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 ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ОБЕДИНЯВАТ УСИЛИЯТА СИ ЗА  

  ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА 

 

  Ролята на енергийните регулатори в процеса на либерализация на пазара и премахване 

на регулираните тарифи за крайните потребители  бяха двете ключови теми на проведената 

работна среща на представители на регулаторни агенции, участници в Международната 

конференция „Хармонизиране на регулаторната рамка в Югоизточна Европа“. Форумът беше 

организиран от Комисията за енергийно и водно регулиране, съвместно с Института за енергиен 

мениджмънт.   

Откривайки работната среща, членът на КЕВР Светла Тодорова подчерта като основна 

задача на регулаторите осигуряването на надеждно и сигурно снабдяване за потребителите в 

хода на преминаване от регулиран към свободен пазар, при отчитане баланса на интересите на 

участниците на пазара. Наред с осъществяването на мониторинг на пазарите с цел ефективното 

им функциониране, важен ангажимент на регулаторите е и интеграцията на пазарите чрез 

прилагането на задължителните европейски регламенти - 1222 за управление на преносните 

способности и претоварването, и 1227 - за интегритет и прозрачност на пазарите, заяви Светла 

Тодорова. Като основни предизвикателства пред свързването на пазарите тя посочи 

недостатъчното познаване на правната регулаторна рамка на другите държави, както и ролята 

на политическите решения в сферата на регулаторната политика, свързани с променящи се 

приоритети на държавите в резултат на национални специфики и нови приоритети на ниво ЕС 

по посока диверсификация на енергийните източници.   

 Необходимостта от сигурност на правната рамка и активното сътрудничество на 

националните регулатори в областта на конкретното приложение на европейските регламенти, 

беше в центъра на изказването на Нина Грал, ръководител на Регулаторния борд на 

Енергийната общност, Секретариат на Енергийната общност. Представители на регулатори от 

Гърция, Италия и Унгария също споделиха националния регулаторен опит в процеса на 

либерализация на пазарите и изразиха общо мнение за необходимостта от по-активно 

сътрудничество между всички страни от региона. 

 Откривайки дискусията по втората тема на работната среща – премахване на 

регулираните цени за крайните потребители,  членът на българския регулатор Светла Тодорова 

подчерта, че такива цени в момента съществуват в половината от страните членки на ЕС, но е 

налице тенденция за тяхното постепенно отпадане. Според нея в това отношение ролята на 

регулаторите е значителна, но в същото време премахването на регулираните цени не е само 

регулаторен въпрос. В повечето държави от ЕС съществуването на регулирани цени за крайни 

потребители на ниско напрежение е заложено в националното законодателство, в т.ч. и в 
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България. В различните страни подходите за елиминирането им са различни, в зависимост от 

състоянието на енергийните пазари. Докато в Австрия, например, този процес е бил решен 

еднократно, в други страни, където регулираните цени са били на по-ниски цени от разходите, 

процесът е бил постепенен и е продължил с години. Опитът показва, че съществуват различни 

схеми за постепенно премахване на регулираните цени, отбеляза Светла Тодорова. Единият 

подход е големите потребители, над определена консумация, да излизат задължително на 

свободния пазар, а другата възможност е постепенно във времето в цените на крайните 

потребители да нараства делът на цените от свободния пазар.   

Румънският опит в премахването на регулираните цени на електроенергията и 

природния газ за крайните потребители беше представен в изложението на Лузин Каракасян от 

енергийния регулатор на Румъния. Съгласно изработена Пътна карта,  пълната либерализация 

на пазара на природен газ в страната е приключила през 2015 г., а до 2017 г. това предстои да 

стане и с пазара на електроенергия, заяви тя. Предимствата на този подход са, че всеки 

потребител има предварителна яснота за хода на процеса и е запознат с точните данни на 

всеки отделен етап. Съгласно въведените от регулатора изисквания, фактурите на всички 

потребители са опростени, като е посочен изрично размерът на ценовата компонента, 

включваща разходите за закупуване на електроенергия от свободния пазар. Предимствата на 

всички тези мерки са пълното информиране на потребителите, намаляването на финансовия 

риск за доставчиците на енергия и минимизиране на риска по отношение на пазара на едро. В 

заключение Лузин Каракасян подчерта, че единствено пълната прозрачност на процес на 

регулиране може да доведе до консолидиране на пазара. 

