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РЕГИСТРАЦИЯ
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10:00 

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

Антон Павлов, 
Заместник-министър с ресор Енергийна политика, Министерство на икономиката и енергетиката

Тим Курт, 
Изпълнителен директор, „Аурубис България“ АД

Александър Николов, 
Зам.-изпълнителен директор, АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД

Константин Стаменов, 
Председател на УС на БФИЕК

10:00
11:45

ПЪРВИ ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ: ПАЗАР В РАЗВИТИЕ –  
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИЦИ
Модератор: Анжела Тонева, бивш председател на ДКЕВР
Тенденцията към ререгулация – засилена роля на регулатора в сегашния и бъдещ пазарен модел

Достъп на стопански потребители до конкурентни цени на свободния пазар

Европейски перспективи – от пазари на енергия към пазари на капацитет

Как започна всичко? Къде стигнахме 10 години по-късно?

Кои са основните предизвикателства пред различните категории участници?

Участници в панела: 
Георги Николов – „Аурубис България“АД, 
Александър Николов – АЕЦ „Козлодуй“, ЕАД
Николай Минков – Средногорие мед индустриален клъстер,
Мартин Тафров – Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, 
Иванка Диловска – Институт за енергиен мениджмънт.

11:45
12:15

КАФЕ ПАУЗА

12:15
14:00

ВТОРИ ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯТ ПАЗАР…  
СЛЕДВАЩИТЕ 10 ИЛИ ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА ПУБЕРТЕТА?
Модератор: Константин Делисивков, БФИЕК 

Българската електроенергийна борса

Интегриран електроенергиен пазар

Планиране и управление на потребителски товари

Балансиращ пазар – възможности за оптимизация

Участници в панела: 
Владимир Дичев - „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, 
Константин Константинов – „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, 
Милан Янковски - „Шнайдер Електрик“ ЕООД, 
Виктория Поповска – „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, 
Калоян Кънев -  „Фреа Акспо“ ООД; 

14:00 ДИСКУСИЯ И ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

КОКТЕЙЛ

THE ELECTRICITY MARKET...  
10 YEARS LATER



Антон Павлов е завършил магистратура по автоматика и 
електроника в Техническия университет ВМЕИ “Ленин” – София, 
както и магистратура по Финанси и корпоративни финанси в 
УНСС – София, докторант е на Стопанската академия “С.А. Ценов” – 
Свищов.Павлов работи като енергиен експерт в дружества в 
сферата на енергетиката от 1995 г. до 2012 г. Кариерата си 
в енергийния сектор започва от Националната електрическа 
компания. Бил е и член на Съвета на директорите на “Мини 
Марица Изток”. В периода до 2012 г. заема различни ръководни 
длъжности в дружествата на “ЧЕЗ България”. До момента той 
е главен енергетик и ръководител “Енергийно управление” на 
“Лукойл България” ЕООД.

Тим Курт е роден на 8 юли 1967 г. в гр. Бремен, Германия. Той 
е специалист по логистика от Университета по приложни науки в 
гр. Фрийдберг, Германия. Започва кариерата си в “Unilever” (1990-
2001 г.). Развитието на кариерата си продължава в компанията 
“Numico” и до 2004 г. заема позицията Ръководител “Логистика” 
за брандовете “Milupa” и “Pulmoll”. От 2004 до 2006 г. живее и 
работи в гр. Ополе, Полша, като заема позицията Директор “Верига 
доставки”. В “Норддойче Афинери” (предишното наименование на 
Аурубис) започва работа през 2006 г. и до месец юли на 2014 г. 
е Вицепрезидент “Корпоративна логистика”. Допълнителено в 
периода 2009- 2013 г. заема и корпоративната функция мениджър 
“Иновации” на концерна. Участвал е в реализацията на множество 
проекти на Групата, някои от които и в България.

Александър Николов е роден през  1962 г. Следва висшето си 
образование във ВМЕИ „Ленин“ – София, от 1982 г. до 1987 г., със 
специалност „Топло и ядрена енергетика“. Трудовата си кариера 
започва като оператор на реактор в АЕЦ „Козлодуй“ през 1986 г., 
като в продължение на годините работи на различни длъжности, 
включващи главен дежурен, главен технолог, главен инженер 
и ръководител на различни управления. През 2011 г. Става 
Заместник изпълнителен Директор (до септември 2014 г.), като 
междувременно в периода септември 2011 и май 2012, заема 
позицията Изпълнителен Директор. Владее английски език.

