разумни основания да предположат, че на пазарите за
търговия на едро с енергия се извършват или са били извършени действия, които са в
нарушение на правото на конкуренцията.
С промените в ЗЕ288 е записано, че при осъществяване на дейността си по контрол по
изпълнение на регламент (ЕС) № 1227/2011 КЕВР си сътрудничи с Министерството на
вътрешните работи, Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор,
Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и с
компетентните органи на съдебната власт. Взаимодействието и сътрудничеството на
комисията с Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за финансов надзор се
осъществяват въз основа на съвместни правила, приети от съответните комисии 289. В тази
връзка КЗК и КЕВР предприеха действия за изработване на правила, които да осигурят
координирано сътрудничество и взаимодействие, включително обмен на информация по
отношения на действия, които има вероятност да съставляват нарушение на REMIT или на
конкурентното право. Такова сътрудничество би осигурило както ефективното упражняване
на правомощията на КЕВР във връзка с разпоредбите на секторното законодателство в
областта на енергетиката, така и на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията
като национален орган по конкуренцията по приложение на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС и чл.
15 и чл. 21 от ЗЗК. Предвид разписаното в регламента КЕВР следва да информира КЗК, с оглед
на осъществяване на правомощията на КЗК по Закона за защита на конкуренцията, за всички
случаи на инициирани от секторния регулатор производства за нарушение на Регламент (ЕС)
№ 1227/2011, като предостави информация за основанията за образуване на съответното
производство, когато има разумни основания да се предположи, че на пазарите за търговия на
едро с енергия се извършват или са били извършени действия, които са в нарушение на
правото на конкуренцията.
В рамките на производството по секторния анализ, КЗК извърши проучване на
практиката в другите страни членки на ЕС относно наличието и начините на взаимодействие
на органите по конкуренция и националните регулаторни органи във връзка с REMIT.
Органите по конкуренция в Дания, Франция, Полша, Португалия, Словения, Белгия,
Чешка република и Унгария посочват, че си сътрудничат и обменят информация с
националния секторен регулатор относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1227/2011г.
Датското ведомството по конкуренция регулярно получава информация относно
случаи на вероятно нарушаване на националното конкурентно право от секторния
регулаторен орган. Същевременно, в случай, че органът по конкуренция има съмнение за
нарушаване на Регламент (ЕС) № 1227/2011 информира регулатора. Провеждат се и регулярни
срещи.
Във Франция двата органа си сътрудничат по въпроси, отнасящи се до енергетика и
конкурентно право, като в Кодекса по енергетика е предвидено, председателят на френският
регулаторен орган да изпраща на органа по конкуренция определени случаи, които биха били
забранени от конкурентното право. В Португалия законът за защита на конкуренцията
предвижда секторният регулатор да изпраща информация за евентуални нарушения на
конкуренцията, като това включва и релевантната информация получена в рамките на
Регламент (ЕС) № 1227/2011 г. В Словения компетентен относно прилагането на регламента
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е енергийния регулатор, докато органът по конкуренция си сътрудничи с него в определени
случаи.
От друга страна, в Белгия обменът на информация е формализиран чрез Декрет за
сътрудничество, който постановява извършването на регулярни консултации между
ведомството по конкуренция и Комисията за енергийно и газ регулиране, относно развитието
на електроенергийния сектор и конкурентното право. Тези консултации следва да осигурят
последователна и еднаква интерпретация на секторното законодателство и конкурентното
право.
В Чехия е подписан двустранен меморандум, а в Унгария двустранно споразумение
между двата органа. В Чехия целта е засилването на сътрудничеството, обмен на становища,
информация и споделяне на опит в конкретни случаи. Създаден е и специална работна група
с членове представители и на двете ведомства. В Унгария ведомството по конкуренция
незабавно информира секторния регулатор в случай на съмнения за нарушение на регламента.
Изтъква се, че съгласно чл.16 (3) от Регламента секторният регулатор е задължен да
информира органът по конкуренция за евентуални съмнения за злоупотреба на пазара на едро.
Освен това, секторният регулатор информира ведомството по конкуренция за започнали
производства за нарушения на регламента, като изпраща решението за започване на
производство и крайното решение по казуса.
Докато в Естония, Холандия и Испания националния регулатор и ведомството по
конкуренция са част от една институция, то в Гърция, Люксембург и Словакия не са прилагали
регламента, а от румънското ведомство по конкуренция посочват, че не са взаимодействали
със секторния регулатор.
Следвайки най-добрите практики от държавите-членки, Комисията препоръчва
формите на сътрудничество между КЗК и КЕВР да включват както обмен на информация
между двата органа при наличие на съмнения за възможни нарушения на конкурентното право
или на REMIT, така и регулярни консултации за споделяне на опит с цел осигуряване на
последователен и непротиворечив ex post контрол в сектора. Във връзка с получените и от
двата органа множество сигнали за проблеми в сектора, КЗК и КЕВР стартираха работа по
изработването на правила за сътрудничество и обмен на информация между тях с цел
обезпечаване на единен и последователен подход при борбата срещу пазарните манипулации
и нарушенията на конкурентната среда.
