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Въведение 
 

Докладът е изготвен в изпълнение на т. 2.2. от Техническото задание към Договора от 
30.06.2022 г. с цел представяне на динамиката на изменение на основните показатели в 
публично достъпните данни за основните характеристики и резултатите на енергийния сектор 
в България през последните години, представени в редакция 2022г. на База Данни 
Електроенергийна Система (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.  

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. Редакция 
2022 г. на БД-ЕС отразява измененията настъпили през 2021 г и съответния регулаторен 
период 2021-2022 г. 

В раздели 2 и 3 на настоящия доклад е направена оценка и представяне на динамиката на 
изменение на основните показатели и резултати от работата на електроенергийния сектор в 
България от основен интерес за дейността и целите на БУЛАТОМ  при отчитане на тяхното 
изменение, представено в редакция 2022 на БД-ЕС. 

Представени са и конкретни заключения за изменението в основните наблюдавани 
тенденции, които характеризират развитието на електроенергийния сектор в средно-срочен 
план.   

Информацията представена в тези раздели  е обобщена на английски език в „2021 Electricity 
Sector Fact Sheet“, самостоятелно приложение към този доклад. 

Второто приложение към доклада представя актуализация на разработената методика за 
ежегодно поддържане на информацията в БД-ЕС с отчитане на опита от разработката на 
нейната редакция 2022 г. представена в този доклад.  
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1. Представяне на База Данни БД-ЕС  
 

Структурата на базата данни БД-ЕС, редакция 2022 г. е представена във фиг. 1 по-долу. 

 

Фиг. 1 Структура на БД-ЕС, редакция 2022 г. 

 

Актуализацията на БД-ЕС не води до необходимост от промяна на нейната оригинална 
структура, която е основана на процесно-ориентирания подход. Съответно са запазени 
основните раздели на първоначалната редакция на БД-ЕС, в които  са обединени ключовите 
процеси по веригата производство-потребление на електроенергия: 

 Производство на електроенергия по групи както следва: 

o АЕЦ 

o ТЕЦ в три подгрупи 

o ВЕИ в четири подгрупи 

 Оперативно управление на електропреносната мрежа, представенo чрез следните 
съставящи процеси: 

o Пренос и управление 

o Междусистемен обмен 

o Балансиране 
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o Регулиране  

 Стратегическо управление на ЕЕС, представенo чрез следните съставящи процеси: 

o Управление на производството 

o Управление на потреблението 

o Управление на ПАВЕЦ   

o Планиране и прогнозиране 

 Каскадно свързани основни процеси по разпределение и потребление както следва: 

o Разпределение (оперативно управление на разпределителната мрежа) 

o  Снабдяване (управление на интерфейса с крайните потребители)  

o Потребление (профил на крайните клиенти) 

 Реализация на електроенергията, представен чрез следните основни процеси: 

o Регламентиране (регулиране) на икономическите и пазарни взаимоотношения 

o Преразпределяне на обществените задължения (чрез ФСЕС) 

o Регулирани покупко-продажби (регулиран пазар) 

o Свободен пазар (борсови взаимоотношения) 

Във всяка таблица са включени представителни референтни данни демонстриращи 
тенденциите през последните, като правило най-малко три години включително, а където е 
възможно и данни за последните десет години. При представяне на перспективни и прогнозни 
данни целта е десет годишен времеви хоризонт.  

При актуализацията на БД-ЕС като цяло е използван принципа за добавяне на данни при 
съхраняване на набора от данни от 2020 г. което позволява разширяване на историческия 
профил на наблюдение на данните. В някои конкретни случаи при добавянето на новите 
данни най-старите в хронологичен план данни са изключени. Същите могат да бъдат 
проследени при необходимост в редакцията на БД-ЕС от 2021 г. 

Организацията на БД-ЕС, информацията представена в нея, използваните източници и подход 
за поддръжка са представени в самостоятелно приложение 2 към този доклад: „Методология 
за поддържане на базата данни БД-ЕС“, актуализирана в съответствие с изискванията на 
т.2.3. от Техническото Задание по договора с отчитане на опита от самата актуализация на БД-
ЕС представена в този доклад.  

 

2. Източници и използване на информацията включена в 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.  
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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, част от официално публикувани стратегически документи.   

Съответно самостоятелното използване на информацията в таблиците за илюстриране на 
тенденциите на данните представени в тях осъществява основната цел на разработката, 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 като единствено верни данни за отделните показатели не е 
постижимо, не е необходимо и не е в обхвата на задачите на БД-ЕС.  

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-горе, е необходимо за целта да се посочва и източникът извел и 
публикувал съответните данни. 
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2. Обобщени производствени показатели на електроенергийния 
сектор 
 

2.1. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 

2.1.1. Съгласно официалните данни на КЕВР, в периода 2017 г. – 2020 г. се наблюдава трайно 
намаляване на общото производство на електроенергия в страната средно по 4.8% на година. 
През 2021 г. тенденцията на спад в общото производство се прекъсва и то рязко се 
възстановява до нивата от началото на наблюдавания период от над 42 TWh. 

ОБЩО 
произведена 

електроенергия 
(MWh) 

2017 2018 2019 2020 2021 

43,737,555 42,348,983 39,466,296 37,376,037 42,521,087 

 
 Източник: БД-ЕС, табл. 2.1.1. Производство 

 

2.1.2. Голяма част от този почти 14% ръст в производството на електроенергия в страната през 
2021 г. се дължи на съществено увеличение в производството на електроенергия от 
централите на лигнитни въглища: от 12.2 TWh  през 2020 г. до 16.1 TWh през 2021 г., което 
осигурява над 75% от общия ръст на произведената електроенергия за периода 2020 г. – 2021 
г. 

Така на практика се компенсира намалението с над 30% в електроенергията от такива 
централи отчетено през предходните три години.  

Електроенергия 
произведена от ТЕЦ 

на лигнитни 
въглища 
(MWh) 

2017 2018 2019 2020 2021 

17,605,902 16,717,934 15,672,009 12,235,473 16,076,443 

Източник: БД-ЕС, табл. 2.1.1. Производство 

 

2.1.3. Производството на електроенергия от АЕЦ „Козлодуй“ през последните три 
години се запазва устойчиво над 15.6 TWh осигурявайки 37% - 42% от общото производство в 
страната. 

Електроенергия 
произведена от 
АЕЦ „Козлодуй“ 

(MWh) 

2017 2018 2019 2020 2021 

14,718,368 15,291,204 15,712,446 15,787,268 15,650,833 

 
Източник: БД-ЕС, табл. 2.1.1. Производство 
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2.1.4. По данните на КЕВР, въпреки общото увеличение на ел. енергията произведена от ВЕИ 
през 2021 г. с 0.5 TWh спрямо 2020 г., през последните години производството на 
електроенергия от основните ВЕИ производители не демонстрира значими темпове на 
растеж на годишна база:  

 За периода 2018-2021 г. - общ ръст с 6.5% в производството на електроенергия от ВтЕЦ 
(1.6% на годишна база): от 1.35 TWh  през 2018 г. до 1.43 TWh през 2021 г.  

 За периода 2018-2021 г. - общ ръст с 7.7% в производството на електроенергия от ФтЕЦ 
(1.9% на годишна база): от 1.38 TWh  през 2018 г. до 1.49 TWh през 2021 г. 

 Произведена 
електроенергия 2017 2018 2019 2020 2021 

ВтЕЦ (MWh) 2,784,942 1,345,975 1,317,787 1,006,683 1,434,189 

ФтЕЦ (MWh) 1,787,297 1,380,283 1,424,059 1,370,503 1,486,340 

 
Източник: БД-ЕС, табл. 2.1.1. Производство 

 

2.1.5. В периода 2017-2021 г. производството на електроенергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ не 
демонстрират определени тенденции или значимо развитие и отразява динамиката в 
наличието и оползотворяването на водните ресурси. 

Произведена 
електроенергия 2017 2018 2019 2020 2021 

ВЕЦ (MWh) 4,011,613 5,382,122 2,999,593 3,977,069 5,094,360 

в т.ч. ПАВЕЦ  
(MWh) 899,639 986,848 694,453 820,664 816,829 

 
Източник: БД-ЕС, табл. 2.1.1. Производство 

  

2.1.6. През 2021 г. дяловото участие на видовете производители в общото производство на 
електроенергия в страната е както следва: 
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Източник: БД-ЕС, табл. 2.1.1. Производство 

 

2.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 

2.2.1. По данни на ЕСО ЕАД , в периода 2017 г.- 2021 г. се наблюдава незначително 
намаляване на крайното потребление на електроенергия в страната: от 33.48 TWh  през 2017 г.  
до 32.86 TWh през 2021 г. независимо от намалението на потреблението в годините между 
тях. 

При това 2021 г., с потреблението от над 1 TWh повече от 2020 г. (ръст от над 3%), 
бележи прелом в наблюдаваното през предходните три години плавно намаление, 
възстановявайки нивата от около 33 TWh характерни за периода преди 2019 г.  

 

2.2.2. Аналогично е изменението на общото потребление на електроенергия, което отчита 
освен крайното потребление и загубите от пренос, потреблението за собствени нужди на 
електроцентралите и потреблението на ПАВЕЦ в помпен режим.  

През 2021 г. общото потребление нараства до нивата от над 39 TWh характерни за 
периода преди 2019 г., отбелязвайки ръст от над 4% спрямо потреблението от 2020 г. 

Източник: БД-ЕС, табл. 2.1.2. Потребление 

 

Годишно 
потребление  на 
електроенергия 

2017 2018 2019 2020 2021 

Крайно потребление 
(MWh) 33,482,390 33,174,826 32,479,343 31,820,252 32,855,671 

Общо  потребление 
(MWh) 40,094,290 39,057,205 38,443,355 37,442,940 39,007,273 
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2.2.3. Сравнението на динамиката на увеличение на производството на електроенергия по т. 
2.1.2. (почти 14%) и на общото потребление по т.2.2.2. (около 4%) показва, че ръстът в 
производството на електроенергия през 2021 г. не е обусловен само от увеличението на 
вътрешния пазар, а е в отговор на засиленото търсене на електроенергия в регионален 
аспект и съответно увеличения износ, коментиран в т.2.3. по-долу.  

 

2.2.4. Същевременно регистрираното през 2021 г. общо потребление от 39 TWh, както и 
неговият ръст спрямо 2020 г. показват перспектива за сближаване с  прогнозния сценарий на 
развитие на потреблението използван в Интегрирания Национален План за Енергетика и 
Климат, което е положителна тенденция от гледна точка на верифицирането на прогнозите 
залегнали в този план. 

