
Обратно в СТРУКТУРА на БД

Общо описание на БД-ЕС
БД-ЕС е специализиран информационен инструмент разработен през 2021 г. включващ 
представителен набор от публично достъпни официални данни за състоянието и развитието на 
електроенергийния сектор на страната. 

Цялостната разработка на БД-ЕС е извършена от консултантската компания Селмеда ООД на 
базата на договор с Българския Атомен Форум БУЛАТОМ.

Навигация в БД-ЕС
Поради комплексния характер на БД-ЕС (38 таблици в платформата Excel) структурата на БД-ЕС 
оформена като самостоятелна таблица изпълнява свързваща/диспечерска роля за осигуряване на 
директен достъп до всеки сегмент от информацията. 

За целта същата е свързана с преки връзки към съответните сегменти на БД-ЕС (представени в 
подчертан шрифт в синьо ) и от всеки сегмент е предвидено директно връщане в тази основна 
таблица чрез поле Обратно в СТРУКТУРА на БД в горния ляв сектор на всеки сегмент.

История на БД-ЕС
Първоначалната версия на БД-ЕС от 2021 г. анализира информацията до края на 2020 г. и до края 
на съответния ценови/регулаторен период съгласно Закона за Енергетиката. 
Настоящата Редакция 2022 г. на БД-ЕС отразява измененията настъпили през 2021 г и съответния 
регулаторен период 2021-2022 г.
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Данни "Електроенергийна Система" 
Източници на информация за БД-ЕС
Всички данни представени в таблиците на БД-ЕС са на основа публично достъпни източници и са представени заедно с 
работещи линкове към съответния източник на информация така, че да се позволи на ползвателите при използване на 
данните винаги да реферират към източника който носи отговорност за тяхната достоверност, правейки ги публично 
достъпни. 

За осигуряване на условия за горното използваните източници са ограничени до официални документи и отчети на 
отговорните държавни институции, учреждения и организации, публични одитирани отчети за дейността на 
енергийните дружества, прогнози и планове за развитие, елемент от официално публикувани стратегически 
документи.  

Използване на информацията в БД-ЕС
Самостоятелното използване на информацията в таблиците за илюстриране на тенденциите на данните представени в 
тях осъществява основната цел на БД-ЕС, а именно осигуряване на достоверна изходна информация за участие в 
дискусионни форуми и собствени  анализи, и максималната представителност/достоверност, ако не по отношение на 
абсолютните стойности, то поне по отношение на тенденциите в изменение на данните.

При това следва да бъде отчетено, че поради използването на различни източници, изготвени от различни институции, 
с различна цел и по различни методики, сравнение на данните и определяне на верифицирани "единствено 
достоверни" данни за определени показатели, не е постижимо и не е в обхвата на задачите на БД

Поради тази причина в различни масиви на БД-ЕС могат да съществуват различни стойности за привидно една и съща 
категория данни. С цел да се осигури достоверност при използването им, както е посочено по
да се посочва и източникът извел и публикувал съответните данни.

Внимание:
Всяко използване на информацията, публикувана в тази база дани
отговорността на сдружението Български Атомен Форум и на компания Селмеда
ООД, реализирала  за сдружението сбора и асемблирането на публично достъпните 
данни в единната структура на База Данни "Електроенергийна Система" (БД
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