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ПРОГРАМА
9:00-9:30

РЕГИСТРАЦИЯ

9:30-10:00

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
Иван Айолов, Заместник-министър на икономиката и енергетиката
Константин Стаменов, Председател на УС на Българската федерация
на индустриалните енергийни консуматори

10:00-11:45

ПЪРВИ ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ: ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА В ГАЗОВИЯ СЕКТОР
В БЪЛГАРИЯ – ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Модератор: Посланик Петър Попчев, Бивш специален пратеник
по енергийна сигурност и изменение на климата
Цени на природния газ в Европейския съюз и конкурентноспособността на страните –
членки спрямо света. (Константин Стаменов, Председател на УС на Българската
федерация на индустриалните енергийни консуматори)
Регулаторна политика и режими в газовия сектор. Роля на ДКЕВР
в сегашния и бъдещ пазарен модел. (Анжела Тонева, Председател
на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране)
Проектно финансиране в сектор природен газ: инфраструктура
и регулаторна рамка. (Даниел Берг, Директор, ЕБВР България)
Булгаргаз ЕАД - Перспективи и развитие на ролята ни
на регионалния газов пазар. (Димитър Гогов, Изпълнителен директор
и член на борда на директорите, Булгаргаз ЕАД)

11:45-12:15

КАФЕ ПАУЗА

12:15-14:00

ВТОРИ ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ: РЕГИОНАЛНА СВЪРЗАНОСТ
И РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ПРИРОДЕН ГАЗ
Модератор: Илиян Василев, Управляващ партньор, Innovative Energy Solutions Ltd
Планове за развитие на капацитетните възможности на българската газопреносна мрежа
в контекста на развитието на регионалния газов пазар. (Кирил Темелков, Изпълнителен
директор и член на управителния съвет, Булгартрансгаз ЕАД)
Интерконектор Гърция – България: Прогрес на проекта и перспективи.
(Любомир Златанов, експерт в Дирекция „Управления на проекти“,
Български енергиен холдинг ЕАД)
Перспективи пред алтернативните доставки
(Кенан Мамедов, State Oil Company of Azerbaijan Republic SOCAR)
Откриване на Южен газов коридор: последици и изводи. Пътят напред.
(Посланик Петър Попчев, бивш специален пратеник
по енергийна сигурност и изменение на климата)

14:00-15:00

ОБЕДЕН КОКТЕЙЛ

15:00-16:30

ТРЕТИ ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ: ПОТЕНЦИАЛ НА МЕСТНИЯ ДОБИВ
Модератор: Илия Лингорски, Регионален директор на eCORP International
Екологични аспекти и предизвикателства при добива на изкопаеми горива.
(Чавдар Георгиев, Заместник-министър на околната среда и водите)
Шистовият газ и глобалният газов пазар. (Иванка Диловска,
Председател на управителния съвет, Институт за енергиен мениджмънт)
Достатъчно атрактивен ли е европейският пазар за нови доставчици?
(Беате Раабе, Генерален секретар на EUROGAS)
Природен газ – състояние на пазара, разрешения за търсене и проучване, концесии за
добив. (Експерт Иван Бонев, Главен експерт, Дирекция „Природни ресурси и Концесии“,
Министерство на икономиката и енергетиката)
Местен добив: Състояние и перспективи пред участък „Девенци“, находище „Койнаре.
(Стефан Анастасов, Resident manager, TransAtlantic Petroleum Ltd)

