
2017

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА:  
ПРАВИЛА, ПРОГНОЗИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН, 20 ЮНИ

ИНДУСТРИЯ,
ЕНЕРГЕТИКА
И КЛИМАТИЧНИ 
ПРОМЕНИ

ОРГАНИЗАТОР

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР ПАРТНЬОР С ПОДКРЕПАТА НА

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ



Константин Делисивков e председател на съвета на 
дирек-торите на БЕХ ЕАД. В служебното правителство 
(януари - май 2017 г.) е заместник-министър на енерге-
тиката. От 2010 г. работи активно за асоцииране и пред-
ставителство на интереса на индустриалните енергийни 
консуматори в България, като е изпълнителен директор 
и член на управителния съвет на БФИЕК и председател 
на комитет „Енергетика“ на КРИБ, докторант и препо-
давател в СФ на СУ„Св. Климент Охридски“. Лауреат е 
на десетия годишен конкурс за икономисти „Д-р Илко 
Ескенази“ – България и Европейския съюз“ на фондация 
„Св. Св. Кирил и Методи“. Магистър е по енергийна 
дипломация и управление от МГИМО и Университета в 
Будо, Норвегия. Магистър е по право на европейския съ-
юз от СУ„Св. Климент Охридски” и ЦЕУ, Нанси, Франция.

Dr. Mukund Bhagwat, has been working in the field of 
Energy and Climate Affairs since 2008 at Aurubis and advising 
Aurubis, European Copper Institute, Eurometaux and IFIEC 
on the issues related to maintaining the competitiveness 
of Energy Intensive Industries while achieving EU goals of 
Energy and Climate Change. Prior to this, he has worked in 
the Telecommunications and the Chemical sector at different 
levels of technical and management positions. He hold a 
degree of Doctorate in Metallurgical Technology from K.U. 
Leuven in Belgium and the degree of Master in Metallurgical 
Technology, from Indian Institute of Technology, Bombay, 
India.

Любомир Ганчев е съветник на Министъра на ико-
номиката по въпроси, свързани с Програми и проекти, 
в т.ч. ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013 г. и ОП 
„Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-
2020 г. Заемал е позицията на заместник – министър на 
икономиката с ресор Външноикономическа политика, 
както и на съветник на Министъра на икономиката и 
енергетиката по отношение на Оперативните програми. 
Бил е член е на Съвета на директорите на „Джереми 
България“ ЕАД и Външен експерт към Международната 
асоциация по интелектуална собственост (WIPO), като 
е участвал и в изготвянето на Националната стратегия 
за защита на интелектуалната собственост. Има над пет 
години опит като финансов експерт в Междинното звено 
на ОП „Конкурентоспособност“.

Антоанета Барес  е изпълнителен директор на 
„Национална компания индустриални зони“ ЕАД от март 
2017 г. Тя има 19 години професионален опит, от които 
над 10 в областта на правото и управление на редица 
проекти в различни сектори  и държавни институции, 
сред които администрациите на МС и МЗХ. Преди да 
поеме поста, г-жа Барес, в качеството й на Главен 
юрисконсулт и началник на отдел „Правен“ е отгова-
ряла изцяло за правното обслуж- ване на компанията. 
Притежава мaгистърска степен по право и е докторант 
по икономика към Стопански факултет на Софийски 
университет „Св. Климент Охридски.

Пламен Младеновски, Директор на дирекция „Елек-
троенергетика и топлоенергетика“. Пламен Младенов-
ски завършва магистърска степен по финансов менидж-
мънт през 2005 г. Преди да се присъедини към екипа на 
комисията за енергийно и водно регулиране през 2013 г. 
е работил като консултант, активно ангажиран с редица 
ВЕИ проекти. Към настоящият момент е Директор на 
дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, чиято 
дейност е свързана с ценово регулиране и лицензиране 
на електрически мрежи, производители, търговия и 
пазари, както и с контрола и решаване на споровете в 
сектора.

Владимир Дичев е Изпълнителен директор на „ЧЕЗ 
Трейд България“ ЕАД, дъщерно дружество на ЧЕЗ, а.с., 
Прага. Присъединява се към CEZ Group през 2006 г. като 
Мениджър бизнес развитие с цел да изведе компани-
ята на свободен пазар. През 2008г. поема цялостното 
управление, стратегията, търговията и продажбата на 
електрическа енергия в компанията. През 2004-2006г. 
работи в АЕЦ Козлодуй  като част от търговския екип, 
реализирал първите сделки в страната. Участва в 
стажантска програма в Ню Джърси, САЩ. Притежава 
магистърска степен по счетоводство от УНСС.

Людмил Костадинов е машинен инженер завър-
шил Технически университет – София , специалност 
„Промишлена топлотехника“. През 1981 – 1991 г. е бил 
научен сътрудник в Научно-технологичен институт, 
“Промишлена енергетика”, София. От 1991 до 1995 г. е 
бил инженер в Металургичен комбинат „Кремиковци“, 
Кислороден цех. В периода 1995- 2005 г. е  бил експерт 
по енергийна ефективност и ВЕИ в”Енергия и Екология” 
ООД, София. От 2005  е главен експерт в Агенция за 
устойчиво енергийно развитие.

Константин Стаменов е председател на УС БФИЕК 
от 2009 г. Работи в металургичния завод „Стомана 
индъстри“ повече от 14 години като старши мениджър 
на различни позиции – логистика, администрация, про-
изводство, ръководи проект за внедряване на SAP през 
2004 г., а по-късно управлява проекти финансирани от 
ЕС, магистър по “Икономика и информатика” в УНСС и 
има сертификат за управление на проекти от Института 
по Технологии Стивънс, САЩ. От 2012 г. е член на УС на 
световния енергиен съвет (СЕС). През 2013 г. участва 
в американска програма за висш мениджмънт на тема 
шистов добив на природен газ. През 2015 г.  магистър-
ска степен по Електро мениджмънт в ТУ - София. През 
2015 г. приключва успешен проект за внедряване на 
европейските политики за електроинтензивната индус-
трия на България.

Емилия Желязкова завършва Технически универ-
ситет в София със специалност „Електроснабдяване и 
електрообзавеждане на промишлени предприятия“. Има 
магистърска степен по икономика от УНСС. От 2006 г. ра-
боти в НЕК ЕАД като „Експерт търговия“ в Управлението. 
От 2007г., след създаването на „Електроенергиен систе-
мен оператор“ ЕАД , работя като „Аналитик, проучване на 
пазари“ в Управление „Електроенергиен пазар“, а от м. 
януари 2016 г. е Ръководител отдел „Администриране 
на търговията с електроенергия“. Активно е участвала 
в проекти по „Въвеждане на европейски електроенер-
гиен пазар в България“ на Програма BG „Енергийна 
ефективност и възобновяема енергия“ по ФМ на ЕИП 
2009 – 2014 г. , както и в разработване и управление на 
системите за администриране на пазара САТЕЕ и ММС.

Радослав Миков е съдружник във адвокатско друже-
ство „Wolf Theiss“, София. Той има богат и многопрофилен 
16-годишен опит в енергийния сектор, обхващащ 
широк спектър от въпроси, свързани с регулаторната 
рамка, като производство на електроенергия, търговия 
и снабдяване и разпределение на електроенергия, 
лицензионна дейност и ценообразуване, обществени 
поръчки, както и въпроси свързани с цялостно развитие 
на енергийни проекти. Радослав е участвал в процеса 
на вземане на стратегически и регулаторни решения на 
някои от най-големите енергийни компании в България 
и югоизточна Европа.

Мартин Бояджиев е мениджър бизнес анализи в 
търговски отдел на Ей И Ес България. Присъединява се 
към екипа на Ей И Ес преди 8 години и като мениджър 
бизнес анализи взема участие в множество проекти в 
целия спектър от дейности на Ей И Ес България. Преди 
Ей И Ес г-н Бояджиев има опит в телекомуникационния 
сектор.

Калоян Косоров е роден 1992 г. в гр. София. Възпи-
таник е на Френската гимназия в гр. София. През 2016 г. 
завършва Право в Юридическия факултет на Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“. След стаж през 
юли и август 2014 г., се присъединява към юридическия 
екип на БФИЕК. През 2017 г. е назначен на длъжността 
„Изпълнителен секретар“ в Българската Федерация 
на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). 
Владее английски, френски и руски език.

Теодора Борисова e Мениджър „Връзки с институци-
ите“ в Солвей България. Развива отношенията на Групата 
и в частност на Солвей Соди, с българските и европей-
ските институции, отговаря за подобряване на връзките 
на компанията с публичните власти, браншовите, профе-
сионалните и неправителствените организации и други 
заинтересовани страни, с отношение към дейността на 
компанията, която е едно от най-големите промишлени 
предприятия в България и най-големия европейски 
завод на Солвей за производство на калцинирана сода.

Васил Караиванов e преподавател в Стопански 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Има над 16 
години опит във финансови пазари и значителен опит в 
проектното финансиране.

