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Константин Константинов,
изпълнителен директор на
Българската независима
енергийна борса:
МАРИЯНА БОЙКОВА

- Г-н Константинов, какво
е мястото на Българската
независима
енергийна
борса в пътя на тока от
производителите до съоръженията на малкия бизнес, който от 1 октомври
трябва да е на свободния
пазар?
- Борсата е организиран
пазар с правила, по които
търговските
участници
сключват сделки, но това е
пазар на едро. Минималното
количество
електрическа
енергия е 0,1 мегаватчаса на
час.
- Е, един малък бизнес,
ако има кураж и мускули,
може да излезе да пазарува на борсата, но струва ли
си?
- На теория да. Както и с
вас, ако решим, можем да си
купуваме хляб от хлебозавода, но едва ли финансово ще
има смисъл. Тази организация на пазара на едро предполага засилване на конкуренциятаиценитеставатвъзможно най-пазарни. От началото на юли насам през пазара“Деннапред”наборсатасе
търгуват повече от 50% от
консумираната енергия в
страната, което е над 80 на
сто от енергията на свободния пазар.
- 300 000 малки фирми да
купуват ток от пазара, това
са около 4,5 млн. мегаватчаса, за които трябва да
станат сделки на едро. Как
ще се отрази това на борсата?
- Очакваме го с нетърпение,

това е начин за
увеличаване на
ликвидността на
борсата,
нарастване на търгуваните
количества. Няма нищо
драматично, защото се създава допълнително търсене на свободния пазар, но
и се освобождава същото
количество от тези 4,5 млн.
от регулирания пазар, което ще се насочи към свободния. Очаквам търсенето
и предлагането да се балансират, а ако не стане,
достатъчно добре сме свързани със съседните системи
чрез трансграничните електропроводи. Така че не
мисля, че това ще бъде
причина за увеличаване
или намаляване на цените.
Колкото повече участници
са на енергийната борса и
колкото повече количества
се търгуват, толкова по-голяма и устойчива ще е конкуренцията и ще сме още
по-сигурни в пазарната
стойност на цените.
- Преди години шефът
на КЕВР проф. Шушулов
си представяше как ще

При обединени пазари
български търговец ще вижда
оферти за ток в цяла Европа
От юли на пазар “Ден напред” на борсата
се търгува над 50% от електроенергията

дойде време, когато токът
ще се купува като сиренето от магазина.
- Натам вървят нещата.
Даже ще бъде по-лесно от
сиренето, защото всичко
ще става онлайн.
- Какво ще бъде увеличението в проценти след
пълната либерализация?
- До момента по неофициална информация

количествата на
свободния пазар са
60-65%, очаквам
да станат 75-80%,
а в регулирания сектор да
са само домакинствата. И
тук да кажем, че конкуренцията е гаранция за справедливи цени. Производителите винаги са ни сърдити,
че цените са ниски, консуматорите – че са високи. В
последните дни определено
цените се покачват.
- А защо се повишиха?
- Защото времето е горещо в региона и има по-голямо търсене. За септември не знаем какво ще се
случи.
- Откакто борсата заработи, минаха над 4,5 години. През какви препятствия премина тя и как се
справяхте?
- Първата сесия на “Ден
напред” беше на 19 януари
2016 г. С общите усилия на
българските институции ЕСО, КЕВР и МЕ, с помощта на ЕК и търговските
участници, изпреварихме
Сърбия и Хърватия в старта
на пазар “Ден напред”. За
борса на енергия в Бълга-

рия се говори от 2005-а година. Донякъде успяхме,
заедно да компенсираме
това близо 10-годишно закъснение.
От началото проведените
тръжни сесии са 1700, защото оттогава всеки ден
борсата работи. Има седемкратен ръст на количествата, търгувани на “Ден
напред”, над 750 организирани търга на двустранните
договори. Сделките на пазара в рамките на деня са
над 260 000, а той стартира октомври 2018 г. На 19
ноември 2019 г. беше пазарното обединение с румънската борса пак във “В
рамките на деня”. Над 60%
от сделките са плод на това пазарно обединение и
са с контрагенти в целия
Европейски съюз, от Румъния до Испания, Дания,
Норвегия.
- Колко са търговските
участници на борсата?
- На платформата “Ден
напред” са към 90, което
ни нарежда на едно от
челните места в Европа.
- Има ли някой от дребния бизнес, който да се е
регистрирал на борсата?
- По-скоро не, но ако
пробва, ще се регистрира,
няма пречка. Нека обаче
има предвид, че това е пазар на едро.
- При пандемията цените на борсите паднаха,
сега тръгват нагоре.
- Пълзят от юли, макар и
с не толкова сериозни темпове. Заради жегите, пък и
животът се връща в нор-

малния ритъм след блокажа от март до юни. Увеличението при нас е в унисон
с цените в цяла Европа и
най-вече с близките на нас
пазари - Румъния, Сърбия,
Унгария.
- Българската енергийна борса се сравнява с
региона, нали?
- Точно така, електропроводите до границата на Унгария със Словакия и на
Чехия със Словакия са добри. Между Унгария и Словакия няма много връзки и
затова се получава разлика в цените в двете страни.
Унгария, Румъния, България винаги са с почти една
и съща цена, понеже връзките между България и Румъния, и Румъния и Унгария са много на брой и могат да пренасят големи количества енергия в двете
посоки. Когато има недостиг в Румъния, потокът е
от България и обратното.

Пазарните
обединения ще
автоматизират
и улеснят
тези процеси
- Какво е значението на
тези обединения за българския пазар? Вие постигнахте обединение на
българо-румънската граница на пазара в рамките
на деня. А с Гърция?
- С Гърция е в проект,
там няма борса, чакаме да
я пуснат на 17 септември.
- А кога ще се направи
обединение с пазарите
“Ден напред”, където са
най-големите сделки?
- В момента текат проекти с Румъния и Гърция. Във
всички страни в региона
борсовите и преносните
оператори заедно с енергийните регулатори работят
заедно, за да се случат тези обединения възможно
най-скоро.
- Какво ще е доброто,
като стане обединението
в ден напред?
- След ноември 2019 г.,
когато стартира обединението в рамките на деня с
румънската борса, търгуваните обеми нараснаха с 5
пъти. Прагматично погледнато, най-доброто е, че
българските участници ще
могат да виждат оферти
“купува” и “продава” на борсовите играчи в цяла Европа. Пазарът “Ден напред”

ще полза оферти от цяла
Европа. И тази волатилност
(колебание на цените - б.а.)
би трябвало да намалее.
Сега, ако някъде аварира
производител, предлагането рязко спада и цените отиват до небето, защото няма енергия. Ако има пазарно обединение, веднага ще
нахлуе енергия от съседните пазарни зони, а през тях
и от цяла Европа, и пазарът няма да усеща такива
аномалии. Ако обобщя ползите, те са увеличаване на
ликвидността и конкуренцията, ограничаване на волатилността на цените и автоматичен достъп до пазарите в цяла Европа.
- Какво ще стане, като
отпадне задължението на
държавните компании да
ви дават ток на борсата
за платформата “Ден напред” по делото на ЕК
“БЕХ енергетика”?
- Този срок е 5 години и
изтича през януари 2021 г.
В момента количествата,
които се търгуват на “Ден
напред”, са два пъти по-големи от тези, предвидени в
ангажиментите. Заедно с
готвените пазарни обединения ние очакваме, че приключването на тези ангажименти няма да повлияе
драматично.
- Какви нови продукти
ще разработи БНЕБ за
търговските участници?
- Ние сме борсата в Европа, която е най-гъвкава и
предлага най-много продукти и най-много сегменти.
Други предлагат само “Ден
напред” и “В рамките на деня”. Ние предлагаме двустранни договори и търгове.
Новото е, че до 2 г. се
очаква търговията да се
осъществява с 15-минутен
интервал, не както сега на
1 час. “В рамките на деня”
възможността за сделка е 1
час преди часа на доставка
, а ще могат да се сключват сделки до 30 мин преди
часа на доставка. Така ще
могат да се оптимизират
небалансите на търговските участници. Има и
други.
- Как реагирате
при съмнения за
манипулации?
- Уведомяваме
КЕВР, която регулира пазара и има правомощия да направи
разследване манипулативна ли е дадена сделка, или не. Подали сме над
20 сигнала от деня на първата тръжна сесия досега.
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300 000 малки фирми излизат на
свободния пазар на ток от 1 октомври

Нов
бизнес
за 500
млн. лв.

