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08:30 РЕГИСТРАЦИЯ 

09:00
09:30

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

СЕСИЯ I
ПОЛИТИКИ ЗА ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА
Модератор: Доц. д-р инж. Павел Павлов, Заместник-ректор 
по Научноизследователска дейност на МГУ „Св. Иван Рилски”

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

10:30 Развитието на модела на търговията с електроенергия и мястото на отделните участници в него
Владимир Дичев, Изпълнителен директор, ЧЕЗ Трейд България

10:50 ДИСКУСИЯ

11:15 КАФЕ ПАУЗА

СЕСИЯ II ЕНЕРГИЙНИЯТ ПАЗАР И ОТДЕЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В НЕГО
Модератор: Константин Делисивков, Изпълнителен директор на БФИЕК

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
Модератор: Десислава  Чалъмова, Асоцииран директор на Индустриален Клъстер Средногорие

14:30 Ефективно опазване на околната среда в модерното строителство
Ваня Кацарска, Консултант екология, Геострой

14:50 Екологична устойчивост и индустриално развитие
Боян Рашев, Управляващ партньор, Denkstatt

15:10 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

15:30 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”

15:50 ДИСКУСИЯ

16:10 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
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Атанас Костадинов е завършил магистърска 
степен по Философия и по Социология в 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 
Специализирал в Харвардския университет. В 
периода от 2005 г. до 2009 г. е бил заместник – 
министър на околната среда и водите. След 
2011 г. е мениджър на консултантски и 
инвестиционни дружества. Понастоящем е 
заместник-министър по околната среда и 
водите на Република България с ресорни 
дирекции: “Национална служба за защита 
на природата”, “Политика по изменение на 
климата”, “Управление на водите”, Басейнови 
дирекции, Дирекции на националните паркове.
Мартин Тафров е началник отдел „Ценово 
регулиране и лицензии – електрически мрежи, 
търговия и пазари“ ДКЕВР от 2013 г. насам. 
В периода 2010 – 2012 г. е ръководител 
управление „Продажба на електрическа 
енергия“ в АЕЦ Козлодуй. От 2004 до 2010г. е 
работил като директор в няколко лицензирани 
търговци на електрическа енергия. Магистър 
по Публична администрация от НБУ, както 
и Мениджър Организация и управление на 
бизнеса от СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов.
Мария Йончева е магистър по Икономика, 
Счетоводство и контрол от Икономически 
университет – Варна, както и магистър Енергиен 
бизнес от УНСС, гр.София. В периода 2004 – 
2013 г. работи в „Черноморска Технологична 
Компания” АД. Понастоящем е специалист в отдел 
„Управление на проекти” в „Булгартрансгаз” ЕАД.
Владимир Дичев е изпълнителен директор на 
„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, дъщерно дружество 
на ЧЕЗ, а.с., Прага, и отговаря за управлението 
на търговията и продажбата на електрическа 
енергия в България. Присъединява се към 
CEZ Group през 2006 г. и оттогава активно 
подкрепя създаването на прозрачен и ликвиден 
енергиен пазар в страната, подобряването 
на нормативната рамка и насърчаването на 
регионалната интеграция. През 2004-2006г. 
е част от търговския екип на АЕЦ Козлодуй, 
първият производител на свободен пазар. В 
периода 2002-2004 г. участва в стажантска 
програма в щата Ню Джърси, САЩ. Притежава 
магистърска степен по счетоводство и контрол 
от УНСС, гр. София. Завършва финансово–
езикова гимназия „Интелект”, гр. Плевен, с 
профил английски език и мениджмънт. Зам.-
Председател на УС на АТЕБ – Асоциация на 
търговците на електроенергия в България.
Павел Холнички-Сзулк е регионален мениджър 
на AIG, отговорен за развитието на опазването 
на околната среда за Централна и Източна 
Европа и Средиземноморския регион. Част е от 
Групата AIG от 1999 г. насам, като първоначално 
е бил мениджър на отдел Гражданска 
безопасност. Член е на борда на AIG Полша от 
2004 г., а през 2010 г. се присъединява към 
регионалния офис на AIG в Лондон.

Иванка Диловска е председател на Управителния 
съвет на Института по енергиен мениджмънт. Има 
дългогодишен опит в енергетиката и е активен 
участник във всички промени в енергийния 
сектор от 1990г. насам. Като заместник-министър 
и директор в енергийното министерство е 
имала преки отговорности за разработване и 
изпълнение на стратегии и политики, включително 
за преструктурирането и пазарното развитие на 
сектора.
Атанас Георгиев е преподавател, докторант 
и секретар на магистърската програма по 
„Икономика и управление в енергетиката, 
инфраструктурата и комуналните услуги” в 
Стопанския факултет на Софийския университет. 
Преподава и в курсове на Българския 
дипломатически институт към МВнР. Консултант по 
преструктуриране в енергетиката (от 2005 до 2009 
г.) и гл. редактор на сп. „Ютилитис” и Publics.bg.
Никола Габровски стартира професионалната 
си кариера в ЕСО през 2010 г, когато започва 
да се занимава с процеса на либерализация на 
електроенергийния пазар. Образователният му 
ценз включва диплома MBA от “City University 
of Seattle (WA)”, както и магистърска степен 
от УНСС в София със специалност “Икономика 
и управление на индустрията”. Понастоящем 
заема позицията „Аналитик – проучване на 
пазари” в управление  „Електроенергиен пазар” 
на ЕСО ЕАД, като се занимава с развитието на 
електроенергийния пазар в България.
Ваня Кацарска понастоящем работи като 
консултант екология в Геострой. Част е от екипа на 
дружеството от 2013г. Възпитаник е на ХТМУ, гр. 
София. Има магистърска степен по специалността 
Енергийна и екологична ефективност, както и 
бакалавърска степен по Инженерна екология и 
опазване на околната среда. 
Боян Рашев e един от водещите експерти 
по устойчиво развитие в България. През 
2007 г. става съдружник при създаването на 
българския офис на Denkstatt. През 2012 г. 
е сред финалистите на конкурса за млади 
мениджъри Next Generation. Има магистърска 
степен по „Управление на околната среда и 
ресурсите” от Бранденбургския технически 
университет в Котбус, Германия, като е учил и в 
България, Австрия и Венецуела.
Валери Серафимов притежава над 25 годишен 
опит в системата на МОСВ. Бил е научен 
сътрудник в областта на инвентаризацията на 
емисии на вредни вещества във въздуха. От 20 
години работи като началник отдел “Мониторинг 
на въздуха” в ИАОС.  В момента изпълнява  
длъжността директор на дирекция “Мониторинг 
и оценка на околната среда” в ИАОС.
Анаталоий Ангелов притежава магистърска 
степен инженер по специалност “Биотехника” 
и втора специалност “Инженерна Екология”. 
Доктор по специалност Системи и устройства за 
опазване на околната среда (минен отрасъл). 
През  2011г. става доцент, а от 2012г. насам 
ръководи Катедра „Инженерна Геоекология“ в 
МГУ „Св. Иван Рилски“.
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ОРГАНИЗАТОР:

ПАРТНЬОР:

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР:

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ:

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ 
НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ 
ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ

БЪЛГАРСКА 
МИННО-ГЕОЛОЖКА 
КАМАРА

С ПОДКРЕПАТА НА:


