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Недостатъци на настоящия модел

Създадена със закон пазарна концентрация за 

продажба  на организиран борсов пазар.

Липса на ефективна конкуренция, на 

дългосрочни и на стандартизирани продукти.

Хибриден пазар с разминаване на цените на 

регулиран и свободен пазар.

Липса на пазарни обединения със съседни 

страни – неефективна междусистемна 

търговия.



Недостатъци на настоящия модел

Неефективен балансиращ пазар - методът на 

ценообразуване за балансираща енергия 

(излишък/недостиг) не създава положителни стимули 

за участниците на пазара да поддържат своя собствен 

баланс или да спомагат за възстановяването на 

баланса на системата като по този начин да намалят 

небалансите в системата и разходите за обществото.

Ограничени възможности за търговия в 

средносрочен и дългосрочен период – ниска 

ликвидност, липса на инструменти за управление 

на кредитния риск и високи борсови такси 

затрудняват ефективната търговия на дългосрочни 

продукти.

Съмнения за непазарни сделки на БНЕБ.



Необходими мерки

Въвеждане на подходящ механизъм, осигуряващ 
сигурност на снабдяването като временна мярка 
(механизъм за капацитет).

Придържане към изискванията на мрежовия 
кодекс на ЕС по отношение на разполагаемостта и 
разпределението на междусистемни капацитети.

Търгове за балансираща енергия, отразяващи 
краткосрочната динамика на пазара.

Продължаване на усилията за обединения със 
съседни страни на пазарите „ден напред“ и „в
рамките на деня“.



Необходими мерки

Възприемане в националната регулация на 

изискванията на Регламент (ЕС) 2019/943 относно 

вътрешния пазар на електроенергия. Прозрачни почасови 

дневни търгове за предоставяне на балансиращи услуги.

Прозрачност и гарантиране на конкурентно начало 
при предлагане на балансираща енергия е предпоставка за 

постигане на оптимални комбинации от количество и цена 

на активираната балансираща енергия за всеки период на 

сетълмент. Това ще спомогне за намаляване на разходите 

за небаланс на системата, което е в обществен интерес. 

Плавно премахване на регулирания сегмент:

с адекватни мерки за защита на „енергийно бедни“ 

потребители;

в диалог със заинтересованите страни;

със зачитане на легитимните интереси на инвеститорите;



Необходими мерки

Насърчаване на предлагането на дългосрочни 

продукти, отразяващи нуждите на пазарните 

участници.

Ефективни мерки за наблюдение на пазара, 

гарантиращи прозрачност и пазарно поведение на 

свързани доминиращи участници.

Регулаторен контрол върху правилата и тарифите на 

електроенергийната борса.

Създаване на условия за управление на кредитния 

риск на пазара за двустранни договори.



Необходими мерки

В диалог с търговските участници, КЕВР да 
утвърди правила за работа на БНЕБ, които 
да осигурят условия за равнопоставеност, 
финансова стабилност, ликвидност и 
свързаност със съседните пазари.

Приемане на план-график за пълна 
либерализация на електроенергийния 
пазар, на основата на препоръките на 
доклада на Световната банка и в диалог с 
всички заинтересовани страни.
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