16:30

ЗАКРИВАНЕ НА ФОРУМА

БФИЕК
Константин Делисивков, Изпълнителен директор
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ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ
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ЛЕКТОРИ
Иван Айолов, Зам.-Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Завършил е ВМЕИ „Ленин“- София, специалност „Електрически централи, мрежи и системи“.
Специализация „Автоматизация на електроенергийната система“. Има специализация в
„Стопанска академия“ към Министерския съвет в Русия. Има дългогодишен опит в Сектор
Енергетика, който включва Член на СД на ЕСО ЕАД, Изпълнителен директор на ЕСО ЕАД, Член
на СД на НЕК ЕАД. От 1 юли 2013 г. е заместник-министър на икономиката и енергетиката.
Константин Стаменов, Председател на УС на БФИЕК
Директор „Стратегическо планиране и инвестиции” в „Стомана Индъстри” АД, Перник.
Завършил е магистърска степен по “Икономическа информатика” в УНСС. Има специализации
по финансова журналистика на фондация „Томпсън“ и вестник “Файненшъл таймс”, във
финансовия отдел на “ГлаксоСмитКлайн” във Великобритания. Ръководи различни проекти в
Стомана – внедряване на SAP ERP; проект финансиран по ОПРЧР, финаниран от ЕСФ и други.
Петър Попчев е доктор на политическите науки и дипломат от кариерата.
Служил е като редови и ръководен дипломат в българските дипломатически мисии в Лагос,
Женева, Брюксел, Дъблин и Виена. След 2006 г. работи като посланик за специални поръчения
по енергийна сигурност и изменение на климата, съветник на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и национален координатор за Набуко. Бил е в българската делегация
за преговори по Южен поток и е ръководил екипа, договорил Междуправителственото
споразумение за Набуко. Допринесъл е за създаване на национална експертиза по енергийна
сигурност в Министерството на външните работи и Дипломатическия институт.
Анжела Тонева, Председател на ДКЕВР
Анжела Тонева е магистър по икономика, Университет за национално и световно стопанство,
гр.София. Квалификационно обучение по ценообразуване на енергийни продукти и услуги и
участие в международни проекти за институционална подкрепа и помощ за изграждането на
енергийния регулатор в България. Обмяна на опит по енергийно регулиране с Португалия,
Дания, Унгария, Румъния. Работи в ДКЕВР от 2001г. От Юни 2013 е Председател на ДКЕВР.
Даниел Берг, Директор на ЕБРД за България
Даниел Берг поема поста директор на ЕБВР в България през юли 2010 г. Той отговаря за
операциите на банката в страната, което включва мониторинг на портфолио от около 1
млрд. евро и разработване на нови инвестиционни стратегии от около 200-250 млн. евро
на година. През 2000 г., той поема поста водещ банкер в Казахстан, където се занимава с
инвестиции в различни сектори, включително производство, инфраструктура и финансови
институции. През 2004 г. оглавява филиала на банката в Киргизстан. След това поема
сходен пост в Албания.
Димитър Гогов, Изпълнителен директор
и Член на Съвета на директорите на, „Булгаргаз” ЕАД
Магистърска степен, със специалност „икономгеограф“, е от Софийския университет
„Св. Климент Охридски“. През 1999 г. започва работа като специалист в отдел „Продажби и
събиране на вземанията“ – „Булгаргаз“ЕАД, по-късно е назначен за началник на отдела. От
отделянето на „Булгаргаз“ЕАД като дъщерно дружество на „Български енергиен холдинг“
през януари 2007 г. е Изпълнителен директор, която длъжност заема и до момента.
Илиян Василев, Управляващ партньор, Innovative Energy Solutions Ltd.
Той е дипломат, бил е посланик в Русия от 2000 до 2006 г. Бил е изпълнителен директор
и вицепрезидент на Българската международна стопанска асоциация, председател на
Агенцията за чуждестранни инвестиции. Основател и почетен председател на Българския
икономически форум и на Икономическия форум за Югоизточна Европа. Бил е Председател
на консултантската фирма Делойт България и резидент мениджър на международната
консултантска компания по проектно развитие и оценка Ди Джи Джоунс енд Партнърс.
Експерт по енергийната сигурност, оценка и управление на проектни рискове.
Кирил Темелков, Изпълнителен директор, Булгартрансгаз ЕАД
Кирил Темелков завършва през 1999 г. магистратура по икономика в УНСС със
