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АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА И СТЕПЕНТА НА КОНЦЕНТРАЦИЯ
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ
Докторант Георги Георгиев
Въведение
През последните години темата за монополното положение на електроразпределителните предприятия набира все по-голяма популярност, като достигна своя връх през първите месеци на 2012 г. с масовите протести в цялата
страна. Неудовлетвореността на клиентите е свързана до голяма степен с формираната структура на пазара и невъзможността сами да избират компанията,
която им предоставя услугата. След приватизацията на държавните предприятия за електроразпределение се създадоха т.нар. естествени монополи в определени региони на страната. През последните седем години в България оперират три електроразпределителни дружества, които притежават лицензии за доставка на електроенергия до крайните потребители.
Според изискванията на Европейското законодателство, действащият пазарен принцип трябва да се промени. Това се изразява в отделяне на производството на електроенергия от преноса, формиране на цените на пазарен принцип
и предоставяне възможност на потребителите сами да избират доставчика си
на електроенергия. Това се гарантира от Третия енергиен пакет, който включва
директива № 2009/72/ЕО, свързана с общите правила за вътрешния пазар на
електроенергия. Либерализирането на пазара е жизненоважно за поддържането
и засилването на икономическото развитие в България. Целта на тази статия е
да се изследва структурата на електроенергийния пазар в България и да се
установи концентрацията и монополната позиция на електроразпределителните
дружества. Обект е пазарът на електроенергия, а предмет на изследването е
структурата на пазара на електроенергия в България.
1. Особености на електроенергията като продукт в икономиката
В икономиката все още няма ясна дефиниция, дали електрическата енергия е стока или услуга. Съгласно Пино1 и Ксиюлинг и Юнмин2, в различните
международни споразумения за търговия, електроенергията е класифицирана и
като стока и като услуга. От една страна, тя може да бъде възприета като
неосезаема стока, която трябва да се консумира веднага, след като бъде про1

2

Pineau, P. Electricity Services in the GATS and the FTAA, Vol. 12: Iss. 2, Article 9., Available at: http:/
/digitalcommons.mcmaster.ca/esr/vol12/iss2/9
Xiuling, W., L. Junmin. Some considerations on electricity in GATS, US-China Law Review, Vol. 3,
Article 4.
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изведена3, като това £ придава една от основните характеристики на услугите. От
друга страна, тя изпълнява много от функциите на нефта или газта, които притежават неоспорими характеристики на стоки4. Световната търговска организация разглежда електрическата енергия като стока, която е резултат от производството на
електричество. От друга страна, електроенергийните услуги, в които се включва
преносът на електроенергия, са предмет на Общото споразумение за търговия на
услуги5. След либерализирането на енергийния сектор и последвалото отваряне на
електроенергийните пазари за потенциални чужди доставчици, в много страни се
наблюдава ясна тенденция към признаването на електроенергията като стока, докато свързаните с нея дейности като пренос, разпределение и други се възприемат
като услуги. Интересно е, че според българското законодателство6 електрическата енергия се възприема като стока, която се облага с акциз.
В същото време електричеството се възприема като недиференцируем
продукт (commodity)7, който се отличава със следните характеристики от останалите стоки:
• сезонност на търсенето,
• висока изменчивост на цените,
• нееластичност на търсенето,
• ограничена възможност за транспортиране.
В зависимост от вида потребители се наблюдават различия при потреблението на електрическа енергия8. Така например, при домакинствата се забелязва
повишаване на употребата на електрическа енергия предимно през лятото и зимата. Това може да бъде обяснено с все по-голямото навлизане в домовете на
системи за охлаждане и затопляне на въздуха. От друга страна, индустриалните
потребители се характеризират с равно потребление през цялата година, като
леко повишение може да се наблюдава единствено през лятото, защото много
малка част от консумираната енергия се използва за отопление или охлаждане.
В страните с либерализирани пазари на електроенергия, нейните цени могат да зависят от различни фактори. Някой от тях са свързани с времето (през
деня), мястото на производство, търсенето и различните състояния на пазара и
енергийната система9. На българския електроенергиен пазар, поради наличието на регулирана част, цените се отличават с разлики единствено в частта за
свободна търговия.
Поради своя характер на стока от първа необходимост, която задоволява
определени потребности и не може да бъде заменена, т.е. според дадената по3
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Bielecki, J, Electricity Trade in Europe: Review of Economic and Regulatory Challenges, 22 (International
Energy & Resources Law & Policy), Kluwer Law International 2004.
Пак там.
За повече информация: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#services, последен
достъп 15.11.2013
http://balans.bg/3331-zads-pylen-tekst/
Chatnani, N. Commodity markets operations, instruments and applicаtions, Tata Mcgraw Hill, 2010, p. 260
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=10211, последен достъп 15,11,2013.
Alvarado, F., R. Rajaraman. Understanding price volatility in electricity markets= Proceedings of the
33d Hawaii International Conference on system science, 2000.
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требност не може да съществува заместител, електричеството се характеризира с по-скоро ниска еластичност на търсенето спрямо цената. Това се доказва и
от множество изследвания в тази насока10. Към предходните характеристики се
добавят и необходимостта от съпътстващи проводници, невъзможността да се
складира и недиференцируемостта (fungibility) спрямо производителя.
Тези характеристики, както и няколко особености, свързани с тях, са разгледани на фиг. 1.
Характеристики на електричеството

