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Конференцията е платформа за представяне 
на национални политики в областта на 
енергетиката и околната среда, регулациите 
на пазара на енергия, успешно приложените 
технологични решения, както и добрите 
практики от индустриалния сектор. Ще бъдат 
потърсени общи решения за изграждането 
на успешно взаимодействие между 
институциите и бизнеса с цел стимулиране 
на инвестициите в екологосъобразни и 
енергийно-ефективни технологии и

преодоляването на съществуващите
дисбаланси в енергийната система.

събитието ще бъде посетено от представители 
на държавните институции, имащи 
отношение към енергетиката и околната 
среда; компании, предлагащи иновативни 
решения; представители на бизнеса; 
индустриални потребители; производители 
и доставчици на енергия и търговци.

Основните акценти на конференцията са:
▶ настоящите национални политики 

за енергетика и околна среда;
▶ състоянието на пазара на енергия и 

позициите на отделните участници в него;
▶ предизвикателствата за опазване 

на околната среда;
▶ технологични решения и 

взаимодействие между бизнеса;
▶ добри практики и примери.
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08:30 регистрация

09:00
09:30

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
Пламен Орешарски*, 
министър-председател на република България
Атанас Костадинов,
Заместник-министър на околната среда 
и водите на република България
Николай Минков,  
изпълнителен директор  
на средногорие мед индустриален клъстер

сесия I
политики За индустрия,  
енергетика и околна среда

09:30 околна среда и индустрия. политики и нормативна база 
Атанас Костадинов, Заместник-министър, 
министерство на околната среда и водите

09:50 регулаторната рамка през новия ценови период 
Мартин Тафров, началник отдел „ценово регулиране и 
лицензии – електрически мрежи, търговия и пазари“,
държавна комисия за енергийно и водно регулиране

10:10 разширяване на газопреносната мрежа към потребители в 
страната 
Мария Йончева, специалист в отдел “управление на 
проекти”, Булгартрансгаз

10:20 развитието на модела на търговията с електроенергия  
и мястото на отделните участници в него
Владимир Дичев, изпълнителен директор, чез трейд 
България

10:40 дискусия

11:00 кафе пауЗа
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сесия II
енергиЙният паЗар  
и отделните участници  В него

11:30 управление на риска в околната среда 
Павел Холнички Сзулк, регионален мениджър, AIG

12:10 предизвикателствата към модела на нисковъглеродното 
енергийно развитие
Иванка Диловска, председател на ус,
институт по енергиен мениджмънт

12:30 аспекти при създаването на енергийна борса
Атанас Георгиев, стопански факултет, софийски 
университет “св. кл. охридски”

12:50 развитие на либерализирания пазар на електрическа 
енергия в България
Никола Габровски, аналитик – проучване на пазари в 
управление  „електроенергиен пазар”,
електроенергиен системен оператор

13:10 дискусия

13:30 оБяд
ВъЗможност За участие В демонстрация 
на електроБус от наЙ-ноВо поколение

сесия III
опаЗВането на околната среда:  
фактор За индустриална стаБилност

14:30 ефективно опазване на околната среда в модерното 
строителство
Ваня Кацарска, консултант екология, геострой

14:40 екологична устойчивост и индустриално развитие 
Боян Рашев, управляващ партньор, Denkstatt  

15:00 мониторингът на качеството на атмосферния въздух 
и контролът на емисии на вредни вещества като част 
от интегрирания подход, насочен към превенция на 
замърсяването на околната среда
Валери Серафимов, директор на дирекция, 
изпълнителна агенция по околна среда

15:20 приложение на биологични горивни елементи при 
пречистване на отпадъчни води и паралелен добив на 
енергия
Анатолий Ангелов, ръководител катедра “инженерна 
геоекология”, минно-геоложки университет „св. иван 
рилски”

15:40 Заключителна дискусия

16:00 ЗакриВане на конференцията
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регистрация и плащане за 1 участник 120 лева
регистрация и плащане при двама  
и повече участника от организация  100 лева

(цените са без включен ддс)

срок за регистрация: 09 юни 2014 г.

регистрационната такса можете
да заплатите на банковата сметка на:
сдружение средногорие мед индустриален клъстер
уникредит Булбанк
IBAN: BG32UNCR75271061989617
BIC: UNCRBGSF

РЕГИСТРАЦИя зА учАСТИЕ

Василена димитрова 
T  0882 617 670

ева драгоева 
T  0879 948 480

петър ковачев 
T  0879 948 479 

M  info@srednogorie.eu

можете да се регистрирате и на:
W  http://srednogorie.eu/

ПРИ ИНТЕРЕС зА учАСТИЕ  
КАТО ПАРТНьОР

снежана георгиева
T  0887 660 422
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МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Хотел Хилтън, София 1421, 
бул. България № 1
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