С лиценз са
49 търговци на
ток - списъкът с
координатите им
е на сайта на КЕВР

От 1 януари 2021 г.
ще има платформа,
която ще сравнява
оферти на търговците

Ако фирма не избере търговец
на ток до 1 октомври, остава
при досегашния си снабдител
до 30 юни 2021 г., но на
договор по свободни цени

Търговец на ток
може да се сменя до
10-о число на месеца,
предхождащ този с
новия доставчик

До 30 юни 2021 г. целият бизнес
трябва да е на свободния пазар.
Ако някой няма договор,
ще бъде снабдяван на
високи цени от доставчик
от последна инстанция
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От 1 октомври се отваря
пазар за електроенергия
за близо половин милиард
лева. Това е датата, която
законът е фиксирал за излизането на малкия бизнес и другите нестопански
потребители от регулирания пазар. От този момент
те трябва да си купуват
ток по свободно договорени цени.
Промяната засяга над
300 000 фирми, а обектите
им - кафенета, фитнес зали, фризьорски салони,
шивашки ателиета и прочее, са към 600 000.
Всички те потребяват
4,5-5 млн. мегаватчаса
електроенергия. След 1
октомври ще я купуват от
търговци, които са и координатори на балансиращи
групи, а ако има икономически смисъл - могат и от
електроенергийната борса, където е пазарът на
едро.
Лицензираните търговци, които имат право да
набират клиенти от този
пазар, са 49. (Списък за
контакт с тях на 13-а
стр.).
Малкият бизнес и досега можеше да пазарува
ток на свободния пазар,
много от фирмите ту отиваха на него, ту се връщаха на регулирания в зависимост от движението на
цените. Това създаваше
проблеми на системата,
защото връщането към регулирани цени водеше до
недостиг на тока за домакинствата и изкривяваше
пазара и цените.
Изпращането на малкия
бизнес със закон на свободния пазар е сериозна
стъпка, а заради краткия
срок тя можеше да доведе до хаос. Законодателят
все пак предвидливо

От 1 октомври
- нов бизнес
за 500 млн. лв.
“24 часа” събра експертни мнения
и съвети как фирмите да минат към
свободния пазар на ток без сътресения

Над 300 000
фирми трябва
да минат към
свободния пазар на ток.

в енергетиката. Дотогава
е срокът, който даде парламентът за пълна либерализация на пазара на
едро - тоест от производителите до борсата. Това
означава край на дългосрочните договори, както и
на квотите електроенергия за централите, които
КЕВР определя за регулирания пазар. Предстои и
ликвидирането на функцията на НЕК като обществен доставчик.
От тази дата и целият
бизнес ще купува ток на

за какво да се
внимава, когато се
подписва договор
с нов доставчик
на ток
Разяснява каква е разликата между твърда и
плаваща цена на тока.
Какво е важно да се
знае за типовия договор с
досегашния снабдител дружествата на ЧЕЗ,
“Енерго-Про” и ЕВН:
● Той може да бъде
прекратен без неустойки,
ако в рамките на тези 9
месеца малката фирма си
е намерила търговец.
● Смяната на търговец,
независимо дали е досегашният снабдител, или
друг доставчик, става до
10-о число на месеца,
който предхожда този, от
който клиентът започва да
получава електроенергията си от новия снабдител.
От следващите страници
ще научите и как един пекар може да сравнява
офертите на различни търговци на платформата на
КЕВР, която ще заработи
от 1 януари, и да избере
най-добрата за бизнеса
му.
Шефът на Българската
независима енергийна
борса Константин Константинов обяснява

как се търгува на
едро на свободния
пазар

отпусна 9 месеца
преходен период,
в който, ако някоя фирма
не си е избрала търговец,
може да остане при досегашния си снабдител, или
както разговорно му казвахме - енергото, но на
свободно договорени цени.
Всяка фирма може да
сключи типов договор,
който КЕВР вече утвърди,
с досегашния си снабдител. Той важи до 30 юни
2021 г., когато всички
трябва да са си избрали
търговец. Ако и тогава не
са го направили, няма да
им спрат тока, но ще го
получават от доставчика
от последна инстанция,
чиято цена е по-висока.
Всъщност датата 1 юли
2021 г. ще стане ключова

ценообразуването в енергетиката (на 8-а стр.). Той
съветва

свободния пазар. На регулирани цени остават само
домакинствата.
Така че в тези 9 месеца
предстои сериозна структурна реформа в цялата
енергетика, която

ще засегне всеки
по веригата от
централите до
контакта
Тъй като това е процес,
“24 часа” потърси експертни мнения за свободния
пазар и как той ще се
случва. Обобщихме и съ-

вети как да се избира търговец на ток, какви са капаните, в които може да
попадне собственик на
малък бизнес.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова
обяснява какви са етапите
на либерализацията на
пазара (на 4-а и 5-а стр.).
С практични съвети към
малкия бизнес се ангажира Пламен Младеновски
от Комисията за енергийно и водно регулиране,
един от ключовите експерти на регулатора в

и какво е значението на
излизането на малия бизнес на пазара (на 16-а
стр.). Както и как до 2
години ще могат да се
сключват сделки на 15
минути, а не на час, както е на пазара “Ден напред” сега. А когато борсата през Румъния и Гърция се присъедини към
европейските пазари
“Ден напред”, купувачът
ще вижда оферти за ток
от цяла Европа.
Изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор
Ангелин Цачев разказва
как при пазарните обединения с европейските пазари може да се купи ток
от Испания и да се внесе
в България, какви мрежи
се изграждат, за да се
увеличи капацитетът им
и как това ще помогне на
търговията (на 15-а
стр.).
Експертите смятат, че
все още малко от фирмите
са избрали търговец.
Прогнозата е, че до 1 октомври 20% от 600 000
обекта на дребния бизнес
ще се снабдяват с електроенергия от търговец.
Всички обаче съветват
фирмите да не чакат 10
юни догодина, когато е
крайният срок, за да започне доставката от 1
юли.
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- Министър Петкова, от 1
октомври е стартът на
важна стъпка за либерализиране на пазара на
електроенергия - излизането на целия бизнес и на
всички нестопански потребители на него. Имате
ли притеснения?
- Пълната либерализация
на пазара на електрическа
енергия е важен приоритет
на правителството в сектор
“Енергетика” и това не е случайно. Защото тя предполага повишаване на конкуренцията, подобряване на
условията за потребителите – битови или стопански.

Теменужка
Петкова,
министър на
енергетиката:

Направихме прехода
Срокът домакинствата
да купуват по пазарни
цени е краят на 2025 г.

Нищо
притеснително
няма при
отварянето на
пазара
Отделно от това европейското законодателство е
много ясно и категорично за
изискванията към страните
членки. В директива 944 за
електрическата енергия ЕК
е посочила, че най-късно до
1 януари 2021 г. всички стопански субекти, които в моментасанарегулиранпазар,
трябва да излязат на свободния. Ние направихме промяна в Закона за енергетиката,
с нея сме указали какъв е
редът, по който трябва да
стане този преход за малките стопански субекти, присъединени към мрежи ниско
напрежение. И тъй като това
е нова стъпка, постарахме се
тя да бъде направена по щадящ начин.
- Този път държавата като че постъпи мъдро - даде
9 месеца период, в който
малкият бизнес да остане
при досегашния си снабдител, ако не е избрал търговец, но на свободни цени. През този период как
ще му се помогне?
- Правителството има една
основна задача и тя е българският бизнес да работи в
благоприятна среда. В условията на пандемия от
COVID-19 нашата цел е да
подпомогнем българската
индустрия, в конкретния случай - малките стопански субекти, на които им предстои
да направят важна крачка да излязат на свободния пазар. В момента е в ход информационна кампания на Министерството на енергетиката, в която се стараем да отправим послания и да дадем
отговор на всички въпроси,
които вълнуват малките фирми. Това, което предстои в
края на годината, е КЕВР да
разработи платформа, чийто
оператор ще е тя. На нея ще
бъде предоставена цялата
информация, ще бъде дадена възможност

да се правят
сравнения между
офертите на
отделните
доставчици,
така че всеки клиент да е до-

