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

„Електроенергиен пазар - либерализацията продължава?“ 
24  ноември 2016г. , 09:00 – 13:00  

Зала „Ню Йорк Сити“,  Конферентен център  “Капитал Форт“ 
бул. „Цариградско шосе“  № 90, София  

 
В очакване на  въвеждането на нов модел на либерализирания пазар на електрическа енергия,  Асоциация „Свободен енергиен пазар“ 
кани  пазарните участници да обсъдят предизвикателствата, поставяни от  новите политически реалии.  Какъв е избраният пазарен 
модел? Ще бъде ли приет този модел от едно ново политическо мнозинство? Какво отлагане във времето ще претърпи реформата на 
енергийния пазар и какви ще са последиците от това допълнително забавяне? Институции, производители, мрежови оператори, 
търговци, потребители на електрическа енергия, експерти са поканени да обсъдят  тези въпроси и да представят своите виждания 
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 
 08:30 - 09:00 Регистрация на участниците 

  09:00 ОТКРИВАНЕ 
  09:00 - 11:00 Панел 1: Развитие на либерализирания енергиен пазар в България. Пазар на едро.   

Модератор: д-р Атанас Георгиев, СУ “Св. Климент Охридски“ 
09:00 - 09:15 Нов модел на либерализирания пазар в България  

43-то НС -  Валентин Николов, Зам.- председател на Комисия по енергетика 
09:15 - 09:30 Стратегия  за ефективно въвежане на съвременен пазарен модел в българската енергетика 

Български енергиен и минен форум -   Иван Хиновски, Антон Иванов 

09:30 - 09:45 Рискове от забавяне на пазарната реформа - анализ 
Институт за пазарна икономика – Калоян Стайков 

09:45 - 10:00 Организиран  пазар за търговия на едро – състояние, развитие   
 „Българска независима енергийна борса “ ЕАД -  Антони Желязков 

10:00 - 10:15 Пазар на едро; свързване на енергийните пазари 
 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД   - Виктория Поповска      

10:15 - 10:30 Интервенция на производители 
Предстои уточняване   

10:30 - 10:45 Интервенция на консуматори 
Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори  - Константин Стаменов 

10:45 - 11:00 Въпроси и отговори  
11:00 - 11:15 Кафе пауза 
11:15 - 13:00 Панел 2: Пазар на електрическа енергия на дребно: състояние и предстоящо развитие 

Модератор: инж. Николай Минков, Изпълнителен директор на Индустриален клъстер „Средногорие” 

11:15 - 11:30 Пазар на дребно: състояние на пазара в България, предстоящи промени 
Комисия за енергийно и водно регулиране – Милен Трифонов 

11:30 - 11:45 Нови цели за енергоспестяване за търговците  
Агенция за устойчиво енергийно развитие – Людмил Костадинов  

11:45 - 12:00 Свободният енергиен пазар – възможност или заплаха за потребителите 
Българска национална асоциация Активни потребители – Богомил Николов 

12:00 - 12:15 Интервенция на ВЕИ – производители 
Българска соларна асоциация  - Малинка Иванова, Антон Желев 

12:15 - 12:30 Интервенция на търговци 
„Фреа Акспо“ ООД – Калоян Кънев    

12:30 - 12:45 
 

12:45 - 13:00 

Getix- социална и търговска мрежа 
„Енерговия“ ЕООД – Тодор Ангелов 
Въпроси и отговори 

13:00 ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ЗАКРИВАНЕ  
                                                                   Спонсор на събитието:  „Енерговиа“  ЕООД  http://energovia.net/    
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