Прогнозни сценарии на 
брутното 

електропотребление в 
GWh (без помпи)   

2022 2023 2024 2025 2026 

Интегриран план в областта  
на Енергетиката и Климата 

41,162 41,482 41,802 42,123 42,294 

Максимален сценарий  
на ЕСО ЕАД 

39,460 39,520 39,670 39,810 39,950 

Минимален сценарий  
на ЕСО ЕАД 

38,650 38,750 38,820 38,840 38,820 

Източник: БД-ЕС, табл. 2.1.4. Планове 

 

2.3. ПРЕНОС И МЕЖДУСИСТЕМЕН ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ  

2.3.1. През 2021 г. има съществено увеличение на преноса на електроенергия през 
електропреносната мрежа на страната, както поради възстановяването на вътрешното 
потребление до нива от преди началото на пандемията COVID 19, така и поради повече от 
двукратното увеличение на преноса от експорт и реекспорт, достигащ до 23% от общия 
пренос през електропреносната мрежа на страната. 

Данни за календарна 
година (MWh) Общо пренос   Потребление в 

страната Експорт и реекспорт 

2018 41,246,710 33,189,007 8,057,703 
2019 35,379,143 32,502,221 2,876,922 
2020 36,789,533 31,839,501 4,950,032 
2021 42,930,592 32,890,601 10,039,991 

Източник: БД-ЕС, табл. 2.2.1. Пренос 

 

2.3.2. По данни на ЕСО ЕАД , въпреки че в периода до 2020 г. е наблюдавано трайно 
намаляване на нетния физически износ на електроенергия от страната средно с по 28% на 
година, през 2021 г. се наблюдава рязко увеличение на нетния физически износ с повече от 
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2.5 пъти до стойности, които представляват повече от 25% от потреблението в 
страната. 

Данни за календарна 
година (MWh) 

Постъпила 
електроенергия 

Изнесена 
електроенергия 

Нетен физически 
износ 

2018 2,223,157 10,029,707 7,806,550 
2019 3,044,804 8,855,239 5,810,435 
2020 3,706,833 7,115,360 3,408,527 
2021 1,857,126 10,634,410 8,777,284 

Източник: БД-ЕС, табл. 2.2.2. Обмен 

2.3.3.  По данни нa ЕСО ЕАД през 2021 г. най-големите търговски обмени със съседните ЕЕС са 
реализирани както следва: 

- Най-голям е вносът на електроенергия от Румъния, в обем от 1,658,555 MWh (което обаче 
е намаление с 45% спрямо 2020 г.), следван от вноса от Турция в обем от 1,560,125 MWh 
(увеличен над 1.5 пъти спрямо 2020 г.); 

- Най-голям износ на електроенергия е реализиран към Румъния, в обем от 4,671,117 MWh 
(което е увеличение с 223% спрямо 2020 г.), следван от износа към Гърция в обем от 3,657,455 
MWh (двукратно увеличен спрямо 2020 г.). 

 

2.4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА В СТРАНАТА  

2.4.1. През 2021 г. всички производители с изключение на АЕЦ Козлодуй съществено 
увеличават своите продажби като делът на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД намалява до 49%, делът на 
„ТЕЦ Ей и ЕС Марица Изток 1“ ЕООД практически се запазва (10.7%), а дяловете на „ТЕЦ 
Марица Изток 2“ ЕАД и на „ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3“ АД се увеличават до 16% от 
тези продажби.  

Продажби 
в MWh 
през: 

„АЕЦ 
Козлодуй“

ЕАД 

„ТЕЦ 
Марица 
Изток 2“ 

ЕАД 

„ТЕЦ 
Бобов 

дол“ ЕАД 

„ТЕЦ 
Марица 

3“ АД 

„ТЕЦ Контур 
Глобал 

Марица 
Изток 3“ АД 

„ТЕЦ ЕЙ и 
ЕС 3С 

Марица 
Изток 1“ 

ЕООД 

ТЕЦ Варна 
ЕАД  

 
2018 15,248,826 7,525,745 1,828,966 1,560 3,896,361 2,982,734 NA  

2019 15,212,288 5,707,734 1,677,589 340,854 4,725,212 3,214,879 NA  

2020 15,752,924 3,240,195 1,546,436 86,436 4,274,948 2,910,615 172,850  

2021 15,671,434 5,047,336 2,010,869 217,603 5,077,354 3,417,484 611,666  

Източник: БД-ЕС, табл. 2.1.1. Производство 

 

2.4.2. През 2021 г. най-голям дял от пренесената електрическа енергия е за дружеството „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД (от 31.03.2022 г.  - „Електроразпределителни Мрежи Запад“ АД) с 
41% или 9,366,852 MWh, на второ място е „Електроразпределение Юг“ ЕАД с 37% или 
8,466,282 MWh и на трето - „Електроразпределение Север“ АД с 22% или 5,135,643 MWh. 



  Селмеда ООД  
  Август 2022 

   Стр. 12 
 

 

Източник: БД-ЕС, табл. 2.4. Снабдяване 

 

2.4.3.  По данни на ЕСО ЕАД в периода до 2020 г. при всички ЕРП се наблюдава  намаление в 
делът на продажбите на регулиран пазар и повишаване на обема на продажбите на свободен 
пазар до средно 44-45% от общия обем продажби през 2020 г.  

За разлика от периода до 2020 г., през 2021 г. във всички ЕРП расте броя на снабдяваните 
от Доставчик Последна Инстанция  (ДПИ), стабилизира се и дори леко расте обемът на 
регулирания пазар и намалява делът на клиенти снабдявани от свободния пазар. 

Енергия за 
крайни  

ползватели 

 „ЧЕЗ Разпределение България“ 
АД  

(от 31.03.2022 г.  - 
„Електроразпределителни 

мрежи Запад“ АД) 

„Електроразпределение Юг“ ЕАД „Електроразпределение Север“ 
АД 

 

 

ДПИ 
Свободен 

пазар 
Регулиран 

пазар 
ДПИ 

Свободен 
пазар 

Регулиран 
пазар 

ДПИ 
Свободен 

пазар 
Регулиран 

пазар 

 

 
2018 1.70% 32.70% 65.60% 1.36% 34.10% 64.54% 0.59% 30.20% 69.21%  

2019 1.49% 31.20% 67.31% 1.30% 34.27% 64.43% 0.45% 26.74% 72.81%  

2020 0.90% 45.55% 53.55% 0.52% 43.25% 56.23% 0.48% 44.56% 54.96%  

2021 8.11% 37.07% 54.82% 5.44% 39.27% 55.29% 7.50% 33.51% 58.99%  

Източник: БД-ЕС, табл. 2.3. Разпределение 

 

2.4.4. Според решенията на КЕВР за съответните регулаторни периоди количествата 
електроенергия за осъществяване на функциите на обществения доставчик намаляват 
в периода 2018 г. до 2021 г. от 12.43 TWh  през 2018 г.  до 10.98 TWh през 2021 г., което е спад 
с 11.6%  или средно по 3.9% на регулаторен период. 

 

2.4.5. Съгласно Решение на КЕВР No Ц-19 от 01.07.2022 необходимото количество електрическа 
енергия за регулирания пазар за регулаторния период юли’22 – юни’23 е 12,086,618 MWh, 
което е ръст с 10% спрямо предходния регулаторен период и заедно с информацията по 
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т.2.4.3. за разпределението на  продажбите на ЕРП показва прекъсване на тенденцията на 
намаляване на регулирания пазар, наблюдавана до 2021 г. 

Източник: БД-ЕС, табл. 3.4.1. Доставчик 

 

2.4.6. През настоящия регулаторен период (от 01.07.2022 г.) необходимите количества 
от 12.08 TWh електроенергия за регулирания пазар се осигуряват основно от следните 
централи: 

 „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: 41.3% 

 „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД: 24.7% 

 „Ей И Ес – 3С Марица Изток 1“ ЕООД: 22.4% 

 ВЕЦ в състава на НЕК ЕАД: 8.7% 

Останалите количества от около 3% се осигуряват от изкупуваните по преференциални цени 
производства на централи на ВЕИ и с ВЕКП. 

Източник: БД-ЕС, табл. 3.4.1. Доставчик 

 

2.4.7. За регулаторния период от 01.07.2022 г. КЕВР не предвижда изкупуване за нуждите 
на обществения доставчик на електроенергия от ТЕЦ "Марица изток 2” ЕАД.  

Тенденцията за намаляване участието на ТЕЦ "Марица изток 2” ЕАД в осигуряване 
електроенергия за нуждите на обществения доставчик е видна и в предходните години:  

 През 2021 г. продажбите на ТЕЦ "Марица изток 2” ЕАД на регулиран пазар ( 1,934,607 
MWh) са с 36.5% по-ниски от тези през 2020 г., поради по-малките количества 
електроенергия заложени като задължения за обслужване на обществото със 
съответните регулаторни решения на КЕВР. 

Източник: БД-ЕС, табл. 1.2.1. Кондензационни ТЕЦ 

 

2.4.8. Средният ръст на цените на регулирания пазар за периода след 2017 г е 15.49% или 
средно 3.1% на регулаторен период. Кумулативно ръстът в цените на регулирания пазар 
(4.40% и 3.40%) през последните два регулаторни периоди съществено изпреварва така 
посочените средни стойности на ежегодния ръст. 

Цени 
в сила от: 

Средно за 
страната 

 „Електрохолд 
Продажби“ АД 

(до 31.03.2022 г.  - „ЧЕЗ 
Електро България“ АД) 

„ЕВН България 
Електроснабдяване“ 

ЕАД 

„ЕНЕРГО-ПРО 
Продажби“ АД  

 

01.07.2018 2.00% 1.75% 1.82% 2.78%  

01.07.2019 2.90% 2.90% 2.97% 2.80%  
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01.07.2020 2.79% 2.72% 4.12% 1.05%  

01.07.2021 4.40% 5.57% 3.74% 3.51%  

01.07.2022 3.40% 2.70% 3.47% 4.45%  

Източник: БД-ЕС, табл. 3.4.2. Цени РП 
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3. Тенденции в изменение на структурата на генериращите 
мощности 
 

3.1. ИНСТАЛИРАНИ МОЩНОСТИ 

3.1.1. По данни на ЕСО ЕАД в периода след 2017 г. няма значими изменения в структурата на 
инсталираните мощности като общата инсталирана мощност в страната плавно 
нараства от 12,073 MW в края на 2017 г. до 12,986 MW в края на 2021 г., което е увеличение 
с 7.56% или с 1.89% средно на година.  

 

3.1.2. Горното изменение е обусловено основно от: 

 увеличаване мощностите на ТЕЦ на природен газ от 536 MW в края на 2017 г. до 
1,269 MW в края на 2021 г. 

 увеличаване мощностите на ФтЕЦ от 1,046 MW в края на 2017 г. до 1,246 MW в края 
на 2021 г.   

 

3.1.3. Същевременно коментираните по-горе изменения не водят до значими промени в 
структурата на инсталираните мощности в страната -  доминирана от ТЕЦ на 
лигнитни въглища (31.7%), ВЕЦ (24.7%) и АЕЦ (15.4%). 