бре информиран и да вземе
най-доброто за него решение.
- Дали ще е здравословна конкуренцията между
лицензираните 49 търговци,втовачислоидосегашните крайни снабдители,
дружества на ЧЕЗ, “Енерго-Про” и ЕВН? Какви препятствия може да се сложат пред случаи на нелоялна конкуренция?
- По принцип конкуренцията е здравословна, надяваме
се, че ще е такава и за потенциалните доставчици на
електрическа енергия и за
търговците на трите електроразпределителни
дружества. Ако има някъде съмнения за лоялността, свързана
с конкуренцията, то всяко засегнато лице може да се позове на действащите разпоредби, може да сезира компетентни органи - КЗК,
КЕВР. Не смятам, че има
причини да очакваме подобни проблеми.
- Биха ли спечелили тези
над 300 000 фирми и нестопански потребители от това, че купуват свободно
електроенергия,анепорегулирани цени?
- Целта на либерализацията на пазара и създаването
на реални пазарни условия е
именно тази - да се създадат
най-благоприятни условия
за потребителите на елек-

трическа енергия. Когато
има конкуренция, това предполага, на първо място, оптимални цени, на второ - по-добри условия, и не на последно място - възможност за избор от страна на потребителите. В момента изборът е
лимитиран - регулиран пазар, условията са определените в регулаторната рамка.
С излизането на свободния
пазар всеки потребител ще
може да търси най-добрата
за него оферта от този доставчик, който

ще му предложи
най-добра цена и
ще му достави
електрическата
енергия съобразно
неговия профил
- И досега никой не им
пречеше да излизат на регулирания пазар.
- Да, и сега има такава
възможност за бизнеса,
има я и за битовите потребители. Но със законовите
промени небитовите потребители няма да могат да се
връщат на регулирания пазар, няма как да се случи и
съгласно евродирективата.
- Къде сме в либерализацията на пазара на
електроенергия в сравнение с другите страни в
ЕС?
- България отдавна е либерализирала пазара си на

електрическа енергия, българската индустрия много
отдавна купува електроенергия на свободни цени.
Това стана със създаването
на Българската независима
енергийна борса, на която
функционират всички възможни платформи за търговия с електрическа енергия.
- Тази поредна стъпка
към свободен пазар е, за
да се отговори на изискванията на ЕК не само за
срока в директивата, но и
за да бъде одобрен механизмът за капацитет ли е?
Докъде се стигна с одобряването му?
- Основното изискване на
ЕК за въвеждането на механизъм за капацитет е свързано с пълната либерализация на пазара на електрическа енергия на едро, както и да сме изпълнили всички пазарни изисквания.
Надяваме се да получим
одобрение в най-кратки
срокове, защото това е важна за българската енергетика стъпка, преговорите са в
ход. Механизмът за капацитет е вид държавна помощ и
за одобряването є трябва
да бъдат изпълнени редица
изисквания, сред които и
пълната либерализация на
пазара на електроенергия.
С това и ние сме съгласни и
ще работим в тази посока.
Знаете, че направихме промяна в Закона за енергетиката и въведохме финална
дата за приключване на този процес - 1 юли 2021 г.
Дотогава ни предстои да
предприемем поредица от
стъпки - чисто организационни въпроси като например за ролята и мястото на
Националната електрическа компания в качеството є
на обществен доставчик на
електроенергия. При пълната либерализация на пазара тази функция на НЕК
ще бъде елиминирана.
Свършена е много работа,
но има въпроси, по които водим разговори с комисията.
Надявам се в кратки срокове да можем да приключим
с тази важна тема.
- Парламентът закова
срока с ултиматум, доколкото си спомням.
- Да, така е - юли 2021 г.
трябва да сме финализирали този процес.
- Спасение ли е механизмът за капацитет за въглищните ни централи?
- Във всички случаи ще е
положително за целия
енергиен сектор на България, защото две са основните неща, които очакваме от
него.

На първо място,
е гарантиране на
сигурността на
снабдяването с
електрическа
енергия
и другото е гарантиране на
ликвидността на пазара на
електрическа енергия. Във
всички случаи ще се отрази
благоприятно върху целия
сектор, както и на тези
производители на електрическа енергия, които ще
участват в този механизъм
за капацитет, защото те получават държавна помощ,
която ще им даде възможност да бъдат в състояние
да осигурят и ликвидност на
пазара и да гарантират сигурността на снабдяването.
- На регулирания пазар
остават само домакинствата. Не че и те не могат
да си изберат търговец сега, но какво ще се предприеме за задължителното им излизане на свободния пазар?
- Финалната дата за излизането им на свободния пазар е краят на 2025 г. За да
се случи това, трябва да бъдат предприети поредица
от стъпки, първата и найважната е разработване на
механизъм за защита на
уязвимите
потребители,
тъй като без тази мярка няма как да говорим за пълна
либерализация на пазара.
- Избран ли е вече моделът, по който ще бъдат защитени?
- По модела за защитата
им работим от 2016 г., знаете, че имаме безрезервната
подкрепа на Главна дирекция “Енергетика” на ЕК. Заедно го разработихме,
участваха и колегите от Министерството на труда и социалната политика, КЕВР,
НСИ, тъй като подобна
стъпка изисква да бъдем наясно с цялата картина, за да
предприемем най-добрите
и адекватни действия. Това,
което трябва да знаят българските граждани е, че нашата основна задача, е този преход да бъде плавен.

Няма да допуснем
сътресения и
хората да бъдат
изложени на
определени
рискове,
излизайки на свободния пазар. До 2025 г., на първо място, трябва да бъде направена промяна в нормативната
уредба, която да уреди стъпките и начина, по който ще се
случи този преход.
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на бизнеса към пазара на ток
максимално щадящ
Трябва да бъде изключително добре разписан
механизмът за защита на
уязвимите потребители.
Той включва поредица от
мерки, една част могат да
бъдат финансови, друга
част - нефинансови, да са
краткосрочни и дългосрочни. Дългосрочна мярка за
справяне с енергийната
бедност например е енергийната ефективност на
жилищните сгради. Тази
мярка ще даде трайно решение, защото разходите
на хората за отопление и
осветление ще намалеят
значително.
- Какво се предвижда?
Досегашните намерения
да продължи Националната програмата за саниране предвиждат съфинансиране от домакинствата, което според мен
я торпилира.
- Това предстои да се
обсъжда. Това е тема и в
документите и визията на
ЕК, свързани с етапа на
възстановяване от кризата
от COVID-19. Тепърва ще
се анализира как да се
случи тази мярка и как да
се постигне желаният
ефект. Но във всички случаи енергийната ефективност на сградите е безспорно дългосрочната
мярка, която ще даде
трайно решение на въпроса с енергийната бедност.
Ще създаде условия хората да извършват по-малко
разходи и спестеното ще
може да бъде насочвано
към други пера от семейния бюджет.
- Бихте ли подсказали
какъв точно механизъм
се избира за енергийно
уязвимите и енергийно
бедните домакинства?
Имаше варианти за тарифи.
- Обсъждаме няколко
различни варианти и сценарии, които не са окончателни, предстоят дискусии.
Това, което сме обсъждали
като краткосрочна мярка, е

да се въведе
социална тарифа,
която ще покрие
определена част от
потреблението
до определени киловатчаса,
в зависимост от това дали
сградата е топлоснабдена,
или се отопляват на ток, дали
топлата вода е от бойлер.
Друг начин за подпомагане е
да се диференцира тази част
от уязвимите потребители,
които са на животоподдържаща апаратура. Там се въ-

веждат мерки

ри, и с ЕК за участието ни в

този проект. Така
за забрана за
България ще има
прекъсване на
възможност да
електроснабдяването
доставя втечнен
Вероятно ще са комплекс
от мерки, които да са в поприроден газ от
лза на уязвимите домакинСАЩ, Катар,
ства.
Алжир и други
- А ще се пристъпи ли
към поетапно излизане на
пазара на домакинствата? При последната промяна в закона имаше
идея тези, които са с голямо потребление на ток, да
го купуват на свободния
пазар.
- Това също подлежи на
дискусия. Когато се предприемат подобни стъпки,
ние правим оценка на всички плюсове и минуси на такъв подход. Още е твърде
рано, за да правим разграничение кои клиенти да излязат първи, кои след това.
- Направиха се начални
стъпки с либерализацията в търговията с природен газ със създаването на газовата
борса. Кога конкуренцията на газовия пазар ще е
реална?
- За да има либерализация на пазара на
природен газ, трябва
да е налице възможност той да се доставя от различни източници и по различни
маршрути, да има
конкуренция и тя да
създава по-добрите
условия и по-добрата
цена. В последните
години бяха направени много решителни
стъпки за диверсификация на източниците и маршрутите. Работим по няколко
важни стратегически проекта, които
коренно променят
мястото и ролята на
България на газовата карта на Европа.
Съвсем наскоро България придоби 20%
от капитала на компанията, която ще
изгражда терминала
за втечнен природен
газ при Александруполис, Гърция, това е
стратегическа стъпка за страната. Важно е да подчертаем
ролята на премиера
Бойко Борисов и на
правителството за
това, че в последните
три години водим интензивни преговори
и с гръцките партньо-

