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ПРЕДИМСТВАТА НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И КАК 
ДА ИЗЛЕЗЕМ НА НЕГО 
 
Либерализацията е необратим процес, който следва директивите в „Трети енергиен 

либерализационен пакет“ на Европейския Съюз, отнасящ се до търговията с 

електроенергия и природен газ. България е сред малкото страни-членки, които все още 

изостават в либерализацията на енергийните си пазари. 

 

Правната рамка на енергийния отрасъл в България е подготвена за пълно отваряне на 

електроенергийния пазар от 01.07.2007 г., в съответствие с изискванията на 

Европейския съюз. След тази дата се подготвят и нови подзаконови актове на 

Kомисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), които да установят новите 

пазарни отношения. 

 

Промени в Закона за енергетиката (ЗЕ), в сила от 17.07.2012 г., предвиждат всички 

клиенти с обекти, присъединени на средно напрежение, както и фирми на ниско 

напрежение, но с над 100 кВт инсталирана мощност, да си избират доставчик на 

електрическа енергия и да договорят с него цени на енергия. T.e. от 2012 г. 

българският пазар на електрическа енергия е либерализиран за големи консуматори 

(привилегировани потребители).  

 

Всеки абонат, присъединен на средно напрежение, е длъжен да се регистрира на 
свободения пазар на електроенергия. В противен случай, неговото обслужване 
се поема автоматично от Доставчик от последна инстанция (ДПИ). 
 

През месец юли 2013 г. КЕВР издаде лицензии за Доставчици от последна инстанция 

(ДПИ) на трите електроснабдителни дружества (ЧЕЗ, EVN и “Енерго – Про“.), както и на 

Обществения доставчик (Националната електрическа компания - НЕК). Те могат да 

предоставят електричество на клиенти, присъединени на средно напрежение на 

територията за действащите им лицензии за обществена доставка. 
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В резултат на това бе изпълнено нормативното изискване на ЗЕ за обезпечаване на 

електроснабдяването на клиенти с обекти на средно напрежение, които не са си 

избрали доставчик или са останали без търговец по независещи от тях причини. В тези 

случаи Доставчик от последна инстанция ще осигурява снабдяването с електрическа 

енергия на обекти на средно напрежение до избора на друг доставчик.  

 

Цените за доставка от последна инстанция са по-високи, за да има стимул за 
бързото връщане на свободния пазар. 
 
За момента, клиентите, присъединени на ниско напрежение с инсталирана 
мощност над 100 кВт, имат право, но не и задължение, да се регистрират на 
свободен пазар.  
 
Предимството за всички клиенти е възможността да договорят по-ниска цена и 
да получат по-качествено обслужване. 
 

Клиентът може да избира своя търговец на електрическа енергия, но не и своя 

доставчик. Разпределителната мрежа е собственост на ЕРП, което има задължението 

да инвестира в развитието на електроразпределителната мрежа и да отстранява 

възникнали аварии. С излизането на свободен пазар, клиентът сключва два договора: 

един с търговеца и един с електроразпределителното предприятие. В края на месеца 

клиентът получава съответно две фактури: една от търговеца, към който плаща 

активната електрическа енергия, акциз и такса „задължения към обществото”; и една 

от електроразпределителното предприятие, към което плаща такси пренос и достъп 

(мрежови услуги, чиито цени са регулирани и не подлежат на договаряне). 

 

На 01.04.2016 г. бяха въведени т.нар. „стандартизирани товарови графици”, което 
дава възможност на битовите абонати също да избират своя търговец на 
електрическа енергия. 
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За разлика от регулирания пазар, където търговията се извършва след като доставката 

е направена и обхваща период от един месец, в условията на свободен пазар 

търговията се извършва преди момента на доставка и се търгуват количества на 

часова база. Това означава, че предварително се планира очакваното потребление за 

всеки час. 