Николай Минков е магистър-електроинженер по 
специалност  „Автоматика и телемеханика“ на Мос-
ковския енергетически институт, Москва, Русия. Има 
десетгодишен опит като преподавател в Техническия 
университет- София. Участвал е в научно-изследовател-
ски и приложни проекти и е работил с някои от големите 
промишлени предприятия в страната. Г-н Минков е един 
от инициаторите за създаване на Индустриален клъстер 
Средногорие и е негов изпълнителен директор.

08:30 РЕГИСТРАЦИЯ 

09:00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
Г-н Жечо Станков, Заместник-министър, Министерство на енергетиката

Г-н Лъчезар Борисов, Заместник-министър, Министерство на икономиката

Доц. д-р Иван Иванов, Председател, КЕВР

Г-н Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор, АУЕР

Г-н Константин Стаменов, Председател на УС, БФИЕК

Г-н Тим Курт, Изпълнителен директор, Аурубис България АД, Председател на УС, ИК „Средногорие“

проф. д-р Любен Тотев, Председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България

Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален клъстер Средногорие

СЕСИЯ I
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР: ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ, ПОЛИТИКИ И ПРАВИЛА

Модератор: Константин Делисивков, Председател на Съвета на Директорите, БЕХ

09:50 - 10:10 Индустрия и енергетика на България - дългогодишно партньорство за инвестиции и растеж 
Константин Делисивков, Председател на Съвета на Директорите, БЕХ 

10:10 - 10:30 Европейски тенденции в регулациите на пазара и ефекта за индустриалните консуматори
Мукунд Багват, Съветник по корпоративна енергия и климатични въпроси, Аурубис

10:30 - 10:50 Принос на ОПИК в областта на енергийната и ресурсна ефективност в предприятията
Любомир Ганчев, Съветник на министъра, Министерство на икономиката

10:50 - 11:10 Енергийни предизвикателства към индустриалните зони и
технологични паркове. Затворени разпределителни системи
Антоанета Барес, Изпълнителен директор, Национална Компания Индустриални Зони

11:10 - 11:30 Регулация и либерализация на електроенергийния пазар:
Европейски тенденции и национални проекции
Пламен Младеновски, Директор на Дирекция Електроенергетика и топлоенергетика, КЕВР

11:30 - 11:50 Фундаментални фактори на пазара на електроенергия
Владимир Дичев, Изпълнителен директор, ЧЕЗ Трейд България

ДИСКУСИЯ

11:50 КАФЕ ПАУЗА

СЕСИЯ II
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР: ПРОГНОЗИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Модератор: Мая Александрова, Правен съветник, Аурубис България

12:10 - 12:30 Потребление на енергия и енергийна ефективност в индустрията
Людмил Костадинов, Главен експерт, АУЕР

12:30 - 12:50 Demand Response програми: Партньорство на индустрията за управление на енергийните пазар 
Константин Стаменов, Председател на УС, БФИЕК

12:50 - 13:10 Мрежовата инфраструктура на електроенергийния пазар: Състояние, предизвикателства и перспективи за развитие 
Емилия Желязкова, ръководител отдел „Администриране на търговията с електрическа енергия“, 
Управление „Електроенергиен пазар“, ЕСО ЕАД

13:10 - 13:30 Законодателен пакет чиста енергия на ЕК - перспективи и предизвикателства
Радослав Миков, Партньор, Адвокатско Дружество Волф Тайс

ДИСКУСИЯ

13:30 ОБЯД

СЕСИЯ III ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР: КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И РЕШЕНИЯ
Модератор: Десислава Чалъмова, Мениджър Бизнес развитие, Индустриален клъстер Средногорие 

14:30 - 14:50 Energy Storage обекти и съоръжения: Необходимост и възможности за инвестиции и развитие
Мартин Бояджиев, Мениджър бизнес анализи,  ЕЙ И ЕС България

14:50 - 15:10 Правни аспекти на Парижкото споразумение за климата 
Калоян Косоров, Изпълнителен секретар, БФИЕК

15:10 - 15:30 Добри практики в Солвей Соди за намаляване на  индустриалните замърсители 
Теодора Борисова, Мениджър Връзки с институциите, Солвей Соди България 

15:30 - 15:50 Проектно финансиране в енергетиката 
Васил Караиванов, Преподавател, СУ “Св. Климент Охридски”

15:50 - 16:00 Либерализация на пазара и климатични промени: Пазари и правила, прогнози и предизвикателства
Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален клъстер Средногорие 

ЗАКРИВАНЕ


