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трета годишна конференция  
„индустрия, енергетика и околна 
среда 2015“ продължава традицията на 
индустриален клъстер средногорие да 
организира събития, ориентирани към 
актуални въпроси, касаещи развитието на 
българската икономика и съществени теми 
като енергийната политика и регулации, 
както и опазването на околната среда.

форумът ще осигури необходимите 
условия за обсъждане на политики и 

представяне на платформи за едно възможно 
постиндустриално  развитие, в което 
енергетиката и регулациите в този сектор са 
от ключово значение. Ще бъде акцентирано 
върху актуалните промени и решения за 
енергийния сектор и ще бъдат представени 
тенденциите на развитие при опазването на 
околната среда и осигуряване на устойчивост.

основните акценти на конференцията са: 
> измерения на енергийната 

политика на българия;

> нормативна база и законови регулации;
> стратегически пътища на развитие 

в енергийния сектор;
> възможности пред участниците на 

пазара на електроенергия;
> европейски политики в областта 

на енергетиката;
> национални политики и стратегии 

за опазване на околната среда;
> предизвикателства пред индустриалните 

енергийни консуматори;
> успешни примери и добри бизнес практики.
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08:30 РегистРация и ободРяващо кафе

09:00 официаЛНо откРиваНе/сесия ПЛеНаРНа
Николай Николов, заместник-министър на енергетиката ;
бойко Малинов,  
заместник-министър на околната среда и водите;
Николай Николов, заместник-областен управител на 
софийска област
делян добрев,  
председател, парламентарна комисия по енергетика
владимир дичев,  
председател на съвета на директорите  
и изпълнителен директор, чез трейд българия
цветан симеонов, председател, бтпп
васил велев, председател на ус, аикб
венцислав славков, председател на ус, абк

сесия I ПоЛитики и стРатегии в иНдУстРия, 
еНеРгетика и окоЛНа сРеда
Модератор: георги Николов,  
генерален секретар, аурубис българия

10:00 регулиране и либерализация на енергийните пазари
иван иванов,  
председател, кевр

10:15 газификацията в българия - принос на „булгартрансгаз“ еад
георги гегов,  
изпълнителен директор и член на ус, булгартрансгаз

10:30 енергиен пазар - следващите десет години
владимир дичев,  
председател на съвета на директорите  
и изпълнителен директор, чез трейд българия

10:45 индустриална политика,  
конкурентоспособност и предприемачество
васил георгиев, експерт в отдел “инвестиции и бизнес 
развитие”, национална компания индустриални зони

11:00 успешни икономически проекти  
по примера на тракия икономическа зона
емил янков, ръководител проекти, тракия икономическа 
зона

11:15 дискусия

11:30 кафе пауза

сесия II иНдУстРия и еНеРгетика: ПРоекти и ПазаРи, 
ПРобЛеМи и ПРедизвикатеЛства
Модератор: константин делисивков,  
председател на комитет енергетика, криб
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12:00 предизвикателства пред енергийната  
и индустриална конкурентоспособност
константин стаменов, председател на ус, бфиек

12:15 роля на търговците в електроенергийния пазар
Мартин георгиев, председател на ус, атеб

12:30 предизвикателства пред балансиращия пазар  
на електрическа енергия
виктория Поповска,  
ръководител управление „електроенергиен пазар“, 
електроенергиен системен оператор

12:45 когенерацията: високоефективно производство  
на енергия с минимално въздействие върху околната среда
вихрен стойнов, ръководител на направления “енергия и 
газ“ и “сервиз на енергийно оборудване”, сименс българия

13:00 устойчиви модели за енергийна ефективност в индустрията
илко Йоцев, управител, био пауър ад

13:15 дискУсия

13:30 обяд

сесия III добРи коРПоРативНи ПРактики
Модератор: десислава Чалъмова,  
индустриален клъстер средногорие

14:30 добри практики за опазване  
на околната среда и водите
светлозар караджов,  
технически директор, амилум българия

14:45 индустриалната симбиоза
екатерина Шилегарска,  
началник „околна среда“, титан златна панега цимент

15:00 българската водно-техническа инфраструктура:  
проблеми и предизвикателства
иван иванов, председател, бав

15:15 “здравен картон” на подземните тръбопроводи - устойчиво 
решение за опазване на околната среда
кристиян владимиров,  
търговски директор, строителна механизация ад

15:30 дискУсия

16:00 закРиваНе На коНфеРеНцията

ТРЕТА  
ГОДИШНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА 
И ОКОЛНА СРЕДА 201511 ЮНИ

форумът програманачало локация



МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
софия Хотел балкан, 
зала роял 1 
софия 1000, пл. „света неделя“ 5
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КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ

василена димитрова 
T  0882 617 670 

петър ковачев 
T  0879 948 479 

M  info@srednogorie.eu 
v.dimitrova@srednogorie.eu
p.kovachev@srednogorie.eu
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