Всяко отклонение на реалното потребление спрямо прогнозата, представлява т.нар. 

„небаланс“ и е съпътствано с допълнителни разходи. За да намалят тези разходи, 

участниците на свободния пазар формират балансиращи групи, които се 

администрират от „координатор на балансираща група“. 

 

За да отговори на новите предизвикателства на либерализирания енергиен пазар в 

страната, в началото на 2015 г. фирма “България Инженеринг” ЕАД създаде новото 

си дъщерно дружество “Б.И. Енерджи” ООД. 

  

Към настоящия момент “Б.И. Енерджи” ООД успешно се развива в сферата на 

управление на енергийни потоци и консултация на крайния потребител при избор на 

търговец на крайна енергия и балансираща група. Избирането на търговец на енергия, 

договарянето на условия по договора, допълнителни услуги, свързани с обслужването, 

както и фактурирането са важни елеменети за крайния потребител, които водят до 

повишаване конкурентността в сферата на енергийния пазар, а това гарантира 

понижаването на цените и повишаване качеството на обслужването. Понижаването на 

разходите за крайния потребител означава повишаване на неговата 

конкурентноспособност, позволявайки му да реализира по-добри приходи и да 

инвестира в развитие на дейността. 
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АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО 
 
Екипът на “Б.И. Енерджи” ООД е на разположение да изготви безплатен 

индивидуален анализ на характерния профил на енергийно натоварване на всеки 

заинтересован потребител с цел оценка на ползата от влизането му на свободния 

пазар. 

При предоставяне от страна на клиента на данни за консумация в отделните часови 

зони (дневна, нощна и върхова) през последните 6 или 12 месеца и избран начин на 

измерване (с една, две, три скали), “Б.И. Енерджи” ООД предлага решение, което 

максимално да удовлетворява нуждите на клиента. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР 
 
Екипът на “Б.И. Енерджи” ООД консултира и съдейства клиента при оформяне на 

документите за регистрацията и излизане на свободния пазар на електрическа 

енергия. Всички услуги по процедурата, като и поддръжката на системи за измерване 

на потреблението,  са безплатни. 

 
БАЛАНСИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ 
 
“Б.И. Енерджи” ООД, чрез своя съдружник “Мост Енерджи” АД, пряко участва на  

свободния пазар на електрическа енергия в България, изграден въз основа на  модела 

на двустранни договори и балансиращ пазар. 

С решение от декември 2014г. КЕВР дава на „Електроенергиен системен оператор“ 

ЕАД задължително указание, ограничавайки прилаганите пределните цени за недостиг 

и излишък. В случай на излишък, енергията, която е заявена, но не е потребена, се 

изкупува автоматично от Електроенергийния Системен Оператор (ЕСО) по определена 

от него цена за излишък. В случай на недостиг, енергията, която е потребена в повече 

от заявената, се закупува автоматично от Електроенергийния Системен Оператор 

(ЕСО) по определена от него цена за недостиг. Актуалните към момента цени 
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определени от ЕСО са около 178.00 лв./MWh за недостиг и 16.00 лв./MWh за излишък. 

 

Като координатор на балансираща група, нащият партньор извършва балансиране за 

своите клиенти, за да намали негативното влияние на цените за недостиг и излишък 

върху месечните разходи за електрическа енергия. 

Възможностите за намаляване и оптимизиране на енергийните разходи се изпълняват 

от Енергиен Мениджмънт Център, опериращ с модерна техника и специалисти за 

поддържане на услугата. 

Диспечерският отдел осигурява балансиране чрез мониторинг в реално време на 

почасовите измерени количества електрическа енергия с помощта на специализиран 

софтуерен продукт за обработка на данни, оценка на възможни отклонения и изготвяне 

на прогнози. 