Необходимост
от проводник

Няма възможност
за съхранение

Няма глобален
пазар

Производството и
търсенето са строго
балансирани по всяко
време

Недиференцирана
спрямо
производителя
(fungible)

Подходяща за
търговия

Времето на доставка
е критично
Времевите периоди
описват продуктите

Възможни: сезонна
цена, високо
непостоянство

Фиг. 1. Характеристики на електричеството. Адапт. по Бургър,
Грабер и Шиндлмейър: Управление на енергийния риск 11
10

Bohi, D., M. Zimmermann. An update of econometric studies of energy demand. Annual review of
Energy, 1984, p. 105-154. Filippini, M. Swiss Residential demand for electricity, Applied Economics
Letters, 1999, p. 533-538.
11
Burger, M, B. Graeber and G. Shindlmayr. Managing energy risk, an integrated view on power and
other energy markets, J Wiley&Sons, 2007.
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Необходимостта от наличие на изградена преносна и разпределителна
мрежа за достигане на електроенергията до крайния потребител създава
предпоставки за формирането на монополна позиция на компанията, която притежава съоръжението. Ето защо в редица страни като САЩ, Великобритания,
Южна Африка и ЕС е залегнала т.нар. Доктрина за съоръжения от съществено
значение (Essential facilities doctrine)12. Доктрината засяга собственици на съоръжения от съществено значение (железопътни линии, електрически мрежи и далекопроводи), като постановява в кои случаи те се задължават да предоставят
достъп до тези съоръжения на трети лица (компании) срещу приемлива цена за
използването им13. По този начин се ограничава монополната позиция на дадена частна компания, а в много случаи самото съоръжение е собственост на
държавата.
Друга съществена характеристика на електроенергията е невъзможността тя да се складира и съхранява. Това създава необходимостта производството и предлагането да възникват в момента на възникване на търсено. За да е
възможно това е задължително строго балансиране на пазара. Така в процеса
на доставяне на стоката до крайния потребител е наложително участието на
трета страна, която да балансира търсенето и предлагането във всеки момент.
На българския електроенергиен пазар тази роля се поема от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). За целите на търговията с електроенергия в
реално време в различните страни съществуват различни действащи борси на
електроенергия EEX (Германия), Nord pool (Норвегия, Швеция и Финландия),
UKPX, (Великобритания)14 и др.
Последната характеристика е свързана с недеференцируемостта на услугата спрямо производителя. Това означава, че независимо дали се произвежда
от топлоелектрическа централа (ТЕЦ), атомна електрическа централа (АЕЦ)
или друг тип производствена централа, енергията остава с едни и същи качества и характеристики, т.е. не е възможно АЕЦ да достави до пазара електрическа енергия с различни характеристики като по-високо напрежение или поголяма сила на тока. Така разгледаните характеристики на продукта го отнасят
повече към недиференцираните стоки и до голяма степен определят особеностите на пазара на електроенергия. Ето защо, в тази статия приемаме, че електроенергията е недиференцируема стока (commodity), в съответствие с изложеното мнение на Чатнани и Бургер, както и в съответствие с развитието на
разбирането през последните години.

12

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/antil58&div=89&id
=&page= , последен достъп 7.11.2013.
13
Годишен доклад на организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОECD) относно
същност и варианти на концепцията за съоръженията от съществено значение, 1996 – http://
www.oecd.org/competition/abuse/1920021.pdf – последен достъп. 8.11.2013.
14
Madlener, E., М. Kaufmann. Power exchange spot market trading in Europe: theoretical considerations
and empirical evidence, OSCOGEN discussion paper, 2002.
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2. Анализ на основните параметри
на електроенергийния пазар в България
В този анализ релевантният пазар на електроенергия в България се разделя по географски принцип на национален и няколко регионални пазара. Основна
причина за избора на посочения начин са съществуващите регулаторни бариери
за навлизане и достъп на пазарни участници в определени региони. Обемът на
националния пазар на електроенергия в България се определя от вътрешното
производство на електроенергия, вноса, износа и вътрешното потребление. На
следващата таблица е показано развитието в производството и потреблението
на електроенергия в България през последните 5 години.
Таблица 1
Обем на електроенергийния пазар в България
за периода 2007 - 2012 г.15
Показатели
Нетна произв. електрическа енергия (ГВч )
Внос
Износ
Консумирана електроенергия (ГВч)

2007
38 991
3 057
7 534
34 514

2008
40 028
3 097
8 441
34 684

2009
38 486
2 662
7 735
3 3413

2010
41 659
1 166
9 613
33 212

2011
45 401
1 450
12 110
34 741

2012
47 406
2 353
10 661
34 595

В сравнение с 2007 г. произведената електрическа енергия в България е
нараснала с почти 22%. По-голямото производство на електроенергия се дължи
предимно на повишаването на износа и лекото повишение на вътрешното потребление. За това свидетелства ръстът на износа през 2012 г., който е с близо
42% по-висок, отколкото през 2007г. Временното понижение на нивата на консумация през 2009 и 2010 г. може да бъде отдадено на редица фактори, най-значимият сред които е настъпилата в световен мащаб икономическа криза.
Националният, както и регионалните пазари на електроенергия, обхващат
два основни вида потребители – домакинства и бизнес потребители. Потреблението при двата вида клиенти изглежда по следния начин (табл. 2):
Таблица 2
Консумирана електроенергия, според типа потребител 16
Показатели
Консумирана електроенергия (ГВч)
Домакинства общо (ГВч)
Бизнеспотребители общо (ГВч)

15
16

www.nsi.bg
Адаптирано по www.nsi.bg

2007
34 514
9 376
25 138

2008
34 684
10 027
24 657

2009
33 413
10 302
23 111

2010
33 212
10 559
22 653

2011
34 741
10 679
24 062

2012
34 595
10 841
23 754
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От таблица 2 се вижда, че консумираната електроенергия от битовите
потребители е малко по-малко от една трета от общата консумация на електроенергия в България. Същевременно, за последните години се наблюдава постепенно повишаване на потреблението сред домакинствата. Пазарът на бизнеспотребители включва всички потребители, който влагат закупената енергия в
производство на стоки и услуги. Посочените данни ясно показват значението
на бизнеспотребителите върху националния пазар на електроенергия. Спадът в
тяхната консумация на електроенергия ясно се изразява в спад на общото количество консумирана електроенергия през 2009 и 2010 г. Въпреки предоставените данни не е възможно да се придобие добра представа за структурата и спецификата на електроенергийния пазар в България. Ето защо освен за общия
пазар на електроенергия ще бъде дадена информация и за специфичните особености на пазара.
Преходът от централизирана планова икономика към свободна пазарна
търговия и стремежът за присъединяване към ЕС оказват влияние върху пазара на електроенергия, като се създава т.нар хибриден модел на пазар. Той се
състои от два взаимно свързани дяла – регулиран и свободен. Регулираният
пазар функционира на базата на сигурни договори с обществения снабдител и
обществените доставчици, като цените са регулирани от ДКЕВР и участниците
не сключват сделки за балансиране17 на електроенергия с Електроенергийния
системен оператор (ЕСО). Свободният пазар, от друга страна, е базиран на
цени, които се формират на пазарен принцип и се основава на двустранни договори и балансиращ пазар. Въпреки че двата пазара действат при различни условия, те оперират съвместно и връзката между тях се явява Националната
електрическа компания (НЕК). На фиг. 2 е показана примерна структура на
двата типа пазар на електроенергия.

