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Асоциация „Свободен енергиен пазар“ има удоволствието да Ви покани за участие в  

  
ДИСКУСИЯ НА ТЕМА 

 
„Електроенергиен пазар - либерализацията продължава?“ 

 
3 ноември 2016г., 13:00 – 17:00 часа 

София, КЦ “Капитал Форт“, зала „Манхатън“ 
 
В очакване на предстоящото въвеждане на нов модел на либерализирания пазар на електрическа енергия, Асоциация 
„Свободен енергиен пазар“ кани  пазарните участници да обсъдят предизвикателствата на действащия модел, които новите 
правила за организация на пазара би следвало да адресират. В рамките на дискусията, производители, мрежови оператори, 
търговци, потребители на електрическа енергия ще представят своята визия относно  възможностите за оптимизация на 
правната рамка за търговия с електрическа енергия на свободния пазар.  Идентифицирането на моментните проблеми и 
обединяването на пазарните участници около  идеи за тяхното отстраняване цели да  подпомогне приемането на пазарен 
модел,  осигуряващ балансирана и прозрачна  конкурентна среда на българския електроенергиен пазар 
 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
  

13:00 – 13:20  Регистрация на участниците 

 

13:20-13:30 Откриване: Председател на УС на АСЕП 
 

Панел 1  I. Развитие на либерализирания енергиен пазар в България 

       Модератор: д-р Атанас Георгиев, СУ“Св. Климент Охридски“ 

        

13:30  – 13:50 Препоръки на Световната банка : представител на СБ за България  

13:50  – 14:10 Нов пазарен модел и подход към енергийно уязвимите потребители: представител на МЕ  

14:10  – 14:30 Предстоящи изменения в Закона за енергетиката: представители на 43то НС 

14:30  – 14:50 Изменения на ПТЕЕ и други прилагащи  актове: представител на КЕВР 

14:50  – 15:10 Въпроси и отговори 

 

 Кафе-пауза 

 

Панел 2  II. Пазарът  през погледа на неговите участници 

       Модератор: г-жа  Евгения Харитонова, член на КЕВР 

        

15:30 – 15:45  Оператор: „ЕСО“ ЕАД 

15:45 – 16:00 Производител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД   

16:00 – 16:15 ВЕИ-производители:  Българска соларна асоциация  

16:15 – 16:30 Потребители:  Асоциация на активните потребители 

16:30 – 16:45 Търговци:  АСЕП 

16:45 – 17:00 Заключения  

 

17:00   

 

Закриване на семинара 
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