Особено важно е енергийната система да не запълва празнотите на социалната 

система, заяви по време на дискусията Нина Грал, ръководител на Регулаторния борд на 

Енергийната общност. Според нея тежестта на регулираните цени  не следва да пада върху 

регулаторите, тъй като в повечето държави това е разписано в законодателство в резултат на 

политически решения. Тя подчерта готовността на Енергийната общност да окаже подкрепа за 

приемането на законови рамки по отношение на регулираните цени, които да не водят до 

прекомерни  затруднения за икономиките на страните. 

Съществуването на регулирани цени беше подкрепено от представителя на регулатора 

на Унгария Атила Никош. В страната съществува регулиран пазар за битови потребители, както 

на електроенергия, така и на природен газ, информира той. Според него зрелостта на пазара не 

може да понесе натоварването при пълната либерализация. Липсата на достатъчно 

конкуренция на пазара на електроенергия в страната е довела до решението за създаване на 

държавна компания, която да участва в борсовата търговия с цел предотвратяване на картели в 

енергетиката.   

В Италия също има  регулиран пазар  на електроенергия и природен газ за битови 

потребители, като се планира пълната либерализация да се извърши до 2017 г., заяви Алберто 

Бианкарди от националния регулатор. В страната  съществува фигурата на един обществен 

доставчик, който купува чрез оферти на борсата електроенергия, която продава на крайни 

потребители. Той също подкрепи добрите практики за ясно и опростено фактуриране на 

потребените количества като начин за прозрачност и за пълно информиране на потребителите. 
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Специално внимание в хода на дискусията беше отделено и на подходите в различните 

страни за защита на уязвимите потребители. Участниците споделиха информация за 

механизмите при определяне броя на тези потребители, критериите и мерките за защита. 

Според Атила Никош съществуват две основни тенденции: едната, на ниво ЕС - че това е 

проблем на социалните системи и друга – че грешките на енергийните пазари следва да се 

коригират от участниците в тях, които притежават финансовите средства. Необходим е контрол 

върху печалбите посредством като регулаторите намалят  разходите на капитала, определяне 

на бенчмаркинг и други подходи, каза представителят на унгарския енергиен регулатор.  

Необходимо е независимостта на националните регулатори на намери адекватен израз 

и по отношение на финансовото  обезпечаване на тяхната дейност, беше общото мнение на 

всички участници в работната среща. В повечето страни регулаторите сами изготвят бюджетите 

си въз основа на приходи от дейността си като впоследствие те се одобряват от националните 

парламенти. 

В края на работната среща председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изрази 

удовлетворението на членовете на българския регулатор от резултатите на организирана 

двудневна конференция.  Той подчерта сходството на задачите, които стоят пред регулаторните 

органи и изрази увереност, че това е предпоставка за обединяване на усилията и по-тясно 

сътрудничество и взаимодействие между тях, на основата на европейското законодателство, за 

постигане на общите цели за либерализиране на пазара. 

След края на дискусията  членове на КЕВР проведоха работна среща с представители 

на регулаторните институции на Молдова и Грузия. На разговора с представителите на Молдова 

бяха обсъдени актуални въпроси в сектор ВиК в двете страни и възможностите за обмяна на 

информация и полезни практики. От българска страна в срещата участваха членовете на 

регулатора Светла Тодорова, Валентин Петков и Димитър Кочков, както и експерти на КЕВР. 

Членът на КЕВР Светла Тодорова се срещна и с Георги Пангани, член на Националната 

комисия за регулиране на енергетиката и водоснабдяването на Грузия.  Обсъдени бяха 

насоките на сътрудничеството между двата регулаторни органа, които ще залегнат в 

предвидения Меморандум. 

  

 

   

 

 

  

 

  

 