специалност „Икономика и управление на търговията”. От края на 1999 г. работи в
„Булгаргаз“ ЕАД, а след преобразуване на дружеството през 2007 г. - в “Булгартрансгаз“
ЕАД. В периода 2000-2008 г. е ръководител на „Търговски отдел“. От 2008 г. до 2010 г.
работи като консултант по управление на различни енергийни проекти. През май 2010
г. поема управлението на „Набуко - България“ ЕООД. От юни 2011 г. е Член на Съвета на
директорите и Изпълнителен Директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
БФИЕК
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ
ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ
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ЛЕКТОРИ
Любомир Златанов, Български енергиен холдинг ЕАД
Любомир Златанов заема позицията Експерт-проекти в „Български енергиен холдинг” ЕАД
(БЕХ ЕАД) , Дирекция „Управление на проекти”. Участва в екипа на БЕХ ЕАД за планиране и
изпълнение на инвестиционни проекти, и по-специално тяхното търговско структуриране,
привличане на финансиране и взаимотношения с инситуциите на ЕС. Любомир Златанов
отговаря и за координация на взаимонотшенията със съ-акционери на БЕХ ЕАД в
съвместни инвестицинни дружества.
Илия Лингорски, Регионален директор на eCORP International
Илия Лингорски има дългогодишен опит в банковото дело, корпоративното управление,
държавното управление и академичната сфера. След дипломирането си с отличие
от Химикотехнологичния и металургичен университет в София, той продължава
изследователската си работа в Оксфорд. Служил е в обществения, финансовия и частния
сектори.
Чавдар Георгиев, Зам.-министър на околната среда и водите
Завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Трудовият му стаж започва
като председател на СД „Агенция за юридически консултации”. В периода септември
2005 – юли 2009 г. заема длъжността на заместник-министър на околната среда и водите.
От юли 2009 г. е секретар на Правния съвет към Президента на Република България, като
от 2011 г. до февруари 2012 г. – негов председател. В периода май 1995 – юни 1997 г.
заема длъжността заместник-главен секретар на Народното събрание, а през 1995 г. на
главен секретар на Министерството на околната среда.
Иванка Диловска, Председател на управителния съвет
на Института за енергиен мениджмънт
Тя е председател на Управителния съвет на сдружението от самото учредяване на
организацията - юни 2010. След старта на кариерата и в Енергопроект следват редица
ръководни позиции в енергийното министерство като Директор на дирекции по енергийна
стратегия, проекти, пазари и държавно управление (1993-1996, 2002-2005, 2007-2010)
и Заместник министър на енергетиката (1996, 2005-2006). Основни области на интерес
и отговорност в тези периоди са секторните политики и стратегии, енергийните баланси,
статистиката, анализите и прогнозите; енергийните пазари и проекти; регулирането;
приватизацията и преструктурирането на отрасъла.
Беате Раабе, Генерален секретар на Eurogas,
Асоциацията, която представлява сектора на търговия на едро, разпределение и
продажба на природен газ в Европа. Нейната кариера започва като преподавател
във Великобритания. От 1993 отговаря за европейките въпроси в Международната
асоциацията на комбинирания пътен и железопътен транспорт в Брюксел, а по-късно в
немските и шведски железници.През 1998 започва работа за Международната асоциация
на производителите на нефт и газ, където от 2005г. заема длъжностите директор по
европейските въпроси и ръководител на европейския офис.
Иван Бонев, Главен експерт в МИЕ
Работи в дирекция „Природни ресурси и Концесии“ отдел „Разрешения“, инж. геофизик с
над 20 г. работа по проучване и добив на нефт и газ, хидро-газодинамични изследвания на
нефтени и газови сондажи; интерпретация, отчет и контрол на добива.

Стефан Анастасов, Директор на офиса на Direct Petroleum България в София
Работи като инженер на сондажи (сондиране, завършване, тестов сондаж и добив) с Direct
Petroleum България от 2007г. През 2011 г. работи като инженер на терен и експерт в
Турция за Трансатлатик Петролеум. През 2012 г. заема длъжността директор на офиса на
Direct Petroleum България в София.

БФИЕК
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ
ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ

