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 ЕНЕРГИЙНИ РЕГУЛАТОРИ ОТ 13 ДЪРЖАВИ ОБСЪДИХА АКТУАЛНИ 

ВЪПРОСИ НА ХАРМОНИЗИРАНЕТО НА РЕГУЛАТОРНАТА РАМКА В 

ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

 

В работата на форума участваха 13 правителствени институции,  55 компании,  6 

университета,  22 неправителствени и браншови организации,14 представители на 

дипломатически мисии у нас     

 

  „Ролята на националните енергийни регулатори е от важно значение, тъй като техните 

решения в енергийния сектор имат ключово отражение върху икономическото и социалното 

развитие на съответните страни. Взаимодействието между тях и обмяната на добри практики 

допринасят за въвеждане на утвърдени механизми за регулация, основани на принципите на 

прозрачност, икономическа обоснованост и спазване на законността.“ Това заяви 

председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов на откритата днес Международна конференция 

„Хармонизация на регулаторните практики в Югоизточна Европа“. Българският енергиен 

регулатор е домакин на проявата съвместно с Института за енергиен мениджмънт. В работата 

на конференцията  участваха членовете на българския регулатор, председатели  и членове на 

ръководствата на 13 регулаторни институции, на национални, регионални и европейски 

институции, български и чуждестранни компании, НПО, чуждестранни посолства, висши 

училища, ЕВРОЕЛЕКТРИК, ръководители на работодателски организации, експерти от 

Агенцията за сътрудничество с енергийните регулатори ACER, от SEE CAO.  

   В приветствието си към участниците в конференцията председателят на КЕВР очерта 

стъпките на българския регулатор, които през последната една година допринесоха за 

финансовото стабилизиране на енергийния отрасъл.  Благодарение на обоснованите ценови 

решения днес е факт преодоляването на тарифния дефицит на НЕК.  С изравняването на 

добавката "задължение към обществото" на свободния и на регулирания пазар е постигнато 

справедливо разпределение на тежестите върху всички крайни потребители. Доц. Иванов 

изтъкна, че с приемането на Правилата за търговия с електрическа енергия Комисията е 

допринесла  за стартирането на борсовия пазар. Утвърдени са правилата за смяна на 

доставчика и на стандартизираните товарови профили и от 1 април т.г. вече няма никакви 

пречки битовите потребители да участват на свободния пазар, ако пожелаят това. Основна цел 

на регулатора е постигането на пълна либерализация на енергийния пазар, което ще позволи 

цените на електроенергията да се определят единствено от търсенето и предлагането в 

условия на конкуренция, а не по административен начин, подчерта доц. Иванов.  Движението 
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към пълна либерализация ще освободи регулатора от административното определяне на 

цените на електрическата енергия като ще остане задължението  да се определят мрежовите 

тарифи,  добавката "задължение към обществото" и извършването на мониторинг на цялостния 

енергиен пазар. В дневния ред на КЕВР е също изчистване на тарифните деформации в цените 

на топлинната и електрическата енергия  и определянето на критериите за енергийно уязвими 

потребители, обясни председателят на КЕВР. Според него успехът на процеса на 

либерализация  може да бъде гарантиран само ако се предприеме цялостен пакет от мерки за 

защита на уязвимите потребители, върху което българските институции работят усилено 

съвместно с ЕК и Световната банка. Като важна непосредствена задача на КЕВР през 

следващите месеци беше посочено създаването на Пътна карта с конкретните стъпки и срокове 

за пълното либерализиране на електроенергийния пазар и за обединение със съседните 

енергийни пазари. Пътната карта ще подпомогне структурирането на целия процес на 

либерализация, която е ключов инструмент за създаване на конкурентна среда, за постигане на 

стабилност на енергийните дружества и на устойчива регулаторна рамка, заяви доц. Иван 

Иванов.  

