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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЩЕ ПРОВЕДЕ ПОРЕДИЦА ОТ 

СЕМИНАРИ  ПО ПРОЕКТА „ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН 

ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ – ІІ ФАЗА“ 

 

Дейностите по реализирания проект допринасят за прилагане на утвърдени модели за 

регулацията и интегритета на електроенергийния пазар у нас  

  

 От 9 до 11 февруари 2016 г. Комисията за енергийно и водно регулиране и 

Дирекцията за водни ресурси и енергетика /NVE/ към Министерството на петрола и 

енергетиката на Кралство Норвегия организират тридневно семинарно обучение в 

рамките на планираните дейности по проекта „Въвеждане на европейски 

електроенергиен пазар в България – ІІ фаза“. Проектът се финансира от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и е на стойност 1 

520 000 евро. 

През първия ден участниците в семинара ще дискутират различни аспекти на 

REMIT - Регламент (ЕС)1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара на 

търговия на едро с енергия, от гледна точка на пазарните участници – производители, 

търговци и големи консуматори. Обучението ще се проведе от лектори от Nord Pool 

Spot. За участие в семинара са поканени представители на Министерството на 

енергетиката, КЕВР, ЕСО, НЕК, БНЕБ, АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица Изток-2“, БФИЕК, 

Асоциациите на търговците на електроенергия и на топлофикационните дружества в 

България, Асоциацията свободен енергиен пазар и др.   

Програмата на втория семинарен ден на 10 февруари /сряда/ включва обучение 

от експерти на Nord Pool Spot по практически въпроси по изпълнение на REMIT. 

Експерти от КЕВР и БНЕБ ще бъдат запознати с различни аспекти на Регламента – 

изисквания по чл. 15, идентифициране, разследване, разкриване и докладване на 

конфликт на интереси сред участниците в пазара, контакти с пазарните участници и 

др. 



Задълженията на националния регулатор по REMIT и Мрежовия кодекс САСМ са 

основните тематики на третия семинарен ден на 11 февруари /четвъртък/, с лектори  

представители на Норвежката дирекция по водни ресурси и енергетика /NVE/. Основни  

теми ще бъдат ролята на ACER и отговорностите на националните регулатори по 

отношение надзора и координацията на пазара на електроенергия - регистриране на 

участниците, разследване на нарушения и прилагане на мерки. Специално внимание 

ще бъде отделено на прилаганите на практика методи от звеното за надзор на 

пазарните участници, начините за откриване и определяне на пазарни манипулации, 

както и задълженията на регулатора съгласно разпоредбите на Мрежовия кодекс САСМ. 

 

  

 


