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ПРИКЛЮЧИХА  ПЪРВИТЕ ЗА ТАЗИ ГОДИНА СЕМИНАРНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТА 

„ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ –  

ІІ ФАЗА“ 

 

Ролята и отговорностите на националния регулаторен орган по надзор на пазара 

на електроенергия в контекста на Регламент (ЕС)1227/2011 за интегритета и 

прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия /REMIT/ и Мрежовия кодекс за 

разпределяне на капацитета и управлението на претоварването – САСМ, бяха 

основните теми на заключителното семинарно обучение с участието на членове и 

експерти на КЕВР в рамките на проекта „Въвеждане на европейски електроенергиен 

пазар в България – ІІ фаза“. Изпълнител на проекта е Комисията за енергийно и водно 

регулиране, съвместно с Дирекцията за водни ресурси и енергетика /NVE/ към 

Министерството на петрола и енергетиката на Кралство Норвегия.  Проектът, който 

стартира  в края на 2014 г., има за цел подпомагане създаването на конкурентен 

електроенергиен пазар в България и интегрирането му с европейския вътрешен пазар 

на електроенергия, в съответствие със законодателството на ЕС и ангажиментите на 

ACER. Финансирането на дейностите се осигурява по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014 и е на стойност 1 520 000 евро.  

 Основният лектор на днешния семинар г-жа Кристин Колсет от норвежкия  

регулаторен орган NVE изтъкна като основна задача на националния регулатор  

осигуряването на функциониращ електроенергиен и газов пазар в съответствие с 

изискванията на REMIT. Тя подчерта ролята на регламента като набор от правила за 

дейността на енергийните пазари на едро в Европа, които дават практически 

инструментариум на ACER и на националните регулаторни органи за ефективно 

възпрепятстване на евентуални манипулации на пазарите и осигуряване на  

равнопоставеност между участниците. Изтъкната беше ролята на правилата по REMIT, 

които гарантират прозрачността при функциониране на пазара и способстват за 



повишаване доверието на потребителите и за постепенен преход към интегриран 

европейски енергиен пазар.  

На семинара бяха разгледани практически въпроси, свързани с 

взаимодействието на националните регулатори с ACER, организацията и дейността на 

звеното за наблюдение на пазара, идентифицирането на евентуални нарушения от 

участници в пазара, процедурите по докладване и по налагане на санкции на 

нарушителите. Като особено важен фактор за ефективната дейност на регулатора беше 

посочено задължението на пазарните участници да докладват всички свои сделки пред 

националния регулатор. От своя страна, регулаторът следва да разполага с 

необходимите правомощия по всяко време да изисква информация от всеки участник 

на пазара, както и да извършва инспекции на място, заяви Кристин Колсет. Съобщено 

беше, че в момента ACER разработва специален Наръчник за провеждане на 

наблюдение на пазара с цел унифициране на дефинициите и процедурите.  В него ще 

бъдат посочени обхватът на договорите, които подлежат на регистрация – между 

дружества от една група, за доставка на електроенергия от малки производствени 

единици, както и за балансиращи услуги.  В Наръчника на ACER ще бъдат дефинирани 

и конкретни индикатори за нарушения от страна на участници в пазара, начините за 

тяхното регистриране и докладване. Участниците в семинара бяха запознати и със 

задълженията на националния регулатор по Мрежовия кодекс за разпределяне на 

капацитета и управлението на претоварването - САСМ.   

 

 

  

 