 

ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ 
 
Основен предмет на дейността на “Б.И. Енерджи” ООД е предлагането на 

консултантски услуги в сферата на енергийния мениджмънт. 
Клиентите имат възможността чрез  WEB - базиран портал в реално време да следят 

консумираната енергия и съответните финансови разходи. По този начин могат да 

администрират своя профил по всяко време чрез потребителското си име и парола. 

Тази съвременна система за мониторинг предоставя ефективна и сигурна комуникация 

с информационно-диспечерския отдел и дава на потребителите възможност за: 

- следене на параметри; 

- генериране на различни видове справки и анализи; 

- планиране график за електропотребление на обектите; 

- определяне на енергийните разходи в себестойността на продукцията; 

- съкращаване на енергийните разходи на предприятието вследствие на подобрен     

енергиен мениджмънт. 
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ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ 
И СЪОРЪЖЕНИЯ 
 
Инженерно-техническият екип на “Б.И. Енерджи” ООД осигурява на клиентите: 

- Консултации и/или цялостно проектиране на електрически инсталации в 

новоизграждащи се или съществуващи сгради; 

- Изграждане на електрически инсталации; 

- Поддръжка на електрически инсталации – гаранционна, следгаранционна и аварийна; 

- Подмяна на съществуващи енергийни съоръжения със съоръжения с по-ниска 

консумация на електрическа енергия; 

- Технико – проучвателни дейности и поддръжка на мрежови съоръжения; 

- Технически решения за измерване на количества електрическа енергия и захранване; 

- Наемане и закупуване на съоръжения за доставка, разпределение и балансиране на 

електроенергия; 

- Изграждане на системи за измерване и дистанционно отчитане на електрическа 

енергия. 

 

ЕНЕРГИЕН ОДИТ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
 
В последните години понятията енергиен одит, енергиен мениджмънт и енергийна 

ефективност придобиха изключителна важност в световен мащаб, поради 

постепенното изчерпване на природните ресурси в различни части на света, което 

води до увеличаване на цената на енергийните ресурси и предизвиква търсенето на 

алтернативни източници на енергия и разработване на програми за енергийна 

ефективност. От 2014 г. “България Инженеринг” ЕАД е член на “Камарата на 
енергийните одитори”, което позволява на “Б.И. Енерджи” ООД реализарането на 

проекти в сферата на енергийната ефективност, енергийни одити и търговия с 

енергийни спестявания. 

В отговор на новите предизвикателства на българския енергиен пазар, в края на 2014 

г. “България Инженеринг” ЕАД съвместно с “Трактебел Инженеринг” СПА (част от 

групата GDF SUEZ), един от световните инженерингови лидери в енергетиката със 
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своите над 80 милиарда евро годишен оборот и близо 140.000 служители на пет 

континента, регистрира “Консорциум Трактебел България Инженеринг” ДЗЗД.  

С подкрепата на “Консорциум Трактебел България Инженеринг” ДЗЗД и на 

“Камарата на енергийните одитори”, “Б.И. Енерджи” ООД извършва консултации в 

областта на енергийната ефективност, сътрудничи в изследвания, анализи и 

проектиране, свързани с качеството на електрическата енергия и енергиен 

мениджмънт на електрически системи с цел намаляване на енергийните разходи. 

Предоставянето на подробен отчет и сравнителен анализ на текущия разход на 

енергия спрямо изминал период от време, е една от основните задачи при енергийния 

одит и обследване на енергийната ефективност. Информационната услуга насочва 

клиента към: 

- по-добро планиране и контролиране на енергийните разходи; 

- приоритетни дейности за повишаване на енергийната ефективност; 

- първите стъпки на енергиен мениджмънт. 

 

 

Интерес към предложените услуги може да бъде заявен на адрес: 

 

“Б.И. ЕНЕРДЖИ” ООД 
София 1618, бул. България №118, ет. 4 

тел.: +359 2 854 96 50,    факс: +359 2 854 96 54 
e-mail: be-energy@engineering-bg.com 

моб. тел.: +359 894 611 174 
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