17

Балансирането е процес на изравняване количествата енергия в графиците по всички договори
за покупка с прогнозираното общо потребление на електроенергия за този период.
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Независими производители на
електроенергия

Внос

ТЕЦ§ВЕЦ

НЕК

ЕСО

Обществен доставчик

Износ

Обществени
снабдители
ЕРП-та

Търговци

Потребители
на ВН
Привилегировани
потребители

Крайни потребители
Регулиран пазар

Свободен пазар

Фиг. 3. Схема на пазара на електроенергия в България.18
За да се добие представа за големината на двата сектора от пазара, на в
таблица 3 са показани реализираните количества на всеки от дяловете.
Таблица 3
Дял на потребената ел. енергия в двата сектора от пазара19
Година
2008
2009
2010
2011

Потреб. ел енергия
общо (ГВч)
34 684
33 413
33 212
34 741

Консумация на ел. енергия (ГВч)
регулиран пазар
свободен пазар
24 626
10 058
25 513
7 900
28 692
4 520
29 741
5 000

От таблица 3 ясно се вижда, че делът на регулирания пазар е от 2 до 3 пъти
по-голям от този на свободния. Друга тенденция, която се очертава, е значителното нарастване на количествата електроенергия, търгувани на регулирания пазар, които в последните години отбелязват ръст от 17%. Последната тенденция е
18

Източник: Ганев Петър. Преструктуриране на българския енергиен сектор, Институт за пазарна икономика, 2008, Адаптирано по: „Български енергиен сектор“, Министерство на Енергетиката и енергийните ресурси, 2008.
19
www.nsi.bg
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намаляването на търгуваните количества електроенергия на нерегулирания пазар,
въпреки поставената цел за преминаване към свободна търговия с електроенергия. Причините за по-големия дял на регулирания пазар са разнородни. Най-важните са по-ниската цена на електроенергията и забавянето на промените в енергийното законодателство, което ще позволи на всички потребители да купуват електроенергия по свободно договорени цени. Естествено наличието на два пазара на електроенергия определя и идентифицирането на две пазарни структури.
3. Определяне на типа пазарна структура
на регулирания пазар на електроенергия в България
Поради значителното предимство на количествата електроенергия, търгувани на регулирания пазар в тази статия ще бъде анализирана свързаната с него
пазарна структура и пазарна концентрация. На този етап на отваряне на пазара на
електрическа енергия на регулирания пазар обществените/крайни снабдители, представени от трите електроразпределителните дружества доставят и продават по
регулирани цени електрическа енергия на защитените потребители, или това са
домакинствата, т.нар. битови потребители, и фирмите, които имат годишен оборот
по-малко от 19 500 000 лв. и персонал по-малко от 50 (съгласно Директива 2003/54/
ЕО). След изменението в Закона за енергетиката от 2006 г. е необходимо юридическо и организационно разделяне на дейностите по разпределение на електрическа енергия и оперативно управление на разпределителните мрежи от снабдяването
с електрическа енергия20. На фиг. 3 са представени дяловете на електроразпределителните дружества в качеството им на търговци на електроенергия:
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Фиг. 3. Дялове на крайните снабдители на пазара на електроенергия 21
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Закон за енергетиката. Преходни и заключителни разпоредби, § 17.
Източник: Доклад на независима финансова институция «Карол», във връзка с листването на дял
от компанията Енерго-Про на БФБ, достъпен на http://reports.aiidatapro.com/brokers/Karrol/
EnergoPro_GRID+SALES_Valuation-EN.pdf , последен достъп 8,11,2013.
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Както може да се наблюдава, най-голям пазарен дял има доставчикът за
западна България – ЧЕЗ Електро България. Той възлиза на 27% от пазара, като,
според данни на предприятието, това са 3,3 милиона крайни потребители. Следващата по големина на пазарния дял е ЕВН България Електроснабдяване АД.
Нейният пазарен дял от 24% обхваща всички клиенти в Южна България, които
възлизат на 1,5 милиона души. С най-малък дял от електроразпределителните
дружества е Енерго-Про Продажби АД. Неговият дял възлиза на 16% от пазара или 1,1 милиона потребители. Останалите количества електроенергия се поделят между НЕК 5% и други търговци на електроенергия на свободния пазар
(28%). Следващата графика (фиг. 4) предоставя информация за пазара на пренос на електроенергия по електроразпределителната мрежа на ниско и средно
напрежение.
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Фиг. 4. Дялове на крайните снабдители на пазара
на пренос на електроенергия 22
Ако се съберат дяловете на компаниите за всяка от годините ще се получи резултат от 100%. Това е така, защото трите предприятия заедно притежават разпределителната мрежа в страната на ниско и средно напрежение. По
този начин на регионално ниво е невъзможно разпределението на електроенергия към защитените потребители от друг, освен от електроразпределителното
дружество.
Анализът показва, че ако релевантният пазар на доставка на електроенергия се ограничи на територията на страната, тогава по трите съществени признака за определяне на пазарната структура, а именно брой продавачи, хомогенност на продукта и бариери за навлизане, и при съблюдаване на горепосоче22

Източник: Доклад на независима финансова институция «Карол», във връзка с листването на дял
от компанията на БФБ, достъпен на http://reports.aiidatapro.com/brokers/Karrol/EnergoPro_GRID+
SALES_Valuation-EN.pdf , последен достъп 8,11,2013

Статии

51

ните графики може да се изведе заключението, че в национален мащаб регулираният пазар на електроенергия има по-скоро олигополен характер. Това се
доказва от факта, че на пазара функционират само трима продавачи, продуктът
е недиференциран и бариерите за навлизане са високи.
Картината се променя, ако за релевантен пазар се приемат трите обособени
географски области, в които оперират трите електроразпределителни дружества.
Съществено значение за определяне на пазарната структура в тези региони имат
бариерите за навлизане на пазара. Определяща роля в това отношение имат лицензиите, които са част от нормативните бариери за навлизане на пазара. По силата на
договорите за приватизация и издадените лицензии за пренос и снабдяване с електроенергия на крайни потребители, електроразпределителните дружества придобиват вещни права върху електроразпределителната мрежа на ниско и средно напрежение, както и изключителни права за продажбата на електроенергия по регулирани цени до крайни клиенти в определените им територии. В таблица 4 са представени лицензиите, издадени на трите електроразпределителни дружества:
Таблица 4
Лицензиите на електроразпределителните дружества в България 23
Титуляр на лицензият
„ЕВН България
Електроразпределение“
„ЕВН България
Електроснабдяване“ АД
„ЧЕЗ Разпределение
България“ АД
ЧЕЗ Електро България” АД
„Енерго про Мрежи“ АД/
„Е.ОН България Мрежи“ АД
„Енерго про Продажби“
АД/„ЕОН България“

Лиценз номе

Описание на дейността

Лицензия за обществено
снабдяване с електрическа
енергия
Лицензия за обществено
№Л-141-11/
снабдяване с електрическа
13.08.2004 г.
енергия
Лицензия за дейността „раз№Л-135-07/
пределение на електрическа
13.08.2004 г.
Енергия“
Лицензия за дейността
№ Л-135„обществено снабдяване с
11/29.11.2006 г.
електрическа“
Лицензия за дейността „раз№Л-138-07/
пределение на електрическа
13.08.2004 г.
Енергия“
Лицензия за обществено
№Л-139-11/
снабдяване с електрическа
13.08.2004 г.
енергия
№Л-140-11/
13.08.2004 г.

Срок на
лицензията
35 (тридесет и
пет) години
35 (тридесет и
пет) години
35 (тридесет и
пет) години
до 13.08.2039 г.
35 (тридесет и
пет) години
35 (тридесет и
пет) години

Всяка двойка титуляри са част от вертикална интегрирана структура и са
собственост на дружество, което притежава мажоритарен дял от техните акции. В посочените по-горе три географски обособени области на страната електроразпределителните дружества са единствени продавачи на електроенергия
към домакинствата и малките и средните предприятия. Това ги превръща в
монополисти на определените в лицензиите им области. Така при анализа на все23

http://www.dker.bg/firmi_listbg.php?LIC=0&P=374&SP=395&OID=
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ки от релевантните географски пазари, на които оперира дадено енергийно дружество, става ясно, че са изпълнени всички условия за наличието на монопол:
1) продавачът на тази територия е само един;
2) продуктът е недиференциран (електрическа енергия);
3) бариерите за навлизане на пазара са много високи (наличие на лицензии
за пренос и снабдяване).
В този смисъл прилагането на инструментите за определяне на пазарната
концентрация става излишно, тъй като те анализират пазарните дялове на фирмите, участващи на пазара, а в случая с пазара на електроенергия за защитени
потребители доставчикът е само един и той разполага със 100% пазарен дял по
силата на предоставените му лицензии. Ето защо не е необходимо изчисляването на двата индекса.
Последиците от монополна пазарна структура се изразяват в реализиране
на по-голяма от нормалната печалба за сметка на благосъстоянието на обществото, загуба на ефективност, неефективно използване на ресурсите и липса на
стимули за въвеждане на иновации24. На първо място, при сегашната структура
на регионалните пазари социалните последици за потребителите са лишаване
от правото им сами да избират доставчика си на електроенергия. Битовите
потребители могат да закупуват услугата единствено от предприятието, притежаващо лиценз за съответния регион. Това води до намаляване на доверието в
компаниите и формиране на негативен имидж на „лош монополист“.
Второ, въпреки, че не може да се даде точна прогноза дали либерализирането
на пазара би довело до намаление на цените в България, може да се обърне внимание върху пазари, на които това вече се е случило като Германия25 и Великобритания и които в краткосрочен план се възползват от предимствата на конкурентния
пазар на електроенергия. Въпреки това, на тези пазари може да се отбележи нарастване на цените през последните години, което може да се дължи на високите
инвестиции в нови технологии и изчерпването на традиционните енергоизточници.
На трето място, поради съществуващата регулаторна рамка и съществуващата монополна структура, трите електроразпределителни компаниите нямат
стимул да разработват нови продукти за потребителите под формата на нови
ценови пакети, като по този начин ограничават избора на потребителите. Това се
доказва от факта, че през последните 7 години, в които електроразпределителните компании оперират на пазара, те не предлагат различни ценови пакети освен
дневна и нощна тарифа за битовите потребители. За противоположен пример може
да се посочи секторът на телекомуникационните услуги в България, при който
потребителите могат да избират между множество тарифи.