Важна подробност, която
прави този проект стратегически, е синергията му с интерконектора Гърция-България. На практика с реализацията на тези проекти сме си
осигурили реалната диверсификация на доставката на
природен газ.
- Наскоро изпълнителният директор на “Булгартрансгаз” Владимир Малинов каза в интервю за вестника, че се работи по осигуряване на маршрут за доставка
на
газа
от
Азербайджан, преди да е
готова газовата връзка с
Гърция.
- Точно така. Очакваме от

началото на следващата годинаБългариядаимадоставка на природен газ от Азербайджан. С партньорите от
“Сокар” (азербайджанската
газова компания - б.а.) уточнихмевсичкиподробностипо
договора, който имаме. Ние
трябваше да дадем банкова
гаранция по този договор,
значителна по размер. Успяхме да я осигурим. Така че
след 1 януари България очаква първите доставки на природен газ от Азербайджан.
- Защо проверявате
“Булгаргаз” за предложеното увеличение на цената
на газа за септември с над
20%?
- На база на споразумението с “Газпром” беше променена формулата за определяне
на цената на газа, беше въведен елемент на спот пазара и
той задължава всеки месец
да бъде определяна цената
на природния газ. Предложената от “Булгаргаз” цена за
септември спрямо август бе-

лежеше увеличение с малко
над 3 лв. Имайки предвид това, както и

прилагането на
новата формула
Министерството на енергетиката реши да направи проверка, за да видим как се изпълнява новият договор, респективно – как се прилага новата формула.
- Кога ще се подаде новото заявление за цена на газа през септември?
- В най-кратки срокове,
надявам се до няколко дни
процесът да бъде финализиран.
- Отминаването на пика
от COVID-19 не позволява
ли вече кандидатите за инвеститори да дойдат в България и да се запознаят с
документите за проекта
“Белене” в информационната зала, за да се премине
към следващ етап?
- За всяка една от компаниите, участващи в процедурата за избор на стратегически инвеститор, са налице
ограничения в съответните
държави, свързани с пътуванията в чужбина. Към настоящия момент осигуряването
на достъп до информационната зала е силно затруднено. Важното е да се съхранят
животът и здравето на хората
и да се спазят мерките, свързани с COVID-19, наложени
от съответните държави.
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Възможни капани за фирмите
в договорите за ток

Първият съвет е да се четат внимателно клаузите в договорите, защото
не е важна само цената, която се оферира.
На пазара на електроенергия се предлагат твърди и плаващи цени. Твърдата
цена е за срок от една година. Плаваща е
цената на борсата плюс твърда надбавка,
в която влизат разходите за администриране и балансиране. Съветът на експертите е клиентът да прецени коя му е
по-изгодна. Ако е с по-голямо потребление,
за него по-добра е плаващата, ако е малък
офис или кантора, устройва го твърдата.

Друг сериозен капан е даването на
право на доставчика едностранно да променя цената. Сравнително неизвестни
търговци на ток действали в момента
агресивно с предложения за по-ниска цена,
но с клауза в договора да могат да я променят на 3 или на 6 месеца. При това положение малката фирма може да се окаже с
по-висока цена от тази, която плаща в
момента.

Да се внимава дали търговецът е записал в договора, че има право едностранно
да го прекрати. При прекратяване клиентът отива при доставчик от последна
инстанция, при който цената е висока.

Да се четат внимателно клаузите с
неустойките. В някои договори при предсрочното им прекратяване те са 100% от
потреблението за оставащия период. Те
са копирани от вече отминал за мобилните оператори период. Сега - след мерки
от КЗК и Комисията за регулиране на съобщенията, при мобилните оператори неустойките са 3 месеца.

Специалистите допускат, че ще се появят недобросъвестни търговци, но в
клиентски ориентиран бизнес най-лошо е
сриването на репутацията.

Има опасности и за търговците, защото порочните практити от регулирания
пазар ще се пренесат и на свободния.
Като кражбите на ток например.

Когато имаш бизнес, мислиш за хиляди неща.
Нека либерализацията не е едно от тях.

Избери комфорта. Избери EVN.
Доказаните специалисти на
свободен пазар на електроенергия.
Свържи се с нас на телефон 0700 1 7777 или чрез сайта www.evn.bg.
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Пламен Младеновски,
директор на дирекция
“Електроенергетика и
топлоенергетика” в КЕВР:

“

Малките фирми могат
да избират между
плаващи и твърди цени

МАРИЯНА БОЙКОВА

- Г-н Младеновски, как да
си избере една малка фирма, която пече хляб, или
шие дрехи, търговец на
ток? Влиза във вашия списъкнасайтанаКЕВРивижда кои са, така ли?
-Засъжаление,търговците
към момента нямат капацитет да обхванат абсолютно
всички бизнес клиенти.
- По вашия списък те са
49…
- Да, толкова са. И засега
няма друг начин за малкия
бизнес, освен да отвори сайта на КЕВР, да си избере няколко търговеца, да пусне запитване и те да върнат оферти. Но те не трябва да се притесняват, защото, ако не намерят
търговец
до
1
октомври, имат време да го
направят до 1 юли 2021 г. Доставката им няма да бъде
спряна, те ще продължат да
сеснабдяватотнастоящияси
доставчик, но като търговец.
- Те имат право всеки месецдо10-очислодасменят
доставчика си на ток в този
период от 9 месеца, нали?
- Те ще останат при сегашния си снабдител, ако не са
избрали търговец по така наречения типов договор, който
КЕВР утвърди.

Имат право във
всеки един момент
да си сменят
доставчика
и да прекратят този типов
договор. Смяната на доставчикасеизвършвадо10-очисло за следващия месец. Процедурата е много опростена.
Единственото, което трябва
да направят, е да сключат договор с търговец. Оттам нататък той провежда цялата административна процедура по
прехвърлянето
вместо
клиента - регистрира го на пазара, подписва от негово име
и за негова сметка договори с
доставчик от последна инстанция и с електроразпределителното дружество. Това се прави при първото излизане на пазара, след това
процедуратаеизключително
лесна.
- Няма да уведомява
предишния си доставчик,
нали?
- Това уведомяване се прави от електроразпределителното дружество, то уведомява предишния доставчик, пита го има ли клиентът задължения към него. Смяната може да бъде възпрепятствана,
ако потребителят има прос-

Ако не си
харесат
търговец до
1 октомври,
могат да го
направят до
1 юли 2021 г.
рочено задължение. Последната фактура не се смята за
просрочено
задължение.
Спиране на прехвърлянето
може да се получи, ако има
смяна на ползвател на обект,
смяна на собствеността и натрупани задължения от стария собственик.
- Досега никой не пречеше на малкия бизнес да излиза на свободния пазар,
той ту отиваше при търговците на ток, ту се връщаше
на регулирания пазар. Кога бяха пиковете?
- Когато цената на пазара
намаляваше, имаше и вълна
към свободния пазар. Тя варира между 100 000-150 000,
но не клиенти, а обекти с отделни електромери.
- А колко са общо тези
обекти, при условие, че
фирмите са към 300 000?
- Към 600 000 са присъединени на ниско напрежение.
Къмсреднотонапрежениеса
8000, на пазара са от 2013 г.
През2018иначалотона2019
г., когато цените на пазара
рязко скочиха, клиентите се
уплашиха и

започна вълна на
връщане към
регулираните цени
Собствениците на 40 000
обекта, включително и такива големи клиенти като мобилните оператори и част от
бензиностанциите, отново
купуваха тока по регулирани
цени. Имахме около 25% от
точките на измерване, които
бяха на свободния пазар, а в
края на 2018 г. около 8% от
тях се върнаха. Към юли, когато са последните данни,
20% са на свободния пазар,
това са около 120 000 обекта.
- Може ли да се каже колко са в пари тези 4,5 млн.
мегаватчаса, които ще се
купуват на свободния пазар?
- Ако сметнем, че цената на
пазара ще е към 90 лв. на
едро плюс надбавката, която
е между 5 и 15 лв., около тези
числа се ориентира колко ще
струватокътнасвободнияпазар. В надбавката се включват разходи за администри-

ране, за балансиране, които
не са малки. С други думи надбавката не е чиста печалба за търговците.
- Самите търговци имат
ли капацитет да се справят,
49 лицензирани не са малко за нашия пазар?
- Не са малко, но трябва да
имаме предвид, че конкуренцията разчиства пазара.
Виждаме, че

