
“Дневният ред на енергийното развитие на региона – 

приоритети, технологии, пазари” 
 

На 17 май т. г. в Гранд хотел Балкан, София изп. директор на АБГР г-н Ергин Емин бе участник в 

8-та Регионална енергийна конференция на тема “Дневният ред на енергийното развитие на 

региона – приоритети, технологии, пазари”, организирана от Български енергиен и минен форум 

(БЕМФ) и под патронажа на на Министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова. 

Сред темите, които бяха обсъдени, са: “Въглищни региони в преход”; “Конкурентоспособни ВЕИ 

без субсидии”; “Регионален пазар на електрическа енергия и природен газ: преимущества, 

стимули и бариери”; “Ядрената енергетика на либерализирани енергийни пазари: успешни 

модели” и “Иновации в енергетиката и електромобилността”. 

Конференцията предостави възможност за получаване на актуална информация от водещи 

специалисти, които споделиха техните познания и опит за преодоляване на предстоящите 

предизвикателства по управление на новите енергийни проекти и услуги. На събитието 

присъстваха висши представители на държавната администрация на страните членки на 

Европейския съюз, европейски институции и неправителствени организации, търговци и 

доставчици на електрическа енергия и природен газ и др. 

 

 

 

Програма 

 

8:30-9:00 Регистрация и кафе 

  

09:00 – 09:20 Oфициално откриване 

Иван Хиновски, Председател на Организационния комитет 

Tеменужка Петкова, Mинистър на енергетиката, Патрон на конференцията 

Валентин Николов, Председател на Комисията по енергетика, 44 НС 

Станислава Цалова, синоптик в бТВ, Обръщение към участниците „Време е!” 

  

  

9:30–10:50 
Панел 1: Въглищни региони в преход: време за решения 

Модератор: Красен Станчев, ИПИ 



“Дневният ред на енергийното развитие на региона – 

приоритети, технологии, пазари” 
Водещи доклади: 

Юлиян Попов, Европейска Климатична Фондация/BPIE, Модела на преход в комплекса 

 Марица Изток и критериите за успех 

Eвангелос Тцимас, ЕК ГД JRC, Перспективи за развитие на въглищни райони в ЕС 

Панелисти: 

Oливие Маркет, AES България, Ролята на термичните централи на лигнитни въглища  

за енергийната сигурност на България 

Брайън Рикетс, Генерален Секретар на ЕВРОКОЛ 

Toмаш Рогала, Полша, Председател на Борда на Полската минна група, Социална  

приемливост на прехода с помощта на новите технологии 

Джейеш Пармьр, Баринга, UK, Проучване възможностите за производството на газ  

от въглища в България 

Константинос Кронос, PPC, Гърция 

Иван Костов, Център за анализи и управление на риска, Виктор Аврамов, НБУ,  

Прогноза за конкурентноспособността на въглищните централи 

Дискусия 

  

10:50 – 11:15: Кафе-пауза 

  

  

11:15–12:30 

Панел 2:Конкурентноспособни ВЕИ без субсидии:Постижима цел ли е? 

Модератор:Анжела Тонева, Енерго Про 

Водещ доклад: Maрцин Сиган, IRENA, Потенциал на конкурентноспособността на  

ВЕИ в Югоизточна Европа днес 



“Дневният ред на енергийното развитие на региона – 

приоритети, технологии, пазари” 
Панелисти : 

Maтиас Бук, Agora Energiewende, Възможности за понижаване цената на капитала за 

строителство на ВЕИ 

Костадин Сирлещов, CMS София, Корпоративни договори за дългосрочно изкупуване  

на зелена енергия и тяхното въздействие за развитие на ВЕИ в условията на  

свободен пазар. 

Проф. Христо Василев, ТУ-София, Развитие на технологиите за производство на  

енергия от ВЕИ и тяхния потенциален дял в енергийния баланс на България; 

Лияна Аджарова, АБЕА, Подценяваното значение на топлинната енергия от  

ВЕИ-последствия и пропуснати ползи за обществото 

Дискусия 

 12:30–13:15: Обяд  

13:15–15:00 

Панел 3: Регионален пазар на електрическа енергия и природен газ: преимущества,  

стимули и бариери 

Модератор: Красимир Дачев, Свилоза ЕАД 

Водещи доклади: Клара Полети, Президент на ACER, Пазарна интеграция и регионални 

пазари: Eвропейска перспектива 

Keвин Ханафорд, TOTAL BULGARIA E&P, За постигане на енергийния преход: 

 Ролята на газа и нискокарбоновата електроенергия. 

Панелисти: 

Септимиу Стойка, Председател на СД на Румънската стокова борса, Развитие на  

газовия пазар в Румъния и бъдещото му интегриране с регионалните пазари 

Стелиос Бикос, Търговски директор на ДЕПА, Гърция, LNG в газовия микс на  

Гърция ролята му за регионалния газов пазар 



“Дневният ред на енергийното развитие на региона – 

приоритети, технологии, пазари” 

Eрик Джурдик, Турски поток, Завестник-главен изпълнителен директор по  

строителството, Tурски поток: проектиране, строителство и перспективи на 

ултра-дълбоководните газопроводи 

Доц.Иван Иванов, Председател на КЕВР, Състояние и перспективи за установяване на 

регионален енергиен пазар 

Кирил Равначки, Булгартрангаз, Актуализация на енергийната стратегия в частта  

доставки на природен газ и създаване на газова борса; 

Константин Константинов, IBEX,България 

Развитие на българската енергийна борса и възможности за свързването и със 

 съседните енергийни пазари 

Дискусия 

 

15:00 – 15:30: Кафе пауза 

  

15:30–16:30 

Панел 4: Ядрената енергетика на либерализирани енергийни пазари: успешни модели 

Модератор:Даниела Бобева, БАН 

Водещ доклад:Антон Иванов, БЕМФ, България, Приложими бизнес-модели на  

нови ядрени мощности на либерализирани енергийни пазари - световна практика и 

национални особености 

Панелисти: 

Aнна Ризова, Волф Тайс, Юридически съображения при строителството  

на нова ядрена мощност в България 

Иля Соловейев, РОСАТОМ, Русия: Пазарни решения на нови клиенти в ЕС 

Дмитри Семизов, ММС Консултинг, Модели на реализация на проекта АЕЦ“Белене“ 



“Дневният ред на енергийното развитие на региона – 

приоритети, технологии, пазари” 

Георги Разложки, ДПРАО, България, Резултати от досегашната експлоатация на 

инсталацията за плазмено изгаряне на РАО в предприятието 

Дискусия 

16:30 -18:00 

Панел 5: Енергетика на големите градове и актуални предизвикателства пред  

околната среда - иновации, електромобилност, трансформация и просюмери 

Модератори:Илиян Василев, Иновационни енергийни решения, Йолиан Иванов,  

Колинс Груп 

Панелисти: 

Иван Костов, Електромобилност и енергиен преход в България 

Любомир Димитров, Сканди Енерджи, Кръгова енергетика-иновативни технологии за 

екологично беземисионно производства на енергия от битови отпадъци 

Красен Димитров, М.А.М.Е.Л. Плазмено иновативно решение за оползотворяване 

 на СО2 като гориво 

Йоана Христова, Столична Община, Интегриран подход за опазване на чистотата  

на въздуха и повишаване на енергийната ефективност в Столична Община 

Ичко Рачев, Нелбо Инженеринг“, Димитър Димитров, Аttractsoft“GMBh, , Приложение 

на IoT технологията за индивидуален контрол на производството и  

потреблението на енергия от просюмерите през Интернет 

Венко Бешков, БАН, Дириктно производство на електроенергия от сероводорода 

 в Черно море в сулфидна горивна клетка 

Дискусия 

18:00 – 18:30 Финална дискусия, заключителни бележки и закриване на конференцията 

  

18:30 - 21:00 Коктейл 