Дял в % от общата инсталирана мощност по данни на ЕСО ЕАД 

Тип мощност 2017 2018 2019 2020 2021 

АЕЦ 16.6 16.0 15.7 15.6 15.4 

ТЕЦ на лигнитни въглища 34.1 33.0 32.3 32.1 31.7 

ТЕЦ на черни въглища 3.0 2.9 2.8 1.9 2.7 

ТЕЦ на природен газ 4.7 7.9 9.7 10.6 9.8 

ВЕЦ 26.5 25.7 25.2 25.0 24.7 

ВтЕЦ 5.8 5.6 5.5 5.5 5.4 

ФтЕЦ 8.7 8.4 8.3 8.7 9.6 
ЕЦ на Биомаса 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

Източник: БД-ЕС, табл. 1. Инсталирана мощност 

 

3.1.4. По данни на ЕСО ЕАД, съгласно обявените инвестиционни намерения, в периода 2022-
2031 г. са планирани за изграждане общо 5,881 МW нови мощности, 4,858 MW от които 
са ВЕИ, както и включване на до 240 MW мощности на батерии в периода 2023 г. – 2031 г.  

Източник: БД-ЕС, табл. 2.1.4. Планове 
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3.2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСТАЛИРАНИТЕ МОЩНОСТИ 

3.2.1. Съгласно данните на ЕСО ЕАД средногодишната използваемост на инсталираните 
мощности след 2017 г. се характеризира със: 

 много висока и постоянна използваемост на инсталираните мощности в АЕЦ 
„Козлодуй“ в границите 94% - 95% 

 значителни колебания в използваемостта на инсталираните мощности в 
кондензационни централи на въглища и природен газ в граници 35%-49% 

 относително постоянна използваемост на инсталираните мощности в 
топлофикационни и заводски централи, съответно 45%-47% и 30%-35% 

 тесни граници на изменение на използваемостта на мощностите от ВЕИ и 
биомаса (с изключение на ВЕЦ):  

o ВЕЦ 12%-19%,  

o ВтЕЦ 21%-24%,  

o ФтЕЦ 14%-16%,  

o ЕЦ на биомаса 43%-45.5%  

Средногодишна използваемост на ЕЦ  
по данни на ЕСО ЕАД 2018 2019 2020 2021 

АЕЦ 92.1% 94.5% 94.9% 94.1% 
Кондензационни централи 48.3% 45.2% 35.6% 48.6% 

Топлофикационни централи 45.1% 44.7% 47.1% 46.7% 
Заводски ТЕЦ 30.6% 30.4% 30.4% 34.8% 

ВЕЦ 18.9% 11.9% 12.1% 18.2% 
ВтЕЦ 21.4% 21.4% 23.8% 23.2% 
ФтЕЦ 13.6% 15.1% 16.0% 14.4% 

ЕЦ на биомаса 43.0% 45.5% 45.6% 44.1% 
Източник: БД-ЕС, табл. 2.1.1. Производство 

 

 

3.3. АЕЦ 

3.3.1. Производството на електроенергия от АЕЦ „Козлодуй“, коефициентите на 
разполагаемост и на използване на инсталираните мощности са в максимални граници в 
периода 2018-2021 г.  

 

3.3.2. АЕЦ „Козлодуй“ практически не е била обект на диспечерски ограничения в този период, 
което позволява осигуряване на нетно производство на електроенергия в границите от 
15.31 TWh през 2018 г. до 15.81 TWh през 2020 г. За 2021 г. нетното производство е 15.68 TWh. 
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3.3.3. Съгласно финансовите отчети на АЕЦ „Козлодуй“ през последните четири години над 
80% от продажбите на електроенергия на АЕЦ „Козлодуй“ (81.2% през 2021 г.) се 
реализират на борсов пазар.  

Показател единици 
Данни за календарна година 

2018 2019 2020 2021 
Нетно производство на 
електроенергия MWh 15,312,366 15,734,410 15,810,197 15,674,935 

Обща разполагаемост % 89.21% 89.45% 89.68% 89.07% 
Коефициент на използване на 
мощностите % 90.23% 91.73% 91.00% 90.49% 

Диспечерски ограничения % 0.13%            -            -               -    
Продажби по регулирани цени MWh 2,397,760 2,441,324 2,953,594 2,944,071 
Продажби на борсов пазар MWh 12,893,493 13,279,353 12,833,526 12,743,467 

Продадена електроенергия общо MWh 15,312,415 15,742,719 15,810,858 15,699,510 

Източник: БД-ЕС, табл. 1.1. АЕЦ 

 

3.3.4. В периода 2022-2031 г. няма обявени планове за въвеждане в експлоатация на нови 
АЕЦ според информацията на ЕСО ЕАД.  

Източник: БД-ЕС, табл. 2.1.4. Планове 

 

 

3.4. ТЕЦ 

3.4.1. След 2018 г. производството на електроенергия от ТЕЦ се изменя в широки граници от 
14.64 TWh през 2020 г. до 19.19 TWh през 2021 г., което показва, че в момента това е 
основния резерв от базови енергийни мощности в страната, които осигуряват 
адекватност на системата при резките промени на местния и регионален пазар на 
електроенергия. 

 

3.4.2. Основното изменение в производството е за сметка на кондензационните ТЕЦ, 
докато топлофикационните и други ТЕЦ реализират стабилни производствени резултати. 

Групи ТЕЦ 
Брой 

Инсталирана 
мощност 

общо (MW) 
Производство по години (MWh)  

 
към 2021 2018 2019 2020 2021  

Кондензационни 
ТЕЦ 6 4,512.90  16,042,995.24  15,058,504.66  11,892,532.00  16,382,312   

Топлофикационни 
ТЕЦ 17 1,011.91  2,012,371.41  2,136,156.62  2,109,977.03  2,147,716.41   
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Други ТЕЦ (в т.ч. 
към промишлени, 

оранжерийни и 
здравни обекти) 

20 833.97  532,404.68  603,434.57  634,595.46  658,166.38   

Източник: БД-ЕС, табл. 1.2. ТЕЦ 

 

3.4.3. Според информацията на ЕСО ЕАД в периода 2022-2031 г. се очаква въвеждане в 
експлоатация на общо 1,023 МW нови мощности от ТЕЦ и ВЕКП.  

Източник: БД-ЕС, табл. 2.1.4. Планове 

 

 

3.5. ВЕИ 

3.5.1. Съгласно регистъра на Агенцията за Устойчиво Енергийно Развитие (АУЕР) в периода 
след 2017 г. няма съществено изменение в броя енергийните обекти регистрирани като 
възобновяеми източници с изключение на много голямото увеличение на броя обекти на 
слънчева енергия от 1955 през 2018 г. до 5242 през 2021 г.   

 

3.5.2. Средната инсталирана мощност на изградените нови ФтЕЦ през последните три 
години също се увеличава три пъти - от 32.4 kWp/централа  през 2019 г. до 96.7 
kWp/централа  през 2021 г. 

 

3.5.3. Същевременно, по данните на АУЕР, независимо от увеличението на инсталираните 
мощности на ФтЕЦ с 23.67% през последните три години, производството на 
електроенергия от такива централи не се е увеличило съществено, а през 2021 г. дори е 
по-малко от това през 2020 г. 

 

3.5.4. Освен това анализът на производствените резултати за периода 2018-2021 г. на 
различните видове възобновяеми източници, регистрирани и наблюдавани от АУЕР, води до 
заключението, че с изключение на ВЕЦ, ВтЕЦ и ФтЕЦ, централите на друг вид 
възобновяем източник нямат практически принос към производството на 
електроенергия за покриване потреблението в страната тъй като сумарно произвеждат 
под 300 GWh на година (по-малко от 1.0 % от минималната прогноза на ЕСО ЕАД за общо 
потребление от 38.65 TWh през 2022 г.). 

 Вид 
Възобновяем 

Източник 

Брой Енергийни Обекти Мощност 
към 2021 

(MW) 

Произведена електроенергия (MWh) 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Водна енергия 257 257 256 256 2,356.23  5,095,571  2,900,494  2,841,256  4,796,509  

Слънчева 
енергия 1955 2305 3264 5242 1,291.49  1,342,788  1,442,731  1,468,719  1,464,395  
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Вятърна енергия 188 188 186 189 704.38  1,318,123  1,316,988  1,477,131  1,433,561  

Биогаз 26 27 27 26 31.75  202,918  212,822  203,814  184,719  

Черна луга 1 1 1 1  17.20  84,668  79,716  87,850  82,558  

Газ от пречиств. 
станции за 
отпадни води 

1 1 1 1 3.19  4,022  2,319  2,618  3,697  

Дървесина 1 1 1 1 1.30  2,684  3,407  3,123  2,703  

Сметищен газ 1 1 1 1 0.83  292  247  221  266  

Селскостоп. 
биомаса 1        213        

Общо:         4,406.37 8,051,279 5,958,724 6,084,732  7,968,408  

Източник: БД-ЕС, табл. 1.3. ВЕИ 

 

3.5.5. По данни на ЕСО ЕАД, съгласно обявените инвестиционни намерения, в периода 2022-
2031 г. са планирани за изграждане общо, 4,858 MW на ВЕИ, от които 4,439 MW на слънчева 
енергия. 

 

3.5.6. По този начин към 2031 г. 27.86% от вътрешното потребление се очаква да се 
задоволява с електроенергия произведена от ВЕИ. 

 

 

Годишно 
производство от 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

ВЕЦ, в т.ч.: 3,329 3,329 3,329 3,329 3,329 3,329 3,329 3,329 3,338 3,346 

ПАВЕЦ 580 640 710 760 830 890 950 1,020 1,060 1,100 

ВтЕЦ 1,487 1,775 1,783 1,791 1,840 1,890 1,939 1,988 2,038 2,087 

ФтЕЦ 2,349 2,865 3,640 4,493 4,970 5,431 5,912 6,373 6,834 7,296 

БиоЕЦ 327 339 351 363 375 387 399 411 423 435 

ВЕИ общо (без 
ПАВЕЦ) 

6,912 7,668 8,393 9,216 9,684 10,147 10,629 11,081 11,573 12,064 

Прогнозно брутно 
електропотребление 

41,162 41,482 41,802 42,123 42,294 42,465 42,636 42,807 42,978 43,298 

Дял на ВЕИ (в %) 16.79 18.49 20.08 21.88 22.90 23.89 24.93 25.89 26.93 27.86 
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Източник: БД-ЕС, табл. 2.1.4. Планове 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

2021 ELECTRICITY SECTOR FACT SHEET 
 

 

 

1. ELECTRICITY SECTOR MAIN PERFORMANCE INDICATORS 
 

1.1. ELECTRICITY PRODUCTION 

1.1.1. According to the official data of the Energy and Water Regulatory Commission (EWRC), in the 
period 2017 – 2020 there is a permanent decrease in the total electricity generation in the country 
with an average of 4.8% per year to below 37.5 TWh in 2020. In 2021, this downward trend is 
interrupted, and the total electricity generation sharply recovers to the level of over 42.5 TWh. 

