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Защо корпоративни д-р за покупка на ВЕИ енергия: 

икономически предпоставки

Ползи за консуматора:

 Хедж срещу променливата цена на 
електроенергията

 Най-ниска цена на електроенергия – ~50 
евро/МВч

 Дългосрочно стабилен и предвидим 
разход за електроенергия, който 
подпомага конкурентоспособността му

 Намалява въглеродния отпечатък от 
своята дейност

 Подпомага енергийния преход

Ползи за ВЕИ производителя:

 Предвидимост и стабилност на 
приходите

 Отговаря на изискванията на 
финансиращите институции за 
договорено изкупуване на енергията си

 Икономическа обосновка на 
инвестицията във ВЕИ проект



Защо корпоративни д-р за покупка на ВЕИ енергия: 

законодателни предпоставки

Централи, въведени в експлоатация след 01.01.2019 не са задължени да 
продават енергията си на/през БНЕБ, което прави възможно сключването 
на директни сделки между производител и консуматор 

Консуматори и търговци в двустранен договор за покупка на ВЕИ енергия 
след 01.11.2019 не заплащат цена задължения към обществото

Централи, въведени в експлоатация след 01.01.2021 са освободени от 
такса от 5% върху приходите – разход за балансиране, дължими към 
Фонд „Сигурност на електроенергийната система

Корпоративни 
д-р за покупка 
на ел. енергия

- 4 лв.

- 7.18 лв.



Специфики на корпоративни д-р за покупка на ВЕИ 

енергия vs. настоящите дългосрочни договори с 

търговци

 Момент на сключване: преди стартиране на изграждането на 
централата

 Продължителност: 7-10-15-20 г.

 Цена:

 Фиксирана за целия период

 Уговорени максимална и минимална цена 

 Обвързване с пазар „Ден напред“

 Различен ценови план в различни периоди



ВЕИ пазара в Европа



Общо договорени ВЕИ мощности по страни



Общо договорени ВЕИ мощности по сектори



Договори за физическа доставка на ВЕИ енергия

ВЕИ централа
Доставчик на 

електроенергия

Корпоративен 
консуматор

Електроенергия + ГзП

Електроенергия + ГзП

Доп. Електроенергия

Sleeving такса

Цена за ВЕИ енергия

• Тристранна сделка с ВЕИ производител и търговец
• Търговецът доставя 100% от необходимата електроенергия, която включва и договорената между 

ВЕИ производителя и консуматора
• Консуматорът има 2 договора:

• С ВЕИ производителя за доставка на ВЕИ енергия
• С доставчика (търговец) за допълнителните количествата електроенергията, необходими за 

потреблението му
• Консуматорът заплаща:

• Цена за ВЕИ енергия на ВЕИ производителя
• Цена за допълнителните количества и такса (sleeve fee) за балансиране на количествата енергия.



Финансови договори за покупка на ВЕИ енергия

ВЕИ централа
Борсов пазар / 
Доставчик на 

електроенергия

Корпоративен 
консуматор

Електроенергия
Електроенергия

Цена на ел. енергия

Финансов сетълмент

Пазарна цена

ГзП

• Търговецът доставя 100% от необходимата електроенергия на пазарна цена
• ВЕИ централата продава електроенергията на борсов пазар
• Консуматорът има договор с ВЕИ производителя за финансов сетълмънт между договорената и 

пазарната цена (CfD) и получава гаранции за произход за договореното количество електроенергия
• Договорената цена може да бъде за ВЕИ профил или базова енергия



Благодарим за вниманието!

Благодаря за вниманието!



Модели за доставка на ВЕИ енергия

 За собствено потребление:

 Собствени на собствени площи, с директна кабелна линия

 Договор за лизинг със собственика на централата

 Договори за физическа доставка на ВЕИ енергия

 Финансови договори за покупка на ВЕИ енергия