В допълнение, предвид публичния интерес, КЗК счита, че е необходима публичност и
прозрачност на дейността на КЕВР по REMIT, което може да се осъществи чрез поддържане
на публичен регистър на образуваните производства и постановените актове. Пречка за това
е разпоредбата на чл. 74 а, ал. 8 от ЗЕ, съгласно която решенията и протоколите от заседанията
на КЕВР, свързани с предварителното проучване и установяването на нарушение по чл. 3 и 5
от Регламент (ЕС) № 1227/2011, не се публикуват на интернет страницата на комисията.
Според КЗК възлагането на правомощия на КЕВР да разследва нарушения и да налага санкции
предполага публичност и прозрачност на тази дейност, с които да се гарантира защитата на
интересите на търговските участници. Освен това, поддържането на публичен регистър за
извършвания от КЕВР контрол по РЕМИТ ще доведе до повишаване на доверието в
търговията на едро с електроенергия и ще има превантивен ефект върху поведението на
търговските участници.
Х. Заключение и препоръки
Изследваният от Комисията период се характеризира с множество нормативни
промени и непрекъснато развитие на свободния пазар на електроенергия. Отчитат се редица
положителни стъпки в посока развитие на конкурентен електроенергиен пазар, сред които
развитието на борсовата търговия, премахването на пречките пред вноса и износа, поетапното
интегриране на борсовия пазар. В същото време в сектора се идентифицират редица проблеми,
някои от които с пряко, а други с косвено въздействие върху конкурентната среда.
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На база на откроените проблеми в сектора, Комисията за защита на конкуренцията
прави следните препоръки, насочени към подобряването на конкурентната среда на пазара на
търговия на едро с електроенергия:
1. Мерки за осигуряване на предвидима и стабилна нормативна рамка
От изключително значение за стимулиране на конкуренцията на пазара е правната
сигурност у пазарните участници и възможността за планиране на пазарните стратегии, които
следва да бъдат осигурени чрез стабилна и предвидима нормативна рамка. В тази връзка
Комисията препоръчва:
 Министърът на енергетиката да разработи и предложи на обществено обсъждане
проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България за периода след
2020 г. във възможно най-кратък срок;
 Измененията на нормативната рамка в сектора да бъдат подлагани на обществено
обсъждане, което да осигури възможност за конструктивен обмен на идеи и предложения на
всички заинтересовани страни, така че измененията да балансират интересите на пазарните
участници и да гарантират защитата на конкуренцията и на интересите на крайните
потребители;
 Компетентните органи приемащи или издаващи нормативни и административни
актове да сезират КЗК за извършването на оценка за съответствието с правилата за
конкуренция на проектите на такива актове преди тяхното приемане или издаване.
2. Осъществяване на пълна либерализация на електроенергийния пазар
Част от констатираните в анализа проблеми са свързани със съществуването на
хибридния модел на пазара към настоящия момент. Количествата електроенергия,
предназначени за регулирания сегмент, влияят върху предлагането на електрическа енергия
на свободния сегмент. Предвид съществуващата волатилност на цените на ел.енергия на
свободния пазар и съществуващата от тази гледна точка несигурност за потребителите, се
наблюдава отлив на потребители обратно към регулирания сегмент, което от своя страна води
до необходимост от увеличаване на количествата електроенергия за регулирания пазар, които
следва да бъдат приоритетно осигурени. За преодоляване на тези проблеми Комисията
препоръчва:
 Изготвяне на план (пътна карта) за осъществяване на поетапна пълна либерализация
на електроенергийния пазар, който да предвижда необходимите стъпки за постигането на тази
цел и сроковете за тяхното изпълнение;
 Предвиждане на мерки за социална защита на уязвимите потребители;
3. Активен и ефективен ex-ante контрол върху дейността на борсовия оператор
При извършването на настоящия секторен анализ се установи, че БНЕБ ЕАД
самостоятелно приема правила за работа на борсовите сегменти, които следва да се спазват от
всички участници на борсата. До момента не е упражняван ефективен контрол върху
съдържанието на правилата и тарифата на борсовия оператор от страна на КЕВР, още повече
че едва с изменението на Закона за енергетиката от 08.10.2019 г. се въведе такава възможност.