доста търговци
фалираха
КЕВР е издала над 100 лицензии на търговци, но и много бяха подадените заявления за прекратяването им. В
последните месеци комисията разглежда предимно искания за прекратяване на лицензии.
- Защо това се случва
точно при отварянето на
пазара?
- Вероятно са имали твърде
високи бизнес очаквания,
предполагали са прекалено
голям марж, както и че търговията с електрическа енергия е лесен и доходен бизнес.
Да се върна на въпроса дали
търговците имат капацитет.
За такава бърза смяна в рамките на един месец - септември, нямат капацитет. Не
виждам как и най-големият
търговец може да привлече
повече от 5000 клиента на
месец. За това се изисква сериозен бек офис, какъвто те

нямат. Търсят се постоянно
нови хора, но до средата на
следващата година това няма да е проблем.
- Но законодателят този
пътдава9месецазатестване на пазара.
- Това беше важно, защото
ако я нямаше тази разпоредба, какво щеше да се случи?
Всекитрябвашедасинамери
търговец до 1 октомври. Ако
не успее, трябва да премине
към доставчик от последна
инстанция, при който цената
е висока. Законът предвижда
всекиклиентдаимадоговорс
доставчик от последна инстанция. А той се подписва
при първата регистрация на
пазара. Клиентите, които са
били на регулирания пазар,
не са регистрирани на свободния, нямат подписан такъв договор и би трябвало да
им спрат тока. Ако не беше
тази разпоредба, която ги
прехвърля към досегашния
им снабдител, но като търговец, щеше да настане хаос.
Надявам се за този период от
1 октомври до 30 юни догодина всички да си намерят доставчик, а не 50% от фирмите
на 10 юни да си сменят доставчика. Хубаво е, че тези
въпроси се коментират отсега.
- А това добре ли ще е за
бизнеса в момента?
- Като наблюдаваме цените, които сега се предлагат,

тесапо-добриотрегулираните. По-голямата част от потребителите ползват дневна
енергия за 145 лв. за мвтч.
Такава висока цена на свободния пазар никой не предлага. Въпросът е, че броят на
потребителите не расте достатъчно бързо. Смятам, че
до 1 октомври максималният
брой обекти, които ще излязат на свободния пазар, ще
са 20% от всичките, или стотина хиляди.
Има и нещо, което небитовите потребители трябва да
знаят-типовиятдоговор,който ще подпишат с досегашния си доставчик, ако не намерят търговец, важи само за
обекти, които преди това са
били на регулиран пазар. Ако
след1октомвриимасмянана
собствеността на обекта,
промяна на предназначението – от битов към небитов, това няма как да стане. Този
клиент трябва да си намери
търговец или отива при доставчик от последна инстанция. Ако примерно имаш пет
магазина и искаш да отвориш шести, той не може да
бъде присъединен към този
типов договор, защото е след
1 октомври е задължително
даесдоговорстърговец.Всеки нов обект отива към търговец, а не към доставчика, който досега е снабдявал по регулирани цени.
(Продължава на X стр.)
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(Продължение от VIII
стр.)
- КЕВР ли ще следи да не
се появят измами на този
пазар на дребно?
- До момента на регулирания пазар липсваше свобода на договаряне. След 1
октомври има пълна свобода на избор. И е важно хората да следят внимателно договорите, които подписват.
Виждам да се предлагат цени, които са по-ниски от пазарните, но пък те са обвързани с клаузи, че търговецът може едностранно един
или два пъти годишно да
променя цената за срока на
договора. Може да се окаже, че небитовият клиент е
платил по-висока цена от
посочената в началната
оферта. Така че

клиентът никога
не трябва да си
избира доставчик
единствено
по цената

- Какви възможности за
цени се предлагат с договорите?
- Има договори с плаващи
цени – цена на борсата плюс
надбавка, както и договори с
твърди цени. Примерът, който ви давам, е за договори с
твърди цени за периода.
Участвах в една конференция, на която на бизнеса бе
даден съвет, който лично аз

Малките фирми могат...
по-важното е
клиентът да избере
кой да носи риска
от свободния
пазар,

Председателят на КЕВР Иван Иванов и експертът Пламен
Младеновски (вдясно) на брифинг за цените.

припознавам, че ако месечното им потребление е поголямо от 500 киловатчаса,
е по-добре да изберат цена
на борсата плюс надценка.
И обратно, ако е по-ниско –
да изберат твърда цена.
Много е важно също срокът
на договора да бъде изпълнен. И при двата вида договори – борса плюс надценка
или твърда цена, ще има моменти, в които едната опция
е по-добра от другата. Давам
пример – ако един клиент

през зимата е на договор с
цена на борса плюс надценка,тойщеимапо-високиразходи за електроенергия от
този с твърда цена. Ако пък
реши да смени с твърда цена, то пролетта борсовите
цени са много ниски и той пак
ще е губещ. Каквато и опция
да се избере, най-добрият
вариант е да се изпълни едногодишният договор, за да
се възползват от избраната
опция. Не мога да дам съвет
кое е по-добро, но

който се характеризира с
изключителна волатилност
(колебание – б.а.) на цените.
Ако клиентът избере да носи
риска, следва да сключи договор с цена на борсата плюс
надбавка. Ако иска пък да
планира разходите си, тогава той трябва да избере договор с твърда цена, като може
би ще плати повече, защото
в този случай търговецът носи риска от волатилността и
ще вдигне премията си.
- Какво ще има на платформата за сравняване на
цените от 1 януари, която
КЕВР трябва да разработи?
- Вече е ясно как тя ще
изглежда. На нея всеки
клиент трябва да въведе
идентификационния номер
отфактуратасиибазовиданни от последните няколко
фактури,
съотношението
между дневна и нощна енергия. Така системата ще изчисли неговия стандартизиран товаров профил и в каква
категория попада. След това

на екрана ще има опция, с
която му се предлага твърда
цена или борсова цена плюс
надбавка и избор между
срочни и безсрочни договори. След тези стъпки по задаване на критериите по подобие на платформите на застрахователните брокери
платформата ще предоставя
10-те най-добри предложения. Ще има функционалностq като се кликне на
офертата, тя да го препрати
към съответния търговец.
Има различни европейски
практики–вповечетострани
платформата се разработва
от регулатора, в други като в
Германия, Англия, Италия
регулаторът лицензира подобни платформи, които работят като брокери - те са
канал за продажби, получават комисиона от търговеца.
При тях клиентът с един клик
може да смени своя доставчик. У нас този модел не се
възприе, преценено беше да
се въведе моделът, който съществува в повечето страни
в Европа. Като държавна институция КЕВР няма как да
работи като обикновен брокер, нашата роля ще бъде
само да препращаме и да
улесняваме клиентите.
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ПЪТЯТ НА ТОКА
ДО ПАЗАРА
300 000 небитови клиенти от 1 октомври излизат на
свободния пазар. Трябва да купуват ток от търговец.

СВЪРШЕНОТО ДОСЕГА
До 26 юли трябва да са получили уведомления от сегашния си краен
снабдител („ЧЕЗ Електро България”, „ЕВН България Електроснабдяване”,
„Енерго-Про Продажби” и „ЕСП Златни пясъци”), че от 1 октомври прекратява
снабдяването с електроенергия.
„ЧЕЗ Електро България”, „ЕВН България Електроснабдяване”, „Енерго-Про
Продажби” и „ЕСП Златни пясъци” публикуваха на интернет страниците си
списъци с небитовите клиенти на своята територия, за да има информация за
търговците.
КЕВР публикува списък с лицензираните търговци на електроенергия, от
които клиентите да избират (Виж списъка на стр. 13)
На 31 август КЕВР утвърди образец на типов договор между потребителя
и досегашния му доставчик, но в качеството му на търговец. Той ще потрябва,
ако не си избере нов доставчик.

ПРЕДСТОЯЩОТО
До 10 септември малкият бизнес трябва да си е избрал търговец, за да може
от 1 октомври да получава ток от него. Собственикът на малката фирма упълномощава търговеца да подаде заявление за първоначална регистрация при
съответния мрежов оператор. Това са електроразпределителните дружества на
ЧЕЗ, "Енерго-Про" и ЕВН. Пак новият доставчик ще сключи договор с електроразпределителното дружество и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде
заявлението за първоначална регистрация.
АКО НЕ Е ИЗБРАН ТЪРГОВЕЦ ДО 1 ОКТОМВРИ
Ако до 30 септември 2020 г. включително малкият бизнес няма договор с
търговец, доставката ще продължи от досегашния снабдител. Сключва се
типов договор с дружеството, което досега е снабдявало. Типовият договор е от
1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. В този период всеки клиент, който е останал
при стария си доставчик, може да го смени, без да плаща неустойка.
В случай че и до 30 юни не е избрал търговец, ще купува тока от доставчика
от последна инстанция. При него обаче електроенергията е скъпа, за да не се
задържат клиенти.
КАК ДА СЕ ИЗБЕРЕ ТЪРГОВЕЦ
Договор за доставка по свободно договорени цени може да се сключи с всеки,
който притежава лицензия за търговия с електрическа енергия. Информация за
това има на сайта на КЕВР https://portal.dker.bg/registri/litsenzii.
Избраният доставчик трябва да бъде и координатор на балансираща група.
Изборът става според предоставени оферти и при свободно договаряне или чрез
обществена поръчка.
До 31 декември КЕВР трябва да създаде платформа, на която да има информация за офертите за доставка на електроенергия. Крайните клиенти с очаквано
годишно потребление под 100 000 киловатчаса ще имат безплатен достъп до нея.
Търговците са длъжни да предоставят ежемесечно актуална информация за
офертите си. Те осигуряват и информация за платформата във фактурите или в
приложения към тях.
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Списък на лицензирани търговци на електрическа енергия на свободния пазар
Име
1 АКТАЕЛ ЕООД
2 АЛПИК ЕНЕРГИЯ
БЪЛГАРИЯ ЕООД
3 АРЕСЕНЕРДЖИ ЕООД
4 АРМАКО ЕНЕРДЖИ ЕАД
5 АСМ Енерджи ООД
6 Болкан Лоджик ООД
7 Гранд Енерджи
Дистрибюшън ЕООД
8 Грийн Енерджи Трейд ООД
9 ЕВН България
Електроснабдяване ЕАД
10 ЕВН Трейдинг Саут
Ийст Юръп EАД
11 Ел Бонус ЕООД
12 Ел Екс Корпорейшън АД
13 ЕЛНОВА ЕАД
14 ЕМ ЕН ЕР ДЖИ ЛИМИТИД
15 Енекод АД
16 ЕНЕКОД ГРИЙН ЕАД
17 Енергео ЕООД
18 Енерговиа ЕООД
19 Енергоинвестмънт АД
20 Енерго-Про
Енергийни услуги EАД
22 Енерджи Инвест Юръп АД
23 Енерджи Маркет АД
24 Енерджи Маркет
Глобал ООД
25 Енерджи МТ EАД
26 Енерджи Оперейшънс ООД
("КААлекс-енерджи" ООД)
27 Енерджи Съплай EООД
28 ЕСП Златни пясъци ООД
29 Загора Енерджи ООД
31 Ин Аут Енерджи ООД
32 КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА
И РАЗВИТИЕ ООД
33 Кумер ООД
34 ЛОНИКО ЕООД
35 МЕТ ЕНЕРДЖИ
ТРЕЙДИНГ ЕАД
36 Мост Енерджи АД
37 Пауър Сист ЕООД
38
39
40
41
42
43

Проакт ООД
Ритъм-4-ТБ ООД
САЙТ ЕНЕРДЖИ ЕООД
СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП ЕАД
Синергон Енерджи ЕООД
Смарт Енерджи Трейд ЕАД

44 СТОК ЕНЕРДЖИ ЕООД
45 Тера Кап ЕООД
46 ТМ-Технолоджи АД
47 Чез Електро България АД

48 ЧЕЗ Трейд България EАД
49 ЮРОПИАН ТРЕЙД
ОФ ЕНЕРДЖИ АД

Телефон

УебСайт

Е-mail

0895449203
02/4008085

http://www.actael.eu/bg/about
https://www.alpiq.com/

office@actael.eu
info.bgr@alpiq.com

052/920920
02/4485770
02/9463357
0884507101
02/8904260;
02/8904227;
0894460975
0889788820
070017777

https://www.aresenergy.bg/
https://armaco-energy.bg/
http://acmenergy.bg/en/home/
https://balkanlogic.com/
https://www.grandenergy.net/contact

office@aresgas.bg
office@armaco-energy.bg
office@acmenergy.eu
sales@balkanlogic.com
openmarket@grandenergy.net

http://www.g-e-trade.com/
https://www.evn.bg/Home/
About-evn/EVNEC.aspx
https://www.evn-trading.com/

http://www.g-e-trade.com/
info@evn-trading.compx

https://elbonusbg.com/
https://www.elex.bg/
http://www.elnova.eu/

trading@elbonusbg.com
office@elex.bg
trading@elnova.eu

070013636
02/8157512
02/9551918
02/4414111;
0885575040
0894514333
02/4390403
02/439 04 03
02/9026580;
02/9026581;
0884277181
0887050854
0885351000
*6161
02/8548044
02/9831418
02/9836154
02/4623880
02/96313 30;
0878/430909
02/9848785;
0879888895
052/357179
042/985217;
08863200998
0882 901 899
02/4246474
0884651828
02/8504039
02/4169843;
0879838883;
0899920492;
02/4210501
052/995384
070047444
0894599817
02/9624441
0700 800 80
02/868 51 23,
070020554
035065621;
0877729147
02/9831545;
0892232680
082845877
070010010
(от гласовото
меню се избира
2 и след това 1)
02/8959123
0882482573;
0894571246

https://enekod.com/
https://enekod.com/
http://energeo.bg/

office@mnrg.eu
office@enekod.com
office@enekod.com
green@enekod.com
office@energeo.bg

http://www.energovia.net/
https://www.energoinvestment.bg/
https://www.energo-proenergyservices.bg/
https://energyinvest.bg/
https://energymarketad.com/
http://www.avvelectrificirane.com/

office@energovia.net
office@energoinvestment.bg
service_freemarket@energo-pro.bg

http://www.emtbg.com/
http://energy-op.eu/

http://esp-zlatni.bg/
http://zagora-energy.com/

office@emtbg.com
trade@energy-op.eu;
office@energy-op.eu;
office@energysupply-bg.com;
ageonov@energysupply-bg.com
esp@goldensands-bg.com
office@zagora-energy.com

in-out-energy.com
http://www.ker.bg/index.php/bg/

office@in-out-energy.com
office@ker.bg

http://www.kummerbg.com/
https://bg.met.com/

http://www.kummerbg.com/
lonikobg@abv.bg; energy_ak@abv.bg
metbginfo@met.com

http://www.mostenergy.eu/bg

sales@mostenergy.eu

http://www.powersyst.bg/

sales@powersyst.bg

http://proakt.bg/
https://ritam4tb.com/
www.cenergy.bg
https://synergonenergy.bg/
http://smartenergybg.com/

office@proakt.bg
contact@ritam-bg.com
siteenergybg@gmail.com
cenergy@b-trust.org
office@synergonenergy.bg
officesf@smartenergybg.com

www.stockenergy.bg

office@stockenergy.bg

https://teracap.bg/

office@teracap.bg

https://tm-technology.bg/
https://www.cez.bg/bg/
svoboden-pazar.html

office@tm-technology.bg
info@cezelectro.bg

https://www.cez-trade.bg/
www.etebg.eu

office@cez-trade.bg
office@etebg.eu

http://www.energysupply-bg.com

office@energyinvest.bg
office@energymarketad.com
office@em-global.eu

САМУИЛ ОГНЯНОВ

- Г-н Йорданов, разкажете за историята на
“Гранд Енерджи Дистрибюшън” и как станахте един от най-големите и устойчиви търговци на електрическа
енергия в България?
- “Гранд Енерджи Дистрибюшън” е учредена
през 2010 г., а година
по-късно получава лицензия за търговия с
електрическа енергия.
Тази година имаме 10годишен юбилей. За това време успяхме да
станем една от най-големите и устойчивите в този сектор. Постигнахме
водещи позиции с много
работа, постоянство, отговорно поведение към
партньорите ни и найважното - изградихме
професионален екип.
- Кои са вашите
партньори?
- Работим с партньори
от всички съседни на
България страни, а също
и големи компании от
Унгария, Германия и
Швейцария, участваме
активно на европейските
борси и брокерски платформи. Натрупахме ноухау, с което сме ефективни и успешни.
- Притежавате лицензия и за координатор
на стандартна и комбинирана балансираща
група. Колко дружества наброява вашата
балансираща група?
- Балансиращата група на “Гранд Енерджи
Дистрибюшън” включва
над 10 000 обекта, от
най-малкия стопански до
най-големия индустриален потребител, редица
търговци и производители на електрическа
енергия. 18 от тях са
производители с обща
производствена мощност
от 1200 мегавата.
- Кои са вашите
клиенти? Има ли известни компании?
- Сред нашите клиенти са редица държавни
институции и големи
компании. Всеки може
да се запознае от сайта
ни. Ние продаваме електрическа енергия на едни от най-важните институции в държавата и
на едни от най-могъщите индустриални или
икономически субекти.
- Какво ви отличава
от другите търговци?
- Едно от основните
предимства на “Гранд
Енерджи Дистрибюшън”
е, че предоставяме
електрическа енергия
директно от производителите, което е гаранция
за сигурност на доставките. Друг важен плюс
е, че винаги се стараем
да предлагаме атрактивна цена и възможност
за намаляване на разходите.
Предоставяме специално внимание и индивидуален подход към
клиентите си, предлагаме оферти, съобразени
изцяло с техните потребности и желания. От
изключително значение
за нас е да предоставяме коректно и адекватно

Илия Йорданов, управител на
“Гранд Енерджи Дистрибюшън”:

Изборът на
търговец на ток
става лесно, ако
не го направи,
бизнесът рискува
с високи сметки
Компанията ни гарантира
стабилност на доставките
и индивидуален подход

обслужване.
Така ставаме разпознаваеми и се налагаме
като надежден партньор
за изграждане на дълготрайни бизнес взаимоотношения.
- Част от търговците
на ток провеждат кампания, за да привлекат
повече потенциални
клиенти. Трябва ли
клиентите да внимават
за нещо?
- Считам, че на клиентите им трябва повече
време да се ориентират
при преминаването им
към свободния пазар на
електрическа енергия.
Търговците са много и за
един собственик на фирма, който за първи път е
изправен пред подобен
избор, не е лесна задача
да избере фирмата, която ще му предложи найдобрите условия спрямо
спецификата на неговото
потребление.
Всички стопански потребители е важно да
знаят, че за да преминат
на свободния пазар от 1
октомври, е необходимо
да подпишат договор до
10 септември. Ако го направят до 10 октомври,
те ще могат да излязат
на свободния пазар от 1
ноември.
- Какво ще се случи
с тези фирми, които не
са успели да излязат
на свободния пазар от
1 октомври?
- Фирмите имат право
до 30 юни 2021 година
да изберат търговец на

електрическа енергия и
да преминат на свободния пазар. Това става
много лесно само в няколко стъпки.
- А защо се говори
толкова за 1 октомври?
- Ако до 1 октомври
фирма не е подписала
договор с търговец на
електрическа енергия,
ще остане служебно при
досегашния си доставчик. В този случай има
риск от прекалено високи сметки. Подписването
на договор с конкретен
доставчик предоставя
възможност за свободно
договаряне на цени, които са взаимноизгодни.
Ако компания не е предприела действия за промяна на доставчика,
следва да е готова да заплаща по служебно обявени цени, които със сигурност няма да са изгодни.
Това може да продължи до 30 юни 2021 г.
След това ще получава
служебно електрическа
енергия от доставчик от
последна инстанция, при
който цените са изключително неизгодни. Моят
съвет към малкия бизнес
е да не чака до последния момент, да потърси
най-скоро оферта от лицензиран търговец на
електрическа енергия и
да направи своя информиран избор. Ние от
“Гранд Енерджи Дистрибюшън” ще откликнем на
всяко едно запитване.
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ВИКТОРИЯ БОЧЕВСКА
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16 години след първата
сделка на големия бизнес на свободния пазар
на ток през 2004 г., от 1
октомври всички небитови потребители също ще
купуват ток там.
Промените в енергийния закон, които ни доближават с още една
крачка към пълната либерализация на пазара,
която ще е факт от 1
юли 2021 г., изкарват
над 300 000 малки фирми на свободния пазар.
А собствениците им
трябва да се ориентират
кой доставчик да изберат.
Проучване на “24 часа”
показа, че малкият бизнес масово не си е избрал от кой да купува
ток, а причините са различни - заради бързото
въвеждане на промените,
недостатъчната информация по темата, липса на

Фирмите разколебани в избора
- нямат ясна информация
“24 часа” се допита до
представители на различни
малки бизнеси - ресторант,
кафене пекарна,
фризьорски салон,
техническа лаборатория
платформа за сравняване
на различните оферти,
недоверие към процеса.
За да е по-лек преходът към свободния пазар,
до юли 2021 г. законът
позволява всеки, който
не си е избрал доставчик
от близо 50-те лицензирани търговци, да остане

при сегашното си електроразпределително дружество в качеството му
на търговец с подписване
на типов договор и на
свободни цени.
Ако до края на този период фирмите все още не
са си избрали доставчик,
те ще трябва да купуват

Камелия още не знае от кой ще
купува, но знае - ако не го направи,
сметките в салона є ще са по-високи
Камелия е собственик на салон
за красота в столичния квартал
“Бели брези”. Студиото е разделено
на две нива и през зимата това е
свързано с повече средства за отопление. Казва, че сметките са високи, тъй като в студиото отоплението
и топлата вода са на ток - зимата
плаща между 300 и 400 лева, а
през лятото - между 100 и 150 лева.
Тя е запозната с промените от
имейл, който получила от електроразпределителното дружество. Информацията обаче за нея е неясна
заради специализирани термини.
Затова на Камелия є е трудно да
се ориентира кой вариант е по-добре да избере.
Разбрала е със сигурност, че цената ще варира, но все още не си е
избрала доставчик на ток. Признава, че не е разбрала защо трябва

Камелия е собственик на салон за красота, който излиза на свободния пазар
на ток.

Училище остава при
досегашния доставчик
Директорът на столичното 19-о СУ “Елин Пелин” Клара Арабаджиева казва, че са запознати
с промените, тъй като от министерството на
образованието и от регионалния инспекторат са
ги уведомили. На този етап обаче ще останат
към сегашното си електроразпределително дружество в ролята му на търговец. Законът позволява това със сключване на типов договор, но
вече ще плащат по свободни цени.

Столичното 19-о училище няма да сменя доставчика на ток.

ток от доставчик на последна инстанция, където
цените са много по-високи.
Към момента фирмите
изпитват затруднение да
определят коя оферта е
най-подходящата за тях.
За да си изяснят кой доставчик им предлага найдобри условия, трябва да
поискат оферта от повече
търговци.
Това отнема време, а
масово собствениците
работят в своите обекти,
особено сега, след тежкия период, в който бяха
затворени и нямаха доходи заради противоепиде-

да сключва договори с доставчици,
които пак ще купуват ток от ЧЕЗ.
Станало є ясно обаче, че ако сега
не сключи договор, сметките є ще
са по-високи.
“Ако не успеем този месец до 10о число да си изберем доставчик,
ще прегледаме в някой от
следващите месеци, но вероятно ще останем към сегашния си доставчик с оглед
на това, че останалите фирми не ги познаваме и все
още няма достатъчна яснота
по въпроса”, посочва Камелия.
Когато приключи този отоплителен сезон и други хора
също минат към свободния
пазар, ще вземе решение.
До началото на 2021 г. се
очаква да бъде създадена и
платформата за офертите,
чрез която фирмите ще могат да си избират най-изгодната за тях цена. Платформата ще се подържа от
КЕВР и ще е безплатна за
компаниите с годишно потребление
над 100 000 киловатчаса.

Лабораторията на
Ясен е на свободния
пазар още от
преди промените
Техническата лаборатория е на свободния пазар
още отпреди промените. Избрали са си доставчик
преди 2-3 години, казва Ясен Спасов, който е адвокат, а съпругата му Нели е собственик на лабораторията. “Доволни сме, цената е малко по-висока, тъй като е еднокомпонентна цена и няма дневна и нощна тарифа, за нас е важно какво получаваме като цена средногодишно”, уточнява Спасов.
Едно от предимствата вижда в това, че може да се
ползва за разход на фирмата, докато на регулирания пазар това отпада като възможност.
След като платформата за сравняване на цените
на КЕВР заработи, Ясен ще проследи какви оферти предлагат другите доставчици, но според него
разликата в цените ще е незначителна. “Колкото
повече прозрачност има, толкова по-малка ще е
разликата в цените между отделните търговци, тъй
като тарифите се определят от тези на борсата
плюс надбавка”, посочва Спасов.

мичните мерки. Изграденото доверие и коректността на досегашния им
доставчик, в комбинация
с непознаването на новите търговци правят крайния клиент крайно недоверчив към въвеждането
на промените.
“24 часа” се допита до
представилите на различни бизнеси - ресторант, кафене пекарна,
фризьорски салон, техническа лаборатория по зъболечение и училище. На
тях им предстои избор на
доставчик и преминаване
към свободния енергиен
пазар.

В заведението на Блажка сметките не били
високи заради енергоефективните уреди.

Дали на Блажка оферти с
половин стотинка разлика
Блажка е поискала оферта от двама доставчици на ток, единият дал с половин
стотинка по-евтина тарифа. Тя е собственик на заведение.
Получила уведомление от електроразпределителното дружество за настъпващите промени, но не е запозната детайлно, защото информацията е оскъдна.
В заведенията кухнята работи постоянно, но въпреки това не плаща големи
сметки за ток, защото уредите са от висок
енергоефективен клас.

Пекарна
ще чака
платформата
за сравняване
Ивайло е собственик на пекарна в центъра на столицата. Когато отворил след падането на
ограничителните мерки при извънредното положение, получил
уведомление от сегашния си доставчик за промените. Но още не
е поискал оферта, защото не е
запознат с това какво точно се
променя. Затова поне през първия месец от преминаването към
свободен пазар ще остане към
сегашния си доставчик в ролята
му на търговец.
Казва, че няма да бърза и ще
изчака до момента, в който може
да сравнява офертите, а според
него цените между доставчиците
едва ли ще са толкова различни.

“
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Работим по пазарни
обединения с Румъния,
Гърция и Западните Балкани

Ангелин Цачев,
изпълнителен директор
на Електроенергийния
системен оператор:

- Г-н Цачев, 300 000
фирми поетапно излизат
на свободния пазар от 1
октомври до юли 2021 г.,
на регулирани цени
остават само домакинствата. Безболезнен
процес ли ще е?
- Основните участници в
администрирането на процеса ще бъдат електроразпределителните дружества. Доставчиците на
електрическа енергия,
които са и координатори
на балансиращи групи,
имат опит в регистрационния процес. От ЕСО не
очакваме затруднения при
излизането на небитовите
потребители на свободния
пазар. На сайта на дружеството поддържаме актуален регистър на координаторите на балансиращи
групи, които са потенциалните нови доставчици.
- Какъв е делът на свободния и на регулирания пазар в потреблението?
- Общото електропотребление в страната е 32
млн. мегаватчаса. Регулираният пазар е 14 млн.
мегаватчаса, или близо
44%. С излизането на
борсата от 1 октомври на
небитовите клиенти делът
на свободния пазар ще се
увеличи с близо 5 млн.
мвтч. Така на регулирания
пазар ще останат около 9
млн. мвтч, а на свободния
пазар - 22 - 23 млн. Това
ще увеличи ликвидността
на пазара.
- Как ще помогнат за
либерализацията обединения с европейския пазар?
- Работим активно с колегите от БНЕБ за реализацията на пазарните обединения със съседните
държави, за да осигурим
комплексен продукт, който
включва както заявената
електроенергия, така и
необходимия преносен капацитет.
- Ако търговец на ток
иска да внесе от Испания, какво трябва да направи?
- Освен да сключи сделка за търсената електроенергия, трябва и на всяка
граница да купува преносен капацитет - между Испания и Франция, между
Франция и Италия, между
Италия и Гърция и между
Гърция и България. Ако
само на една граница не е
успял да купи, няма да
може да внесе.
При реално работещ
обединен пазар

няма да се налага
да се купува
капацитет отделно
от сделката за електрое-

Строим пет електропровода от
общоевропейски интерес

нергия.
- България е на картата на електроенергийните пазари в Европа, но е
изолирана. Защо?
- България е част от
европейския пазар, но
стартирането на обединения със съседните ни държави зависи от успешната
реализация в тях на други
международни проекти.
Румъния все още е в регионалното пазарно обединение с Унгария, Чехия
и Словакия, което трябва
да се обедини с другото Multi Regional Coupling
MRC, за да реализираме
ние свързването на пазарите “ден напред” на българско-румънска граница.
А пазарното ни обединение с Гърция трябва да
бъде предшествано от
обединението на пазарите
на Гърция и Италия. Имаме уверението на гръцките колеги, че до 15 декември те ще са го финализирали, и ние ще можем да
се обединим в пазарния
сегмент “ден напред” на
българо-гръцката граница.
- През коя граница
първо ще се присъединим – през румънската
или през гръцката?
- Междинният проект за
обединение на европей-

ската мрежа с тази на Румъния, Унгария, Словакия
и Чехия в пазарния сегмент “ден напред” трябваше да стане факт през
септември тази година, но
проектът закъсня заради
коронавируса. Очаквам
през първото тримесечие
на 2021 година да финализираме обединенията на
българо-румънската и на
българо-гръцката граница.
Работим и по пазарните
обединения със страните
от Западните Балкани.
Насочили сме се към интегриране със Сърбия,
Черна гора и Хърватия.
Подводният кабел, който е
между Черна гора и Италия, е вече в експлоатация и чрез него може да
бъде реализиран коридор
от България през Западните Балкани до Италия.
Тъй като страните от Западните Балкани не са
членове на ЕС, те трябва
да предприемат законодателни промени и

да изградят
функционираща
борса
През май тази година
ЕСО оглави работна група за интегрирането на
електроенергийните пазари между държавите в

ЕС и извън ЕС в Югоизточна Европа. Вече сме
предложили решения и
очакваме подкрепата от
ЕК.
- Кога ще може да
стане това обединение?
- Надяваме се с подкрепата на ЕК до края на
годината да стане изменение в договора за
функциониране на Енергийната общност и при
осигуряване на необходимата законодателна рамка през 2021 г. да стартираме локален пазар
“ден напред” със Северна
Македония.
- Защо е този бум на
внос на електроенергия, над 23%, по вашите
седмични справки?
- Не мога да кажа, че
има бум. Това, което
виждате в енергийния баланс, е общото количество електроенергия,
която влиза в страната,
но дали се потребява у
нас, или е изнесена, не
можем да кажем.

България е
нетен износител,

всеки ден износът е между 12 000 и 24 000 мегаватчаса.
- Механизмът за капацитет беше обвързан от
ЕК с либерализацията
на пазара, нали?
- В преговорния процес
с ЕК беше поставено условие за пълна либерализация на пазара на електроенергия на едро. Това
означава, че трябва да
бъде прекратено определянето на квоти от КЕВР
за регулирания пазар от
определени производители, а енергията да бъде
закупувана от свободния.
Ще трябва да бъде премахнат и студеният резерв.
- Механизмът за капацитет не е ли подпомагане?
- Чрез него могат да бъдат подпомагани всички
производители на пазарен
принцип. Ще бъдат провеждани търгове в зависимост от необходимостта
на страната от електроенергия. На производителите ще им бъдат заплащани постоянните разходи –
за труд, ремонт, а себестойността на електрое-

нергията, която трябва да
доставят, ще се формира
само от променливите
разходи за гориво и въглеродни емисии. Надявам се
в кратки срокове да приключи процедурата. Проблемите, които стоят пред
въглищните централи, ще
се задълбочават, а те осигуряват от 45 до 60% от
енергийния микс на страната.
- Работите по развитието на мрежата, какви
са възможностите?

- ЕСО работи по
пет проекта от
общоевропейски
интерес

През 2018 г. започнахме
изграждането на три от
400-киловолтовите електропроводи, които ЕСО
реализира с безвъзмездно
съфинансиране от “Механизма за свързване на
Европа”. В края на октомври завършваме електропроводите между подстанциите “Марица-изток” и
“Бургас” и между “Марицаизток” и откритата разпределителна уредба на ТЕЦ
“Марица-изток 3”. Другият
електропровод е от подстанция “Бургас” до подстанция “Варна”. Очаквам
до края на годината да
стане част от електропреносната мрежа на страната. Електропроводът между подстанция “Марицаизток” и подстанция
“Пловдив” ще бъде завършен през 2021 г.
В началото на тази година започнахме българския участък от междусистемния електропровод
между подстанция “Марица-изток” и “Неа Санта” в
Гърция. Той е с обща дължина 151 км, от които 122
км на българска територия. Срокът за неговото
финализиране е 2023 г.,
но ние ще бъдем готови с
българския участък до
края на 2021 г. Водим
разговори с гръцкия оператор и техният участък
от 29 км да бъде завършен в този срок.
Пускането на междусистемния електропровод
ще е от полза за всички
потребители, ще доведе
до увеличаване на капацитета на границите ни с
Гърция и с Турция. Например с Гърция от 700 мегавата ще стигне до 1500.