 

1.1.2 Much of this almost 14% growth in the country's electricity generation is due to a substantial 
increase of the output from lignite-fired plants in 2021: from 12.2 TWh in 2020 to 16.1 TWh in 
2021, which provides over 75% of the total growth of the generated electricity. Thus, in practice, the 
more than 30% decrease of the electricity generated from such plants over the previous three years 
is fully compensated.  

 

1.1.3. The electricity generated by the Kozloduy NPP over the last three years has remained stable 
at over 15.6 TWh, securing 37% - 42% of the total electricity produced in the country. 

 

1.1.4. According to the EWRC data, despite the overall increase in electricity generated in 2021 (0.5 
TWh more than in 2020), the production of electricity by the main renewable energy producers in 
the recent years has not demonstrated significant growth rates on an annual basis: 

 For the period 2018-2021 - a total growth of 6.5% in the electricity from Wind Power Plants 
(1.6% on an annual basis): from 1.35 TWh in 2018 to 1.43 TWh in 2021. 

 For the period 2018-2021 - a total growth of 7.7% in the production of electricity from 
Photovoltaic Power Plants (1.9% on an annual basis): from 1.38 TWh in 2018 to 1.49 TWh in 
2021. 
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1.1.5. In the period 2017-2021, the production of electricity from Hydro Power Plants (HPPs), as 
well as the part of it generated by Storage Hydro Power Plants (SHPPs) does not demonstrate 
stable trends or substantial output increase and represents the dynamics of the utilization and 
availability of water resources. 

 

1.1.6. During 2021, the share of the different producers in the total country electricity generation is 
as follows: 

- Condensing thermal power plants - 38% 

- NPP - 37% 

- Renewables -11% 

- HPP owned by NEK - 8% 

- District heating plants - 5% 

- Industrial TPP - 1% 

 

 

1.2. ELECTRICITY CONSUMPTION 

1.2.1. According to ESO EAD, in the period 2017-2021, a slight decrease in the end-user’s 
consumption of electricity in the country was observed: from 33.48 TWh in 2017 to 32.86 TWh in 
2021. However, 2021 end-user’s consumption of over 1 TWh more than the 2020 value (a growth of 
over 3%), is marking a turning point in the smooth decrease in the end-user’s consumption 
observed in the previous three years, restoring it to levels of around 33 TWh, typical for the period 
before 2019. 

 

1.2.2. The comparison of the dynamics of the increase in electricity generation (almost 14%) and of 
the increase of the total consumption (about 4%) shows that the growth in electricity generation in 
2021 is not determined only by the increase in the domestic market but is also in response to the 
increased demand for electricity in a regional aspect and to the correspondingly increased 
electricity export. 

 

1.2.3. The total electricity consumption rises to the pre-2019 levels of over 39 TWh, marking an 
increase of over 4% over 2020 total electricity consumption. This shows a perspective of 
convergence with the forecasted consumption development scenario used in the Integrated 
National Energy and Climate Plan, which is a positive trend from the point of view of the 
verification of the forecasts contained in this plan. 
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1.3. TRANSMISSION AND CROSS BORDER EXCHANGE OF ELECTRICITY 

1.3.1. In 2021, there is a substantial increase in the transmission of electricity through the country's 
power grid to nearly 43 TWh, both due to the recovery of domestic consumption to levels from 
before the start of the COVID 19 pandemic, and due to the more than doubling of electricity export 
and re-export, reaching 23 % of the total transmission through the electricity transmission network 
of the country. 

 

1.3.2. According to ESO EAD data, in the period up to 2020 a permanent decrease in the country's 
net physical export of electricity by an average of 28% per year was observed. However, in 2021 a 
sharp increase by more than 2.5 times of the net physical export is registered at the level of 8.8 
TWh which is more than 25% of the domestic consumption during the same year. 

 

1.3.3. According to ESO EAD, in 2021 the largest trade exchanges with the neighboring power 
systems were realized as follows: 

 The largest is the import of electricity from Romania, in the volume of 1,658,555 MWh 
(which is, however, a decrease of 45% compared to 2020), followed by the import from 
Turkey in the volume of 1,560,125 MWh (increased more than 1.5 times compared to 2020). 

 The largest export of electricity was realized to Romania, in a volume of 4,671,117 MWh 
(which is an increase of 223% compared to 2020), followed by exports to Greece in a volume 
of 3,657,455 MWh (also doubled compared to 2020). 

 

1.4. DISTRIBUTION AND INTERNAL CONSUMPTION OF ELECTRICITY 

1.4.1. In 2021, all main Power Plants except Kozloduy NPP significantly increase their sales, as “NPP 
Kozloduy” EAD share decreases to 49%, the share of “AES – 3S Maritsa East 1” EOOD practically 
remains (10.7%), and the shares of “TPP Maritsa Iztok 2” EAD and “Contour Global Maritsa East 3” 
AD increased to 16% of these sales. 

 

1.4.2. In 2021, the largest share in the distribution of the electricity is for the company "CEZ 
Distribution Bulgaria" AD (from 31.03.2022 - "Electric Distribution Networks West" AD) with 41% or 
9,366,852 MWh, in second place is "Electric Distribution South " EAD with 37% or 8,466,282 MWh 
and in third - " Electric Distribution North" AD with 22% or 5,135,643 MWh 

 

1.4.3. In contrast to the period up to 2020, in 2021, in all distribution companies, the number of 
customers supplied by the Supplier of Last Instance (SLI) grows, the volume of the regulated 
market stabilizes and even grows slightly, and the share of customers supplied by the open market 
decreases.  
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1.4.4. According to the decisions of the EWRC the required amount of electricity for the regulated 
market during the period July'22 - June'23 is 12,086,618 MWh (35.6%), which is an increase of 10% 
compared to the previous regulatory period and together with the information above for the 
distribution companies’ sales shows a break in the downtrend in the regulated market seen 
through 2021. 

 

1.4.5. During the current regulatory period (from 01.07.2022) the required quantities of electricity 
are provided mainly by the following entities: 

- Kozloduy NPP EAD: 41.3% 

- Contour Global Maritsa East 3 AD: 24.7% 

- AES – 3S Maritsa East 1 EOOD: 22.4% 

- NEK EAD Hydro Power Plants: 8.7% 

The remaining amounts of about 3% are to be ensured by the production of renewables power 
plants and high-efficiency combined cycle produced electricity purchased at preferential prices. 

 

1.4.5. For the regulatory period from 01.07.2022, EWRC does not envisage a supply of TPP "Maritsa 
East 2" EAD generated electricity to the public electricity supplier (NEK EAD). This is a continuation 
of the trend of recent years to reduce the plant's participation in providing electricity for the 
regulated market. 

 

1.4.6. The average growth of prices on the regulated market for the period after 2017 is 15.49% or 
an average of 3.1% per regulatory period. Cumulatively, the growth in prices on the regulated 
market during the last two regulatory periods, 4.40% (2020) and 3.40% (2021), is significantly larger 
than the annual growth averages thus indicated. 

 

 

 

2. GENERATING CAPACITIES PERFORMANCE TRENDS 
 

2.1. INSTALLED POWER 

2.1.1. According to ESO EAD in the period after 2017 there are no significant changes in the 
structure of installed capacity and the total installed capacity in the country gradually increases 
from 12,073 MW at the end of 2017 to 12,986 MW at the end of 2021, which is an increase of 7.56% 
or 1.89% on average per year. 

 

2.1.2. The above change is mainly due to: 
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- increase in the capacity of natural gas power plants from 536 MW at the end of 2017 to 1,269 
MW at the end of 2021. 

- increase in the capacity of photovoltaic power plants from 1,046 MW at the end of 2017 to 1,246 
MW at the end of 2021. 

 

2.1.3. At the same time, the changes commented above do not lead to significant changes in the 
structure of the installed capacities in the country - dominated by lignite-fired TPPs (31.7%), HPPs 
(24.7%) and NPPs (15.4%). 

 

2.1.4. According to the announced investment intentions, in the period 2022-2031 it is planned to 
build a total of 5,881 MW of new capacity, 4,858 MW of which are renewable energy plants, as 
well as the inclusion of up to 240 MW battery powered generating capacities in the period of 2023 – 
2031. 

 

 

2.2. USE OF INSTALLED CAPACITY 

According to the data of ESO EAD, the average annual load factor of the installed capacities after 
2017 is characterized by: 

 constantly very high load factor of the installed capacities at Kozloduy NPP within the 
range of 94%-95% 

 significant variations of the load factor of the condensing coal and natural gas fired plants 
in the range of 35%-49% 

 relatively constant load factor of the district heating and industrial thermal power plants 
respectively in the range of 45%-47% and 30%-35%  

 narrow range fluctuations of the load factor of the renewable and biomass capacities 
(except for the HPPs) as follows: 

o Hydro Power Plants: 12%-19%,  

o Wind Power Plants: 21%-24%,  

o Photovoltaic Power Plants: 14%-16%,  

o Power Plants on Biomass: 43%-45.5%  

 

 

2.3. NPP 

2.3.1. The production of electricity from Kozloduy NPP, the plant availability and load factors are 
at their maximum values in the period 2018-2021. 
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2.3.2. Kozloduy NPP was practically not subject to grid dispatching load reductions in this period, 
which allows net electricity output in the range from 15.32 TWh in 2018 to 15.81 TWh in 2020. In 
2021 the electricity generation is 15.68 TWh. 

 

2.3.3. According to the financial statements of Kozloduy NPP, during the last four years over 80% of 
the sales of Kozloduy NPP generated electricity (81.2% in 2021) are on the IBEX market. 

 

2.3.4. In the period 2022-2031, there are no plans to commission new NPPs according to the ESO 
EAD information. All the remaining 1,023 MW of new capacity planned for this period are thermal 
and combined cycle plants. 

 

 

2.4. TPPs 

2.4.1. After 2018, the electricity generation from thermal power plants varies widely from 14.64 
TWh in 2020 to 19.19 TWh in 2021, which shows that it is currently the main reserve of base energy 
capacities in the country, which ensure adequacy of system during sudden changes in the local and 
regional electricity market. 

 

2.4.2. The main change in production is at the expense of condensing thermal power plants, while 
district heating and other thermal power plants maintain stable production results. 

 

2.4.3. According to the ESO EAD information, in the period 2022-2031, there are plans to 
commission new 1,023 MW of thermal and combined cycle generating capacities. 

 

 

2.5. RENEWABLE ENERGY SOURCES 

2.5.1. According to the register of the Agency for Sustainable Energy Development (ASUER), in the 
period after 2017, there is no significant change in the number of electricity generating facilities 
registered as renewable sources, except for the huge increase of the number of photovoltaic power 
plants from 1955 in 2018 to 5242 in 2021. In addition, the average installed capacity of new 
photovoltaic power plants built over the last three years tripled - from 32.4 kWp/plant in 2019 to 
96.4 kWp/plant in 2021. 
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2.5.2. At the same time, according to ASUER data, regardless of the increase in the installed 
photovoltaic capacities by 23.67% over the past three years, the production of electricity from such 
plants has not increased significantly, and in 2021 it is even less than in 2020. 