В изказването си на конференцията министърът на енергетиката Теменужка Петкова 

даде висока оценка на дейността българския енергиен регулатор през последната година, 

благодарение на което реформата в енергетиката е стартирала и е факт. Тя изрази увереността 

си, че независимият регулатор има важен принос за процеса на пълната либерализация на 

пазара и подчерта, че правителството тясно обвързва този процес с приемането на планирания 

пакет от мерки за защита на уязвимите потребители. Министър Петкова информира, че 

предстои обсъждане  на стъпките, по които ще се развива Българската независима енергийна 

борса. От началото на юли ще стартира борсовата търговия по двустранните договори, а през 

първите месеци на 2017 г. на борсата  вече ще може да се търгува в сегмента „в рамките на 

деня“, което ще създаде всички предпоставки за пълноценната й дейност и за интегрирането й 

със съседните енергийни борсови пазари.  Министър Петкова информира, че екипът на 

енергийната борса в момента анализира възможностите за търговия не само с електроенергия, 

но и с природен газ.   

Ролята на ценовия модел, прилаган от новия състав на КЕВР през последната година, 

за премахване на тарифния дефицит на обществения доставчик и за оздравяване на 

енергетиката беше акцент в изказването на председателя на Комисията по енергетика Делян 

Добрев пред участниците в конференцията. Той заяви, че с уеднаквяването на таксата 

"Задължения към обществото" за всички крайни потребители Комисията  е променила модела 

на ценообразуването в енергетиката по справедлив начин, с което са били решени 

непосредствените проблеми на сектор енергетика. Според него, ако тази стъпка не е била 

предприета от регулатора, при свиващият се регулиран пазар добавката е щяла да се увеличи 

значително за битовите потребители на електроенергия.  

В рамките на проведените панелни дискусии на  участниците в конференцията обсъдиха 

продължаващите енергийни реформи в Югоизточна Европа, променящата се регулаторна 

среда, процеса на пазарна либерализация, хармонизацията на нормативната и регулаторна 

рамка в контекста на Енергийния съюз.  В първата панелна дискусия за състоянието на 

енергийния пазар, настоящи инициативи в енергийната сфера на ниво ЕС и влиянието им върху 
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региона участваха Любо Мачич – Президент на Съвета на Енергийната агенция на Република 

Сърбия, д-р Сотирос Манолкидис, Вицепрезидент на Енергийната регулаторна агенция на 

Гърция, Ханс тен Берге, Генерален секретар на ЕВРОЕЛЕКТРИК, Сашо Дончев, председател на 

Българската стопанска камара и Алберто Бианкарди, член на съвета на Регулаторна агенция за 

електроенергия, газ и вода на Италия. Във Втория панел – „Регулаторни практики, усилия и 

бариери пред хармонизацията и унификацията на регулаторната рамка в региона на ЮИЕ“ 

въвеждащо изказване направи г-жа Нина Грал, ръководител на Регулаторния борд на 

Енергийната общност, Секретариат на Енергийната общност. В проведената панелна дискусия 

участваха Атила НИЙКОС, вицепрезидент Международни отношения, Регулаторна енергийна 

агенция на Унгария (HEPURA), Дитмар Прайнщорфер, директор Международни отношения в 

Австрийския енергиен регулаторен орган, ENERGIE-CONTROL, Оливие МАРКЕТ, директор на 

AES България, Александър Миюшкович, изпълнителен директор на SEE CAO и Майкъл 

Томадакис, независим енергиен консултант, бивш член на Борда на RAE, Гърция и на Агенцията 

за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER). 

Показателен за интереса към работата на Международната конференция е и големият 

брой на регистрираните представители -  35 участници от 13 правителствени институции, 110 

участници от 55 компании, 24 участници от 14 чуждестранни посолства, 17 участници от 6 

университета в страната, 34 участници от 22 неправителствени и браншови организации. 

Работата на форума беше отразявана от 51 журналисти от 29 български и чуждестранни медии.   

На 8 април 2016 г., КЕВР ще бъде домакин на работна среща с участието на 

представителите на регулаторните институции, гостуващи на международната конференция. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


