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Доц. Иван  Иванов : Реализирането на съвместния българо-норвежки проект 

„Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България – ІІ фаза“ има 

важно значение за прилагане на ефективни практики в областта на 

регулацията на пазара    

  

Изпълнението на Проекта „Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в 

България – ІІ фаза“ има важно значение за повишаване на експертния потенциал на 

КЕВР по отношение функционирането на електроенергийния пазар в България. 

Успешното реализиране на проекта открива възможности за бъдещо сътрудничество по 

линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Около 

тази оценка се обединиха на проведената работна среща председателят на КЕВР доц. 

д-р Иван Иванов и г-жа Гюн Оланд от Дирекцията за водни ресурси и енергетика /NVE/ 

към Министерството на петрола и енергетиката на Кралство Норвегия. Основната цел 

на проекта, който стартира  в края на 2014 г., е подпомагане създаването на 

конкурентен електроенергиен пазар в България, напълно интегриран с европейския 

вътрешен пазар на електроенергия, в съответствие със законодателството на ЕС и 

ангажиментите на ACER. Изпълнител е Комисията за енергийно и водно регулиране, с 

ръководител от българска страна членът на КЕВР г-жа Евгения Харитонова, съвместно с 

норвежкия регулатор. Финансирането на дейностите е осигурено по Финансовия 

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

520 000 евро.  

На срещата доц. Иванов и г-жа Оланд, ръководител на проекта от норвежка 

страна, обсъдиха резултатите от извършените досега дейности и подчертаха, че те се 

изпълняват успешно. Реализирането им ще повиши капацитета на българските 

експерти за прилагане на ефективни практики в областта на регулацията на пазара в 

съответствие  с отговорностите на националните регулатори по отношение надзора и 

координацията на пазара на електроенергия, заяви председателят на КЕВР. Той 

подчерта, че регулаторът има волята да ускори въвеждането на либерализиран 



електроенергиен пазар у нас и в това отношение подкрепата и сътрудничеството с 

норвежките партньори е от голямо значение. Г-н Иванов изрази увереност, че КЕВР ще 

бъде основен фактор за възпрепятстване на евентуални манипулации на пазарите с 

цел осигуряване на равнопоставеност на участниците, налагане на прозрачни правила 

за функциониране на пазара, повишаване доверието на потребителите в механизмите 

за формиране на цените и в крайна сметка – за постепенен преход към интегриран 

европейски енергиен пазар.   

Г-жа Гюн Оланд от NVE заяви, че стартът на българската електроенергийна 

борса е сериозен успех и това изисква усилията да бъдат фокусирани върху 

конкретните начини за регулация на борсата в синхрон с практиките на ACER. 

Европейското законодателство и регламенти в областта на енергийните пазари са в 

развитие и осъществяваният проект допринася за прилагането на добри практики в 

българските условия, подчерта тя. Според нея от особена важност е усилията на 

българската енергийна борса да бъдат насочени към разширяване и обединение със 

съседните пазари, което е един от приоритетите на Европейския енергиен съюз. 

С оглед включването на необходими допълнителни дейности по съвместния 

проект „Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България“, двамата 

събеседници изразиха подкрепата си за неговото удължаване с още 6 месеца. 

Постигнато беше съгласие през следващите месеци консултант, посочен от норвежкия 

регулатор, да подпомага българските експерти в процеса на практическото 

осъществяване на мониторинг на пазара на електроенергия. Двата регулатора ще си 

съдействат и по отношение на необходимите промени в Правилата за търговия с 

електроенергия, свързани с актуализация на разпоредбите за мрежовите кодекси за 

разпределение на капацитета и управление на претоварването. Предстои да бъдат 

организирани и допълнителни обучителни модули за повишаване на експертния 

потенциал на КЕВР за регулиране на процеса на либерализация на пазара на 

електроенергия. 

 В рамките на деня г-жа Гюн Оланд проведе работни срещи с ръководителя на 

проекта от страна на КЕВР г-жа Евгения Харитонова и заместник-министъра на 

енергетиката Жечо Станков с участието на експерти от регулатора, от Министерство на 

енергетиката, ЕСО, БНЕБ. Дискутирани бяха актуални въпроси, свързани с 

изпълнението на планираните по проекта дейности и практическите възможности за 

удължаване на неговия срок. Сред другите обсъждани теми бяха развитието на 

електроенергийната борса у нас, подготовката и напредъка в процеса на пазарно 

обединяване, оказване на подкрепа за изграждането на надзора и мониторинга на 

пазара от страна на регулатора. 

 