 

2.5.2. In addition, the analysis of the generated output for the period 2018-2021 of the different 
types of renewable sources, registered and monitored by ASUER, leads to the conclusion that with 
the exception of HPPs, WPPs and PvPPs, other renewable electricity generating capacities have no 
practical contribution to electricity generated to cover the consumption in the country having a 
total production of less than 300 GWh per year (less than 1.0% of the minimum total consumption 
forecast of 38.654 TWh in 2022). 

 

2.5.4. According to ESO EAD information, based on announced investment plans, in the period 2022-
2031, a total of 4,858 MW of renewable energy sources are planned for construction, of which 4,439 
MW of solar energy. Thus, it is expected that by 2031, 27.86% of domestic consumption will be 
satisfied with electricity produced by renewable energy sources. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА БД-ЕС 
 

 

1. Организация на БД-ЕС 

Актуализираната структура на базата данни БД-ЕС, редакция 2022 г. разработена в резултат на 
Договора от 30 Юни 2022г. е представена на фигурата по-долу: 

 

Структура на БД-ЕС, Ред‘22 

 

Актуализацията на БД-ЕС през 2022 г. не води до необходимост от промяна на нейната 
оригинална структура, която е основана на процесно-ориентирания подход. Съответно са 
запазени основните раздели на първоначалната редакция на БД-ЕС от 2021 г., в която в 
основни раздели са обединени следните ключови процеси по веригата производство-
потребление на електроенергия: 

 Производство на електроенергия по групи както следва: 
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o АЕЦ 

o ТЕЦ в три подгрупи 

o ВЕИ в четири подгрупи 

 Оперативно управление на електропреносната мрежа, представенo чрез следните 
съставящи процеси: 

o Пренос и управление 

o Междусистемен обмен 

o Балансиране 

o Регулиране  

 Стратегическо управление на ЕЕС, представенo чрез следните съставящи процеси: 

o Управление на производството 

o Управление на потреблението 

o Управление на ПАВЕЦ   

o Планиране и прогнозиране 

 Каскадно свързани основни процеси по разпределение и потребление както следва: 

o Разпределение (оперативно управление на разпределителната мрежа) 

o  Снабдяване (управление на интерфейса с крайните потребители)  

o Потребление (профил на крайните клиенти) 

 Реализация на електроенергията, представен чрез следните основни процеси: 

o Регламентиране (регулиране) на икономическите и пазарни взаимоотношения 

o Преразпределяне на обществените задължения (чрез ФСЕС) 

o Регулирани покупко-продажби (регулиран пазар) 

o Свободен пазар (борсови взаимоотношения) 

Оригиналната структура на базата данни позволява тематично и логично обединяване, 
представяне и анализиране на необходимата информация, верифицирано чрез попълване на 
БД-ЕС с предложения набор информация, представен като самостоятелен отворен и 
редактируем файл във формат .xlsx. 

На тази основа при актуализацията на БД-ЕС през 2022 г. са направени необходимите 
изменения свързани с промяната на режимите на регулиране на ЕЕС: 

 отпадане на механизма за осигуряване на студен резерв и въвеждане на пазар на 
услуги за първично и вторично регулиране на честотата и обменните мощности  

 промяната е реализирана чрез развитие на таблица 2.2.4. Студен Резерв в таблица 
2.2.4. Регулиране. 
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Структурата позволява също развитие чрез добавяне на аналитични модули, предвидени за 
бъдещи проекти на Възложителя.  

На тази основа при актуализацията на БД-ЕС през 2022 г. е добавен модул „Реализация на 
Електроенергията“ чрез добавяне на нова таблица първо ниво - 3. Реализация. Подробности за 
тази нова таблица са дадени в раздел 4 от тази методология.  

По информация на Изпълнителя структурата е уникална от гледна точка на представяне на 
процесите и рамката, в която се реализира веригата ПРОИЗВОДСТВО-ПОТРЕБЛЕНИЕ на 
електроенергия в България.  

Поради комплексния характер на БД-ЕС (38 таблици в платформата Excel) представената на 
фигурата по-горе структура 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 на фигурата) и от всеки сегмент е предвидено директно връщане в 
тази основна таблица.    

В допълнение при актуализацията на БД-ЕС през 2022 г. е добавена нова въвеждаща таблица 
от първо ниво - Таблица 0.0 Представяне. Таблицата дава общо описание на БД-ЕС, навигация 
всред масивите с информация, подход за избор на източниците на информация, цел на 
избрания подход за тяхното представяне и указания за ползване на информацията от базата 
данни..  

 

2. Организация на таблиците с информация 

Информацията в БД-ЕС е организирана на три нива: 

 Първо ниво - основни елементи на веригата ПРОИЗВОДСТВО - ПОТРЕБЛЕНИЕ 

 Второ ниво – основни процеси 

 Трето ниво – съставящи процеси 

За по-лесно идентифициране е приложена система за индексиране на таблиците на 
съответните три нива, т.е. таблица индексирана с две нива (например 2.3.) принадлежи към 
основните процеси, а таблица индексирана с три нива (например 3.4.9.) – към съставящите 
процеси.   

Във всяка таблица са включени представителни референтни данни демонстриращи 
тенденциите през последните, като правило най-малко три години, а където е възможно и 
данни за последните десет години. При представяне на перспективни и прогнозни данни целта 
е десет годишен времеви хоризонт. 

При анализа на информацията за производството на електроенергия по групи 
електроцентрали и по видове източници на първична енергия са изведени независими оценки 
за производствените резултати по данни от официални източници, които като правило са 
публикувани с цел удовлетворяване на други законови изисквания, но представят 
производствените резултати като основен елемент от съответната информация. 
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3. Организация на процеса на актуализация на БД-ЕС 

Информацията в БД-ЕС в основния си обем подлежи на актуализация с отчитане на 
резултатите от всяка конкретна допълнително анализирана година. При това е 
препоръчително прилагането на следния подход: 

 

3.1. Актуализация на информацията се извършва посредством допълване на таблиците 
включени в БД-ЕС с данни за: 

3.1.1. Годишните резултати за работата на ЕЕС 

3.1.2. Изменения в условията за работа на електро генериращите мощности (разрешения, 
ограничения, цени и др.) съгласно официалните решения на съответните регулаторни органи 

3.1.3. Изменения в условията за пренос и разпределение на електроенергия, както и в 
правилата за управление на регулирания пазар и другите регулаторни механизми (напр. ЗКО) 

3.1.4.  Изменения в правилата за управление на ЕЕС и за регулиране на свободния пазар както 
и резултати от дейността на различните сегменти на този пазар. 

 3.1.5. Актуализацията на плановете за развитие на ЕЕС  

 

3.2. Актуализацията се извършва посредством последователен преглед на всички 
таблици и източниците за информацията представена в тях. 

3.2.1. В процеса на прегледа при необходимост се добавят нови масиви/комплекти от данни 
като в поле „comment“ се указва при коя редакция на БД-ЕС е въведен съответния масив, 
примерно чрез текст като: „Таблицата е добавена при изготвянето на Ред.[….] на БД-ЕС“: 

 При последващите актуализации на БД-ЕС такива коментарни полета следва да бъдат 
елиминирани за да се избегне претоварването на ползвателя на БД-ЕС с излишна 
информация. 

3.2.2. При добавяне на нови данни се препоръчва съхраняването на историческите данни за 
изменение на параметрите да се ограничи като правило до четири последователни години 
като по-старите данни се изключват от масивите (остават съхранени само в предходните 
версии на БД-ЕС).  

3.2.3. В определени случаи проследяването на изменението на тенденциите на данните може 
да бъде представено и за по-дълъг период, но не повече от шест години, поради трудности 
при интерпретирането на продължителни исторически тенденции и възможност за погрешна 
интерпретация поради изменения в контекста на икономическата ситуация, настъпили 
промени в методологиите и други фактори извън контрол на лицето ангажирано с 
актуализацията на базата данни.    
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3.3. По опита от актуализацията, извършена през 2022 г., се препоръчва ежегодната 
актуализация на БД-ЕС да се извършва в периода Юли -Септември.  

3.3.1. Това е съобразено с очаквания/регламентирания период за публикуване на основните 
използвани източници, доколкото опита от разработката и актуализацията на БД-ЕС показва, 
че годишните резултати, решенията касаещи последващите регулаторни периоди, годишните 
финансови отчети на електропроизводствените предприятия и др. ключови документи се 
публикуват в периода Юли-Септември. 

3.3.2. От друга страна своевременната актуализация на БД-ЕС е необходима предпоставка за 
нейното използване при дебатите по формиране на плановете и политиките за следващия 
календарен период и съответно новата редакция на БД-ЕС следва да е на разположение до 
края на месец Септември. 

3.3.3. При актуализация в указаните срокове е възможно част от данните да не са на 
разположение поради забавено/отложено или преднамерено не публикуване на съответните 
източници.  

3.3.4. В такива случай съответните полета на масивите данни следва да бъдат обозначени с 
причината за отсъствие на данни, като същите се допълнят при първа възможност, 
включително и след приключване на процеса на актуализация на БД-ЕС (live data concept). 

3.3.5. Когато в процеса на ежегодна актуализация бъдат установени данни прилежащи към 
предходни периоди, които са отсъствали в предходната редакция на БД-ЕС същите следва да 
се добавят без изрично да се указва по-късното им включване в БД-ЕС. 

     

3.4. Препоръчително е при извършване на всяка актуализация на БД-ЕС да се извършва 
преглед допълване на настоящата Методология с цел максимално отчитане на опита 
от самата актуализация.  

3.4.1. Това ще позволи осигуряване на приемственост, проследимост и сравнимост на данните 
при очакваната еволюция на БД-ЕС при нейното използване през годините. 

3.4.2. При реализация на надграждане на БД-ЕС (например въвеждане на нова таблица от 
първо/второ/трето ниво) в рамките на някоя ежегодна актуализация, съответната ново-
генерирана таблица: 

 следва да бъде обозначена с поле “comment” към заглавието на таблицата примерно 
чрез текст като: „Нова таблица въведена с подготовката на БД-ЕС Ред.[….]“ 

 по възможност следва да бъде развита в исторически план с данни от предходни 
години по начин адекватен на историческия обхват на останалите масиви данни 

 следва да бъде добавена в подробното описание по т. 4 от тази методология за да се 
осигури адекватното ѝ поддържане при последващи актуализации на БД-ЕС.  

3.4.3. За предотвратяване загуба на проследимост, такива полета “comment” следва да бъдат 
съхранявани при последващите актуализации на БД-ЕС за целия срок на нейното използване 
като източник на информация.  