Комисията е на мнение, че докато съществува нормативно задължение за всички
производители да предлагат цялото произведено количество електроенергия на борсата, като
по този начин тя се превръща в задължителна платформа за търговия, е необходимо
секторният регулатор да упражнява активен ex-ante контрол върху правилата и тарифите на
борсата. В тази връзка КЗК препоръчва:
 В Правилата за търговия с електрическа енергия да бъде разписана процедура, по
която да се извършва контрол от страна на КЕВР върху актовете на борсовия оператор, които
пораждат права и задължения за участниците на борсата;
 Да се разпише изрично възможността на КЕВР да упражнява контрол служебно (ex
officio) и при сезиране от страна на участници на борсата, както и задължение на борсовия
158

оператор при всяко изменение на правилата и тарифите да предлага същото за одобрение от
КЕВР;
 Да се предвиди процедура за обществено обсъждане, която да осигури възможност
на заинтересованите лица да вземат отношение по проектите на правилата и тарифите, обект
на контрол от страна на КЕВР;
 Да се предвидят нормативни правила за определяне на борсовите такси, по
отношение на видовете такси, принципите при определянето на размера им и общите
принципи, задължаващи борсовия оператор да формира същите по прозрачен и обективен
начин.
 Да се извърши цялостен преглед на действащите борсови правила от страна на КЕВР
и да се предприемат мерки за тяхното изменение и прецизиране, така че да се предотвратят
възможностите за манипулации на борсовата търговия и да се гарантира обективност,
публичност и прозрачност на същата.
 В рамките на предстоящото постигане на пълно пазарно обединение (market
coupling) на българския електроенергиен пазар с пазарите на съседните страни и пълна
либерализация на пазара, да отпадне задължението за производителите да предлагат цялото
произведено количество електрическа енергия на БНЕБ като задължителен канал за търговия
на електроенергия на едро.
4. Активен контрол върху търговията на едро от страна на КЕВР
Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (РЕМИТ)
забранява практики на злоупотреба на пазарите на търговия на едро с енергия. Регламентът
очертава формите на забранено поведение и предвижда компетентните органи, и реда за
наблюдение, проверка и сътрудничество с цел борба срещу тези прояви. КЕВР е
компетентния държавен орган, натоварен с правомощия да разследва и наказва такива
нарушения на национално равнище, като на същия са предоставени необходимите
инструменти за извършване на разследване и събиране на доказателства. Разполагайки със
задълбочени експертни познания за електроенергийните пазари, регулаторът има важна роля
за гарантирането на ефикасно наблюдение на пазара на търговия на едро с електроенергия в
България.
Получените в хода на производството сигнали за съмнения за извършени нарушения
по чл. 3 или чл. 5 от РЕМИТ показват нуждата от активно и ефективно упражняване от страна
на КЕВР на правомощията му по наблюдение на електроенергийните пазари, разследване и
санкциониране на нарушенията, извършени на тях. В тази връзка и с цел повишаване на
доверието в търговията с електроенергия и засилване на превантивното въздействие, КЗК
препоръчва:
 Предприемане на активни и навременни мерки от страна на КЕВР за ефективно
упражняване на правомощията й за разследване и санкциониране на нарушения по чл. 3 и чл.
5 от РЕМИТ с цел осигуряване на ефективното и прозрачно функциониране на пазара;
 Изменение на чл. 74 а, ал. 8 от ЗЕ, така че да се осигури публичност и прозрачност
на контрола осъществяван от КЕВР по РЕМИТ, в това число чрез поддържане на публичен
регистър за постановените актове, но по начин който не възпрепятства ефективното
упражняване на правомощията по разследване;
 Засилено сътрудничество и взаимодействие между КЕВР и КЗК за постигане на
целите на чл.74п от Закона за енергетиката, РЕМИТ и ЗЗК въз основа на съвместно приети
правила, както и създаване от страна на КЕВР на необходимата организация за
осъществяването му .
5. Други мерки за стимулиране на конкуренцията на свободния пазар
 Мерки за повишаване на прозрачността на пазара на търговия на едро с електрическа
енергия, като напр. предоставяне на публично достъпна информация за моментното
производство на електрическа енергия от всеки един производител в страната, предоставяне
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на публично достъпна актуална информация за степента на използване на междусистемните
преносни капацитети и др.
 Продължаване на усилията за постигане на пазарно обединение във всички сегменти
в най-кратки срокове.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 91, ал. 5, т. 2, т. 3 от ЗЗК, във връзка
с чл. 60, ал. 1, т. 21, във връзка с чл. 8, т. 10 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията
Р Е Ш И:
1. Приема секторен анализ на конкурентната среда на пазара на търговия на едро с
електроенергия по свободно договорени цени в Република България.
2. Информира Народното събрание, Министерски съвет, Министъра на енергетиката,
Комисията за енергийно и водно регулиране за необходимостта съобразно тяхната
компетентност и приложимото европейско и национално законодателство да се предприемат
подходящи мерки за подобряване на конкурентната среда в сектора.
3. Предоставя анализа за ползване от Народното събрание, от Министерския съвет, от
Министъра на енергетиката и от Комисията за енергийно и водно регулиране при
подготовката на стратегии, програми, планове за развитие и др.
Решението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
.........................................
Юлия Ненкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
.........................................
Димитър Кюмюрджиев
ЧЛЕНОВЕ:
....................................
Анна Янева
.........................................
Георгица Стоянова
....................................
Красимир Витанов
....................................
Красимир Зафиров
....................................
Пламен Киров
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