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Комисията за енергийно и водно регулиране е домакин на 
Международната Конференция „Хармонизация на регулаторната 

рамка в Югоизточна Европа“ – 7 април 2016 г. 

  
Комисията за енергийно и водно регулиране и Институтът за енергиен мениджмънт са организатори на 
Международна конференция, посветена на хармонизацията на регулаторната рамка в Югоизточна Европа, 
която ще се проведе на 7 април 2016 г., от 13.30 ч., в „София Хотел Балкан“, зала „Роял“, пл. Света Неделя 
№5 (бивш ШЕРАТОН). Събитието се организира с подкрепата на ЕВРОЕЛЕКТРИК, чийто ексклузивен член за 
България е Институтът за енергиен мениджмънт. 

Продължаващите енергийни реформи в Югоизточна Европа, променящата се регулаторна среда, процесът 
на пазарна либерализация, хармонизацията на нормативната и регулаторна рамка в контекста на 
Енергийния съюз ще бъдат в центъра на дискусиите през първия ден на конференцията. На 8 април 2016 г., 
КЕВР ще бъде домакин на закрита среща само на представители на регулаторните институции. 

В откритата дискусия през първия ден с участието на представители от различни национални, регионални 
и европейски институции, енергийни регулаторни агенции и организации, български и чуждестранни 
компании, НПО, чуждестранни посолства, висши училища и др., ще бъдат обсъдени : 

 Законодателен пакет за Енергийния съюз и произтичащите от него предизвикателства пред 
енергийните регулатори; 

o Нов енергиен пазарен модел 
o Активна роля на потребителите в развитието на енергийните пазари 
o Модернизирана Европейска схема за търговия с емисии 

 Повишена прозрачност в контекста на ефективното прилагане на REMIT; 

 Гъвкавост и разпределено електропроизводство; 

 Променени изисквания и задачи пред регулаторите; 

Международният форум ще бъде открит от председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране 
доц. д-р Иван Иванов.  Основно изказване ще направи министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова.  

В рамките на Панел 1 – „Състояние на енергийния пазар и настоящи инициативи в енергийната сфера на 
ниво ЕС и влиянието им върху региона“ е предвидено встъпително изказване на Делян Добрев, председател 
на Комисията по енергетика в Народното събрание. Вторият тематичен панел е посветен на регулаторните 
практики, усилия и бариери пред хармонизацията и унификацията на регулаторната рамка в региона на 
Югоизточна Европа. По него с въвеждащо изказване ще участва г-жа Нина Грал, ръководител на 
Регулаторния борд на Енергийната общност, Секретариат на Енергийната общност.  

В двете панелни дискусии ще се включат председатели и членове на ръководствата на 13 регулаторни 
институции - Италия, Република Сърбия, Гърция, Унгария, Австрия, Турция, Молдова, Грузия, Румъния, 
Норвегия, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, представители на ЕВРОЕЛЕКТРИК, ръководители на 
работодателски организации, експерти от Агенцията за сътрудничество с енергийните регулатори ACER, от 
SEE CAO, представители на дружества в енергетиката.  
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Показателен за интереса към работата на Международната конференция е и големият брой на 
регистрираните представители. Сред тях са 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 ще отразяват 51 
журналисти от 29 български и чуждестранни медии.   
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