 



  Селмеда ООД  
  Август 2022 

   Стр. 33 
 

4. Подробно представяне на таблиците с информация 

Всяка таблица с информация включва данни и/или информация за съответния процес като са 
представени също: 

 източници на информация (с цел рефериране при използване на данните) 

 коментари за методологията на съставяне на таблицата 

 описание на методологията, където е приложимо 

Подробното представяне на таблиците в БД-ЕС е дадено в Таблица 1 по-долу и включва: 

 индексиране и наименование на таблицата (не винаги в пълно съответствие с процеса 
описан чрез таблицата)  

 Описание на информацията в съответната таблица и данните представени в нея 

 Използвани източници на информация (също представени в самата таблица) 

 Коментар и методически указания 

Коментарите представени в Таблица 1 по-долу са от различен характер: 

 Коментари по организацията на БД-ЕС, включително свободни индекси оставени за 
бъдеща разработка, връзки между таблиците, обхват на конкретната таблица. 

 Коментари по отношение на организацията на информацията в конкретната таблица 

 Коментари по отношение на представената информация, включително установени 
противоречия в публичните източници, които следва да бъдат проследени при 
последващи актуализации. 

 Указания към последващата актуализация на информацията с цел съхраняване на 
интегритета на БД-ЕС.  

По този начин Таблица 1 по-долу представлява детайлно описание на подхода за поддържане 
на БД-ЕС при нейна поредна бъдеща ежегодна актуализация по реда на тази методология. 
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Таблица 1 

Подробно представяне на таблиците с информация, включени в структурата на БД-ЕС, Ред‘22 

Забележка: Основните изменения въведени с актуализацията на БД-ЕС от 2022 г са в italic 

№ на 
таблица Име на таблица 

Описание на информацията в 
таблицата 

Използвани 
източници Коментари и методически указания  

0.0. Представяне Заглавна страница, общо описание и  
инструкции за ползване на база 
данни „Електроенергийна Система“ 
(БД-ЕС) 
 

Доклад на 
Селмеда за 
разработката на 
БД-ЕС 

Таблицата Представяне е въведена с 
редакция 2022 на БД-ЕС с цел да се 
представи подхода за подбор и 
представяне на информацията както и да 
се дадат препоръчителни указания за 
порядъка на тяхното използване като 
референтни данни. 
 

0.1. Структура Представя структурата на БД-ЕС и 
позволява бърз преход към 
отделните таблици включени в нея.  
 
 

Доклад на 
Селмеда за 
разработката на 
БД-ЕС 

Във всяка от останалите таблици на БД-ЕС е 
включен „бутон“ за връщане в таблица 
Структура с цел лесна навигация между 
отделните таблици. 
 

1. Инсталирана 
мощност 
 

Първо ниво таблица на процеса 
Производство на електроенергия. 
Представя обобщена информация за 
изменението на инсталираните 
мощности по тип ЕЦ по данни на ЕСО 
ЕАД 
 

Статистически 
справочници на 
ЕСО ЕАД. 
 

Директно представяне на данните на ЕСО 
ЕАД с цел възможност за референтност.  
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до пет 
последователни години. 
 

1.1. АЕЦ Информация за АЕЦ „Козлодуй“ 
 
Включва данни за: 

Годишни 
финансови отчети 
на дружеството. 
 

Основните данни са изведени от 
обработката на публикуваните ГФО. 
За определяне на собствените нужди на 
централата е използвана разликата между 
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№ на 
таблица 

Име на таблица Описание на информацията в 
таблицата 

Използвани 
източници 

Коментари и методически указания  

- Инсталирана мощност, 
производство и реализация на АЕЦ 
„Козлодуй“.  
- Показатели за използване на 
мощностите. 
- Срокове на валидните лицензии за 
експлоатация и производство на 
електроенергия. 
 

Данни от сайта на 
АЕЦ „Козлодуй“. 
 

брутната и нетната произведена 
електроенергия. 
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до четири 
последователни години. 
 
 

1.2. ТЕЦ Обобщена информация за ТЕЦ по 
групи: 
- Кондензационни 
- Топлофикационни 
- Други, в т.ч. към промишлени, 
оранжерийни и здравни обекти 
 
Включва данни за брой обекти, обща 
инсталирана мощност и за 
произведената електроенергия по 
години. 
 

Информация от 
подробните 
таблици по групи 
ТЕЦ. И други 
приложими 
източници 
 

Предвидени са „бутони“ за връзка с 
таблиците за представените групи ТЕЦ. 
 
Получените обобщени данни за 
производството на ТЕЦ са с 3-5% по-високи 
от данните на КЕВР представени в таблица 
2.1.1. 
 
При отсъствие на голяма част от ГФО на 
отделните производители се препоръчва 
обобщените данни да се вземат от 
референтни източници на КЕВР. 
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до четири 
последователни години. 
 

1.2.1. Кондензационни 
ТЕЦ 

Информация за централите в тази 
група. 
 
Включва данни за: 

Годишни 
финансови отчети 
на дружествата. 
 

Основните данни са изведени от 
обработката на публикуваните ГФО, които 
се приемат за обективен източник защото са 
одитирани. 
 



  Селмеда ООД  
  Август 2022 

   Стр. 36 
 

№ на 
таблица 

Име на таблица Описание на информацията в 
таблицата 

Използвани 
източници 

Коментари и методически указания  

- Инсталирани мощности, гориво,  
произведена електроенергия.  
- Показатели за използване на 
мощностите. 
- Срокове на валидните лицензии за 
производство на електроенергия. 
 

Решения на КЕВР 
за лицензиране 
производители на 
електроенергия. 
 

Следва да се има предвид, че систематично 
големите производители не публикуват 
навреме или изобщо не публикуват ГФО с 
изключение на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД. 
 
За такива случай следва да се търси 
информация от публикувани одитирани 
ГФО на други свързани компании като НЕК 
ЕАД и ЕСО ЕАД. 
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до четири 
последователни години. 
 

1.2.2. Топлофикационни 
ТЕЦ 

Информация за ТЕЦ, които 
регистрите на КЕВР определят като 
"Топлофикационни за битови 
клиенти". 
 
Представя данни за: 
- Инсталирани мощности, гориво и  
произведена ВЕКП електроенергия.  
- Срокове на валидните лицензии за 
производство на електроенергия. 
 

Регистър на 
Сертификати за 
произход на КЕВР. 
 
Решения на КЕВР 
за лицензиране 
производители на 
електроенергия. 
 

Основните данни са изведени от 
обработката на информацията за 
издадените сертификати за произход на 
КЕВР. 
 
Индивидуално се представят обектите с 
инсталирана мощност над 0,5% от общата 
инсталирана мощност за тази група 
електроцентрали. За останалите по-малки 
обекти се представят обобщени данни. 
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до четири 
последователни години. 
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№ на 
таблица 

Име на таблица Описание на информацията в 
таблицата 

Използвани 
източници 

Коментари и методически указания  

1.2.3. Заводски ТЕЦ Информация за ТЕЦ към 
промишлени, оранжерийни и 
здравни обекти. 
 
Представя данни за: 
- Инсталирани мощности, вид на 
централата, гориво и произведена 
ВЕКП електроенергия.  
- Срокове на валидните лицензии за 
производство на електроенергия. 
 

Регистър на 
Сертификати за 
произход на КЕВР. 
 
Решения на КЕВР 
за лицензиране 
производители на 
електроенергия. 
 

Основните данни са изведени от 
обработката на информацията за 
издадените сертификати за произход на 
КЕВР. 
 
Индивидуално се представят обектите с 
инсталирана мощност над 0,5% от общата 
инсталирана мощност за тази група 
електроцентрали. За останалите по-малки 
обекти  се представят обобщени данни. 
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до четири 
последователни години. 
 

1.3. ВЕИ Обобщена информация за 
инсталирана мощност и 
производство по видове ВЕИ. 
 
Представя данни за: 
- Брой обекти, инсталирани 
мощности и произведена  
електроенергия от ВИ.  
 

Справки по 
видове ВИ на 
АУЕР. 

Предвидени са „бутони“ за връзка с 
таблиците по видове ВЕИ. 
 
Следва да се има предвид, че поради 
характера на подаване на данни към АУЕР 
(включително веднъж на десет месеца за 
ФтЕЦ до 30 kW) данните обобщавани от 
Агенция се променят непрекъснато 
включително със задна дата.  
 
За компенсиране на това е необходимо при 
всяка актуализация на БД-ЕС да се 
извършва верификация и при 
необходимост корекция на данните и за 
предходната година. 
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№ на 
таблица 

Име на таблица Описание на информацията в 
таблицата 

Използвани 
източници 

Коментари и методически указания  

Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до четири 
последователни години. 
 

1.3.1. ВЕЦ Информация за инсталираните ВЕЦ 
по данни на АУЕР.  
 
Представя данни за: 
- Инсталирана мощности, дата на 
въвеждане 
- Схеми за подпомагане и  
произведена  електроенергия.  
 

Регистър на 
издадени  
гаранции на АУЕР. 

Основните данни са изведени от 
обработката на информацията за 
издадените гаранции за произход от АУЕР. 
 
Индивидуално се представят обектите с 
инсталирана мощност над 0,5% от общата 
инсталирана мощност за този вид 
електроцентрали.  
 
За останалите по-малки обекти са 
представени обобщени данни по групи 
както следва: 

 5-10 MW 
 1-4.999 MW 
 под 1 MW 

 
ПАЕЦ „Чаира“ не се включва в групата 
доколкото централата е нетен потребител 
на електроенергия. Представена е в 
самостоятелна таблица 2.1.3. 
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до четири 
последователни години. 
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№ на 
таблица 

Име на таблица Описание на информацията в 
таблицата 

Използвани 
източници 

Коментари и методически указания  

1.3.2. ФтЕЦ Информация за инсталираните  
Фотоволтаични електрически 
централи. 
 
Представя данни за: 
- Инсталирана мощност, дата на 
въвеждане 
- Схеми за подпомагане и  
произведена  електроенергия.  
 

Регистър на 
издадени 
гаранции на АУЕР. 

Основните данни са изведени от 
обработката на информацията за 
издадените гаранции за произход от АУЕР. 
 
Индивидуално се представят обектите с 
инсталирана мощност над 0,5% от общата 
инсталирана мощност за този вид 
електроцентрали.  
 
За останалите по-малки обекти се 
представят обобщени данни по групи както 
следва: 

 1.0-4.999 MW 
 0.2-0.999 MW 
 0.03-0.199 MW 
 под 0.03 MW 

 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до четири 
последователни години. 
 

1.3.3. ВтЕЦ Информация за инсталираните  
Вятърни електрически централи. 
 
Представя данни за: 
- Инсталирана мощности, дата на 
въвеждане,  
- Схеми за подпомагане и  
произведена  електроенергия.  
 

Регистър на 
издадени 
гаранции на АУЕР. 