24
25

Krugman, P., R. Wells. Microeconomics, Worth publishers, 2005, p. 346-349.
Доклад на Университета Комилас Понификал-Мадрид за Института за перспективни технологични изследвания и Европейската комисия на тема „Ефекти от дерегулацията или повторната
регулация върху технологичното портфолио на ЕС: традиционни и нововъзникващи технологии“, достъпен на: http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur19829en.pdf , последен достъп, 11,11,2013.
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Следващият резултат е липсата на иновативност в сектора. Липсата на
конкуренция и издигнатите бариери за навлизане на нови участници в пазара
позволява на електроразпределителните дружества да забавят и да не прилагат иновативни технологии. Така например, едно от най-важните условия за
прилагане на най-новите технологии в отрасъла (smart grid) е наличието на либерализиран пазар, на който потребителите могат да избират своя доставчик26.
Освен така посочените недостатъци на съществуващата пазарна структура, трябва
да се посочи и неефикастността в сектора като цяло. Така например, за последната година НЕК, която е един от участниците на регулирания пазар, натрупва
задължения в размер на 2,8 млрд. лева, което се обеснява със съществуващата
регулаторна рамка и задължението за изкупуване на електроенергията, произведена от ВЕИ на по-високи цени27. Това означава, че НЕК изкупува електроенергията на преференциално по-високи цени, но я продава на електроразпределителните предприятия на по-ниски цени. Друга вероятност за неефективност на модела може да се потърси в невъзможността на ДКЕВР да осъществява цялостен
контрол върху разходите на електроразпределителните дружества, поради ограничен капацитет. Това, от своя страна, създава възможност на електроразпределителните предприятия да завишават признаваните разходи и по този начин да
влияят върху крайната цена на електроенергия. Неефективността в сектора, породена от държавните регулации, повдига въпроса за това, как се регулира пазарът и как се калкулират цените за крайните потребители.
Като цяло функциите и начините, по които ДКЕВР регулира пазара на електроенергия са описани в Закона за енергетиката28 и Наредбата за регулиране на
цените на електрическата енергия29. Така, за да се достигне до крайната цена на
електроенергията за защитените потребители се минава през средните етапи:
1) Изкупуване на произведената електроенергия за регулиран пазар от конвенционални и възобновяеми източници по регулирани цени от обществения доставчик (НЕК).
2) Формиране на т.нар. енергиен микс, в който се включват цените на закупуване на електроенергия от всички производители – АЕЦ, ТЕЦ и възобновяеми енергоизточници от обществения доставчик. Изчислява се средна цена на произведената електроенергия.
3) Добавят се разходите за пренос и достъп до мрежите на високо и ниско
напрежение, които също са регулирани от ДКЕВР.
4) Добавят се добавки за пренос на електрическа енергия, произведена от
възобновяеми енергоизточници, комбинирано производство и кондензационни централи (подтип на ТЕЦ).
5) Формира се цената за крайните потребители.
26

Ardito, L. G. Procaccianti, G. Menga, M. Morisio. Smart Grid technologies in Europe: An Overview,
Energies, 2013, p. 251-276.
27
Михайлова, Г. Ликвидния срок в енергетиката увеличава дълговете. В. Капитал, 2013.
28
Закон за енергетиката.
29
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/ordinance_electro.pdf
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От една страна, регулирането на цените осигурява сигурност и ниски разходи за потребителите, както и насърчаване на закупуването на електроенергия от възобновяеми енергоизточници, но, от друга страна, нарушава пазарния
механизъм и поставя някои от участниците в неизгодна позиция, какъвто беше
примерът с НЕК.
Заключение
Електроенергията е стока, която се отличава от другите стоки по своята
същност. Развитието на енергийното законодателството през последните години създава два обособени пазара, като всеки се отличава с различна пазарна
структура. Пазарната структура на регулирания пазар в национален мащаб може
да се определи като олигополна. От друга страна, може да се обобщи, че в
географски аспект пазарната концентрация на трите релевантни географски
пазари е с монополистичен характер и трите електроразпределителни дружества в България заемат монополно положение в обслужваните от тях области.
Това се определя от наличието на бариери за навлизане на пазара, като найголямо значение за формиралата се структура оказват издадените лицензии за
търговия и пренос с електрическа енергия на трите електроразпределителни
компании. Това оказва като цяло негативно влияние върху ефективността на
пазара и ползите за потребителите на електроенергия.
ANALYSIS OF THE STRUCTUREAND THE DEGREE
OF CONCENTRATIONOF THE ELECTRIC POWER MARKET IN BULGARIA
PhD student Georgi Georgiev
Abstract
The article examines the market for electricity in Bulgaria, beginning with a study of
electric power in an economic aspect and determining the main characteristics, which set it
apart from the remaining products. Having clarified the concept, there is analyzed the market in
some of its principal characteristics such as traded amounts and participants and are identified
the major participants. There is defined the type of concentration of the regulated market at the
national and regional level by drawing out the causes and consequences of the market for
electricity thus formed.
Key words: electric power, market, structure, concentration.