Основните данни са изведени от 
обработката на информацията за 
издадените гаранции за произход от АУЕР. 
 
Индивидуално се представят обектите с 
инсталирана мощност над 0,5% от общата 
инсталирана мощност за този вид 
електроцентрали.  
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№ на 
таблица 

Име на таблица Описание на информацията в 
таблицата 

Използвани 
източници 

Коментари и методически указания  

За останалите по-малки обекти се 
представят обобщени данни по групи както 
следва: 

 2.0-3,50 MW 
 1.0-1.99 MW 
 под 0.99 MW 

 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до четири 
последователни години. 
 

1.3.4. БиоЕЦ Информация за инсталираните 
електрически централи, работещи на 
био горива. 
 
Представя данни за: 
- Инсталирана мощност, дата на 
въвеждане 
- Вид гориво, схеми за подпомагане и  
произведена  електроенергия.  
 
 

Регистър на 
издадени 
гаранции на АУЕР. 

Основните данни са изведени от 
обработката на информацията за 
издадените гаранции за произход от АУЕР. 
 
Всички централи  от този тип се представят 
индивидуално. 
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до четири 
последователни години. 
 

2. Разпределение и 
потребление 

Възможност за бъдещо разширение 
на БД-ЕС с обобщаващи анализи на 
БУЛАТОМ. 
 

 Не е предвидена в настоящата структура на 
БД-ЕС. 
 

2.1. Енергиен баланс Възможност за бъдещо разширение 
на БД-ЕС с обобщаващи анализи на 
БУЛАТОМ. 
 

 Не е предвидена в настоящата структура на 
БД-ЕС. 
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2.1.1. Производство Информация за производството на 
електроенергия по енергийни 
източници по официалните данни на 
КЕВР. 
 
Представена е информация и за 
средногодишна използваемост на ЕЦ, 
както и за годишните продажби на 
големите производители по данни на 
ЕСО ЕАД. 
 
 

Годишни доклади 
на КЕВР за 
Европейската 
Комисия. 
 
Планове на ЕСО 
ЕАД за развитие 
на преносната 
електрическа 
мрежа. 
Годишни отчети 
за дейността на 
ЕСО ЕАД. 
 

Обобщените данни на КЕВР и ЕСО ЕАД се 
отличават от събраните индивидуални 
данни от отделните производители, което е 
обяснимо от гледна точка на спецификите 
на съответните методики и подхода за 
отчитане на произведената електроенергия 
възприет от съответната институция. 
 
Същевременно представените данни могат 
аргументирано да бъдат използвани в 
анализи и дискусии като данни зад чиято 
достоверност стои съответния източник, 
който ги публикува. 
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до четири 
последователни години. 
 
Изключение са данните за производство 
на електроенергия по енергийни 
източници, които следва да бъдат 
поддържани в шест годишен исторически 
план така както това е въведено с 
актуализацията на БД-ЕС от 2022 г. 
 

2.1.2. Потребление Информация за разпределението на 
общото потребление на 
електроенергия, загубите при пренос, 
електроенергията за собствени 
нужди на ЕЦ и за захранване на 
ПАВЕЦ в помпен режим. 

Статистически 
справочници на 
ЕСО ЕАД. 
 
Планове на ЕСО 
ЕАД за развитие 

Съществува изключително голямо 
несъответствие в данните за вътрешното 
потребление между различните публични 
източници (НСИ, КЕВР, ЕСО и др.). 
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 на преносната 
електрическа 
мрежа. 
 
Статистически 
данни на НСИ. 
 
Годишни отчети 
за дейността на 
ЕСО ЕАД. 
 
Годишни доклади 
за дейността на 
КЕВР. 
 

За сравнение в таблицата са представени и 
данните от Националния Статистически 
Институт (НСИ), които се ползват и от 
EVROSTAT. 
 
Този факт също е обясним от гледна точка 
на спецификите на съответните методики и 
подхода за отчитане на потреблението 
електроенергия възприет от съответната 
институция 
 
Като най-консистентни са определени 
данните на ЕСО ЕАД, които се препоръчват 
за използване при анализи и дискусии. 
 
Препоръчва се при актуализация  
данните за потребление на 
електроенергия по категории, да бъдат 
поддържани в шест годишен исторически 
план така както това е въведено с 
актуализацията на БД-ЕС от 2022 г. 
 

2.1.3. ПАВЕЦ Информация за участието на ПАВЕЦ в 
производството и потреблението 
както и прогнозните разчети за това 
участие през следващия десет 
годишен период. 
 
Представена е информация за 
характеристиките на ПАВЕЦ в 
експлоатация както и плановете за 

Годишни доклади 
на КЕВР за 
Европейската 
Комисия. 
 
Планове за 
развитие на 
преносната 
електрическа 
мрежа. 

Извън функциите за покриване баланса на 
ЕЕС ПАВЕЦ в чист вид (Чаира) не следва да 
се разглежда като генерираща мощност а 
по-скоро като значим нетен потребител. 
ПАВЕЦ Чаира не се разглежда като ВЕИ и от 
АУЕР. 
 
По тази причина и с цел подчертаване 
значимостта на ПАВЕЦ за балансирането на 
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увеличаване използваемостта на 
ПАВЕЦ Чаира (Проект Яденица) 
 

 
Информация 
публикувана от 
НЕК ЕАД. 
 

ЕЕС информацията за тях е отделена в 
специална таблица на БД-ЕС.  
 
Препоръчва се при актуализация  
данните за производство на 
електроенергия да бъдат поддържани в 
шест годишен исторически план така 
както това е въведено с актуализацията 
на БД-ЕС от 2022 г. 
 

2.1.4. Планове 
 

Информация за планове за развитие 
на ЕЕС, прогнозни потребления и 
производство на електроенергия. 
 
Представени са също: 
-прогнозни разчети за баланса на ЕЕС 
в летен и зимен режим. 
- информация за регистрирани 
дружества с цел изграждане на 
мащабни нови генериращи 
мощности  
- плановете на ЕСО ЕАД за развитие 
на електропреносната мрежа 
- оценките за необходимостта от 
увеличаване на капацитета на 
междусистемните връзки на страната 
- плановете за присъединяване на 
нови ядрени мощности. 
 
Представени са и политиките на ЕС за 
търговия с емисии които имат 
съществено влияние върху 

Планове за 
развитие на 
преносната 
електрическа 
мрежа. 
 
Интегриран 
национален план  
в областта на 
енергетиката и 
климата. 
 
ГФО на дружества 
регистрирали 
проектни 
компании за 
изграждане на 
нови мощности. 
 
Проект за 
Стратегия за 
устойчиво 

Прогнозният сценарий на развитие на 
потреблението използван в Интегрирания 
национален план се отличава с повече от 
1.5TWh от максималния сценарии на ЕСО 
ЕАД.  
Независимо от това ЕСО ЕАД и КЕВР 
използват сценария в ИНПЕК като 
официален.  
 
ИНПЕК е и единствения план за развитие на 
енергетиката на България до 2030 г. с 
перспектива до 2050 г., който е съгласуван с 
ЕК. 
 
При актуализацията на БД-ЕС е добавена 
специфична информация като прогнозите 
за цените на пазара на квоти на 
въглеродни емисии на база решенията на 
КЕВР. 
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съществено влияние върху пазара на 
електрическа енергия както и 
обобщени на целите на ЕС в областта 
на климата до 2050 г. 
 
Представена е информация за  
прогнозното електропроизводство 
от ВЕИ и ПАВЕЦ както и за 
изменението на  дела на ВЕИ от 
прогнозното електропотребление. 
Представена е обща информация за 
съгласувания с ЕК Национален План 
за Възстановяване и Устойчивост 
от 2022 г. (график за реализация, 
основни теми касаещи 
енергетиката) както и отделните 
проекти и инициативи в него които 
имат отношение/влияние върху 
измененията и тенденциите на 
развитие на електроенергийния 
сектор. 
 

енергийно 
развитие на 
Република 
България до 
2030г. с хоризонт 
до 2050г. 
 
Специален 
Доклад 18 2020 г. 
на Европейската 
Сметна Палата 
 
Национален План 
за 
Възстановяване 
и Устойчивост. 
 

2.2. Пренос на 
електроенергия 

Възможност за бъдещо разширение 
на БД-ЕС с обобщаващи анализи на 
БУЛАТОМ. 
 

 Не е предвидена в настоящата структура на 
БД-ЕС. 
 

2.2.1. Пренос Информация за електропреносната 
мрежа и нейното управление. 
 
Представени са данни за 
количествата електроенергия, 
потребление, експорт и реекспорт. 

Статистически 
справочници на 
ЕСО ЕАД. 
 

Като информация с достатъчна 
достоверност и референтност  
са използвани данните от статистическите 
справочници на ЕСО ЕАД 
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Представена е също схема на 
електропреносната мрежа и данни за 
електропроводите 400kV, 220kV и 
110kV.  
 
Представени са основните функции 
на ЕСО ЕАД като стопанин и оператор 
на електропреносната мрежа.  
 

Годишни отчети 
за дейността на 
ЕСО ЕАД. 
 

Съответно могат да бъдат използвани при 
сравнителни оценки и анализ на 
тенденциите. 
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до четири 
последователни години. 
 

2.2.2. Обмен Информация за междусистемния 
обмен (физически и търговски).  
 
Представена е информация за и 
схема на съществуващите 
междусистемни връзки. 

Годишни отчети 
за дейността на 
ЕСО ЕАД. 
 
Годишни отчети 
за дейността на 
КЕВР. 
 
Информация 
публикувана на 
сайта на ЕСО ЕАД. 
 

По информация на ЕСО ЕАД посоченият 
нетен физически междусистемен баланс 
(износ) е фактически резултат от баланс на 
меренето по системните електропроводи и 
съответно следва да се приеме за 
максимално достоверен.  
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до четири 
последователни години. 
 

2.2.3. Балансиране Информация за организацията и 
регулирането на балансиращия 
пазар. 
 
Представени са данни за обеми и 
цени на недостиг и излишък на 
електроенергия. 
 

Годишни отчети 
за дейността на 
ЕСО ЕАД. 
 
Годишни доклади 
на КЕВР пред ЕК. 

Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до четири 
последователни години. 
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2.2.4. Регулиране Представена е информация за 
разпределението на разполагаемост 
за студен резерв чрез търгове (до 
31.07.2020 г.). 
 
Представена е информация и за 
въведения от 02.02.2021 пазар за 
закупуване на разполагаемост за 
услуги за първично регулиране на 
честотата, автоматично 
вторично регулиране и ръчно 
вторично регулиране на честотата 
и обменните мощности, както и за 
количествата енергия за първично и 
вторично регулиране реализирани 
на този пазар.  
 

Годишни отчети 
за дейността на 
ЕСО ЕАД. 
 

В редакция 2022 на БД-ЕС таблица 2.2.4. е 
преименувана от „Студен Резерв“ в 
Регулиране и е описан въведения от 
02.02.2021 г. механизъм за резервиране, в 
съответствие с изискванията на 
Регламент (ЕС) 2017/1485 на Комисията 
от 2 август 2017 година. 
 
Препоръчва се историческата информация 
за договорите за разполагаемост за 
студен резерв до 31.07.2020 г. да бъде 
изключена при актуализация на БД-ЕС след 
2022 г. 

2.3. Разпределение Информация за физическия обмен на 
електроенергия в разпределителната 
мрежа и разпределителните 
дружества. 
 
 

Годишни отчети 
за дейността на 
ЕСО ЕАД. 
 
Годишни отчети 
за дейността на 
КЕВР. 
 

В структурата на БД-ЕС раздел 
„Разпределение“ е предвидена 
възможността за бъдещо развитие на 
отделни таблици по разпределителни 
дружества, съответно таблици 2.3.1., 2.3.2., 
2.3.3. и 2.3.4. 
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до шест 
последователни години. 
 

2.4. Снабдяване Информация за пазарните дялове на 
крайните снабдители на битови и 

Годишни отчети 
за дейността на 
КЕВР. 

В структурата на БД-ЕС раздел „Снабдяване“ 
е предвидена възможността за бъдещо 
развитие на отделни таблици по 
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небитови крайни клиенти между 
електроснабдителните дружества. 

 снабдителни дружества, съответно таблици 
2.4.1., 2.4.2, 2.4.3 и 2.4.4. 
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до шест 
последователни години. 
 

2.5. Клиенти Информация за профила на битовите 
и небитовите клиенти на 
електроснабдителните дружества и 
обемите на електропотребление. 
 
Представена е информация за 
промените в структурата на пазара на 
дребно. 
 

Годишни доклади 
на КЕВР за ЕК. 
Годишни отчети 
за дейността на 
КЕВР. 

В структурата на БД-ЕС раздел „Крайно 
потребление“ е предвидена възможността 
за бъдещо развитие на отделни таблици за 
профилите битови и небитови клиенти. 
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до шест 
последователни години. 
 

3. Реализация на 
електроенергията 
 

Първо ниво таблица на процеса 
Реализация на електроенергия. 
Представя обобщена информация 
динамиката на изменение на 
пазарите на електроенергия на 
едро и дребно. 
 

Годишни доклади 
на КЕВР за ЕК. 
 

Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до шест 
последователни години. 
 

3.1. Регулации Информация за регулирането и 
организацията на търговията с 
електроенергия. 
 
Представена е информация за: 

Годишни отчети 
за дейността на 
ЕСО ЕАД. 
 
Годишни отчети 
за дейността на 
КЕВР. 

Наименованието на таблица 3.1. е 
променено при актуализацията на БД-ЕС 
през 2022 г. поради промяна в характера 
на таблица 2.2.4. (виж по-горе). 
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- правилата и обхвата на регулиране 
на различните цени и техните 
елементи 
- организацията и правилата на 
търговията на едро и на дребно 
- организацията и правилата на 
пазарите на балансираща енергия и 
разполагаемост за студен резерв. 
 
Представена е информация и за  
плановете за предстоящо прилагане 
на други европейски мрежови 
кодекси и регламенти на ЕК. 
 

 
Годишни доклади 
на КЕВР за ЕК. 
 
 

3.2. ФСЕС Информация за организация 
дейността на Фонд „Сигурност на 
електроенергийната система“ 
 
Представени са данни за бюджетите 
на ФСЕС определяни от КЕВР, както и 
данни за отчетите за приходите и 
разходите на фонда.   
 
 

Решения на КЕВР  
за утвърждаване 
на регулираните 
цени в сектора. 
 
Данни от 
годишните 
финансови отчети 
на ФСЕС. 

Информацията включва разчетите на 
разходите за компенсиране на 
задълженията произтичащи от договори за 
дългосрочно изкупуване на електроенергия 
и за компенсиране на преференциалните 
цени за ВЕКП и ВЕИ. 
 
Отчетите на ФСЕС дават информация за 
приходите от търговия с емисии 
извършвана от ПУДОС съгласно ЗЕ. 
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до четири 
последователни години. 
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3.3. Свободен пазар Възможност за бъдещо разширение 
на БД-ЕС с обобщаващи анализи на 
БУЛАТОМ. 
 

 Не е предвидена в настоящата структура на 
БД-ЕС. 
 

3.3.1. Общ пазар Информация за статуса на пазарните 
обединения на борсите в ЕС в 
сегменти „ден напред“ и „в рамките 
на деня“. 
 
Представени са и плановете за 
следващите стъпки в съответните 
проекти за пазарно обединение. 
 

Годишни доклади 
на КЕВР за ЕК. 
 
Годишни отчети 
за дейността на 
ЕСО ЕАД и на КЕВР 
 

 

3.3.2. Борсов пазар Обобщени данни на КЕВР за 
количества и цени на 
електроенергията, търгувана на 
пазарните сегменти на БНЕБ ЕАД: 
- двустранни договори (екрани 
“Auctions”  и  “Continuous”); 
- пазари „Ден напред“ и „В рамките 
на деня“.  
 

Годишни отчети 
за дейността на 
КЕВР. 

В структурата на БД-ЕС раздел „Борсов 
пазар“ е предвидена възможността за 
бъдещо развитие на отделни таблици за 
различните пазарни сегменти търгувани на 
БНЕБ. 
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до шест 
последователни години. 
 

3.4. Регулиран пазар Възможност за бъдещо разширение 
на БД-ЕС с обобщаващи анализи на 
БУЛАТОМ. 
 

 Не е предвидена в настоящата структура на 
БД-ЕС. 

3.4.1. Доставчик Информация за количествата 
електроенергия: 
- за изкупуване от обществения 
доставчик; 

Решения на КЕВР  
за утвърждаване 
на регулираните 
цени в сектора. 

Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до шест 
последователни години. 
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- които общественият доставчик 
осигурява на разпределителните 
дружества за покриване на 
потреблението на клиентите на 
крайните снабдители. 
 

  

3.4.2. Цени регулиран 
пазар 

Информация за всички регулирани 
цени, включително: 
- цени за изкупуване от обществения 
доставчик; 
- цени за задължения към 
обществото 
- цени на ЕСО ЕАД за достъп и пренос; 
- цени на разпределителните 
предприятия за достъп и пренос; 
- цени на крайните снабдители на 
битови и небитови клиенти. 
 
Представени са и данни за средните 
увеличения на цените на крайните 
снабдители в %. 
 

Решения на КЕВР  
за утвърждаване 
на регулираните 
цени в сектора. 
 

В структурата на БД-ЕС е предвиден преход 
към тази таблица и от раздели „Небитови 
клиенти“ и „Битови клиенти“, тъй като тя 
включва цялата необходима информация за 
оценка компонентите на регулираните цени 
за тези групи клиенти. 
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до шест 
последователни години. 
 

3.4.3. ЗКО Информация за компонентите на 
цената за задължения към 
обществото.  
 
Представена е и методиката за 
определяне на цената ЗКО. 

Решения на КЕВР  
за утвърждаване 
на регулираните 
цени в сектора. 
 

За определяне на цената ЗКО КЕВР използва 
данни за крайното потребление в страната, 
които демонстрират много голямо 
съвпадение с данните на ЕСО ЕАД, 
представени в таблица 2.1.2. (Потребление), 
което потвърждава коментара към таблица 
2.1.2. за избора на тези данни като 
представителни. 
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Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до шест 
последователни години. 
 

3.4.4. ВЕКП Информация за преференциалните 
цени за изкупуване електроенергия 
от централи с Високо ефективно 
комбинирано производство (ВЕКП) . 
 
Представени са данни за обемите и 
цените ВЕКП производство за 
изкупуване от всички 36 обекта 
определени от КЕВР. 
 

Решения на КЕВР  
за утвърждаване 
на регулираните 
цени в сектора. 
 
Годишни отчети 
за дейността на 
КЕВР. 
 

Представена е и обобщена информация за 
общото количество такава енергия 
изкупувана на преференциални цени, както 
и средната претеглена цена на такова 
изкупуване. 
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до четири 
последователни регулаторни периода. 
 

3.4.5. ВЕЦ до 10 MW Информация за преференциалните 
цени за изкупуване на 
електроенергия от тази група ВЕЦ и 
тяхната еволюция от 2011 г  

Решения на КЕВР  
за утвърждаване 
на регулираните 
цени в сектора. 
 

Представени са данни за конкретните цени 
през годините и съответните решения на 
КЕВР, с които те са въведени. 
 

3.4.6. ФтЕЦ Информация за преференциалните 
цени за изкупуване на 
електроенергия от Фотоволтаични ЕЦ 
и тяхната еволюция от 2011 г с 
отчитане на характеристиките и 
начина им на разполагане. 
 

Решения на КЕВР  
за утвърждаване 
на регулираните 
цени в сектора. 
 

Представени са данни за конкретните цени 
през годините и съответните решения на 
КЕВР, с които те са въведени. 
 

3.4.7. ВтЕЦ Информация за преференциалните 
цени за изкупуване на 
електроенергия от Вятърни ЕЦ и 

Решения на КЕВР  
за утвърждаване 
на регулираните 
цени в сектора. 

Представени са данни за конкретните цени 
през годините и съответните решения на 
КЕВР, с които те са въведени. 
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тяхната еволюция от 2011 г според 
характеристиките им. 
 

 

3.4.8. БиоЕЦ Информация за преференциалните 
цени за изкупуване на 
електроенергия от биомаса според 
характеристиките на цикъла и вида 
преработвана биомаса и тяхната 
еволюция от 2011 г до 1.07.2021 г. 
 
Измененията на преференциалните 
цени след 2021 г. са представени 
чрез списък на предходните решения 
на КЕВР, които са изменени през 
съответния регулаторен период. 
 
 

Решения на КЕВР  
за утвърждаване 
на регулираните 
цени в сектора. 
 

Представени са данни за конкретните цени 
през годините и съответните решения на 
КЕВР, с които те са въведени. 
 
Поради изключително индивидуалния 
подход при актуализацията на тези 
преференциални цени с актуализацията 
на БД-ЕС през 2022 г. е възприет подхода 
след 2021 г. да се посочват кои предходни 
решения на КЕВР се променят през 
съответния регулаторен период без 
изброяване на детайлите на промените 
след 2021 г.  

3.4.9. Премии Информация за определянето на 
премиите за компенсиране на 
определените в по-ранни периоди 
преференциални цени.  
 
Представени са данни за определяне 
на премиите през последните 
регулаторни периоди.  
 

Решения на КЕВР  
за утвърждаване 
на регулираните 
цени в сектора. 
 

Представена е методиката за определяне на 
премиите както и основните дефиниции 
свързани с процеса. 
 
Препоръчва се при актуализация 
ограничаване на представените 
исторически данни до шест 
последователни регулаторни периода. 
 

 