Константин Стаменов е председател на УС на БФИЕК и 
директор на дирекция “Стратегическо планиране и инвестиции” в 
Стомана Индъстри АД, член e на УС на WEC България. Завършил 
е магистърска степен по “Икономика и информатика” и има 
сертификати в областта на логистиката, финасите и системите за 
разплащания и управление на проекти от института “Стивънс”,САЩ. 
В Стомана Индъстри АД ръководи внедряването на SAP и редица 
проекти с европейско финансиране.

Георги Николов е роден на 19 април 1965 г. във Варна. 
Има магистърска степен по „Право” от Софийския университет 
„Св. Климент Охридски”. През 1992 г. работи като съветник по 
правните въпроси в Химкомплект Инженеринг. В периода 1993 – 
1998 г. заема позицията главен юрист-консулт в Булгартабак-София, 
а от 1998 г. до днес работи за медния производител в близост до гр. 
Пирдоп. От 2008 г. до момента е член на Съвета на директорите и 
Генерален секретар на Аурубис България АД, както и изпълнителен 
директор на Аурубис Инженеринг АД. Член е на управителните 
съвети на Българската асоциация на металургичната индустрия 
(БАМИ) и на Средногорие клъстър. Замесник-председател на 
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори 
(БФИЕК). Член е и на управителния съвет на Фондация “Помощ за 
благотворителността в България”.

Мартин Тафров е магистър по Биология от Софийския 
Университет и магистър по Публична администрация от Нов 
Български. Мениджър по Организация и управление на бизнеса от 
Стопанска Академия Свищов. От 2004 до 2010 работи в няколко 
различни лицензирани търговеца на електрическа енергия. От 
2010 до 2012 Ръководител Управление продажби на електрическа 
енергия в АЕЦ Козлодуй ЕАД. От 2013 в ДКЕВР в началото като 
главен експерт, а в момента н-к отдел „Ценово регулиране и 
лицензии – електрически мрежи, търговия и пазари“. Един от 
съучередителите на „Асоциация на търговците на електрическа 
енергия в България“.

Анжела Тонева е магистър по икономика от УНСС и е експерт 
по икономическо регулиране на енергийни предприятия и ВиК 
оператори. Има дългогодишен стаж в ДКЕВР, като от  Януари 
2001 до Септември 2009 година работи в специализираната 
администрация на ДКЕВР, първоначално като експерт, а от 2002 
година и като директор със специализация в образуване на цени, 
методи за регулиране и икономически анализи. От  Септември 
2009 година до Май 2013 година е член на ДКЕВР. От Юни 2013 г. 
до Декември 2013 година е председател на ДКЕВР.

Николай Минков е Магистър-електроинженер по специалност 
„Автоматика и телемеханика“ на Московския енергетически 
институт, Москва. Специализирал е автоматизация и управление 
в процесните индустрии, проектно и управленско консултиране в 
България и Русия, Великобритания и Ирландия, Гърция и Кипър. 
Десет години работи като инженер-технолог, научен сътрудник 
и преподавател в катедра „Автоматизация на непрекъснатите 
производства“, Факултет Автоматика на Техническия университет 
в София. Участва в научно-изследователски и приложни проекти с 
Хъниуел България, Топлофикация София, Химко Враца, Металхим, 
Балканкар и други.

Иванка Диловска е председател на УС на Института за енергиен 
мениджмънт. От март 2014 г. сдружението е пълноправен член на 
Евроелектрик за България. Иванка Диловска е енергиен икономист 
с дългогодишен опит на ключови позиции в българските енергийни 
институции с преки отговорности за разработване и изпълнение 
на националните енергийни стратегии и политики, за насърчаване 
на пазарното развитие на енергетиката и преструктурирането 
на енергийните компании в съответствие с националното и 
европейското законодателство.

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-
2006 г. е част от търговския екип на АЕЦ Козлодуй. В периода 
2002-2004 г. участва в стажантска програма в САЩ. Притежава 
магистърска степен по счетоводство и контрол от УНСС, гр. София. 
Зам.-Председател на УС на АТЕБ – Асоциация на търговците на 
електроенергия в България.

Константин Константинов е член на борда на директорите и 
изпълнителен директор на Българската независима енергийна 
борса ЕАД. Участва активно в процеса на либерализация на 
електроенергийния пазар в България, като заема различни 
длъжности в компаниите Енемона Ютилитис АД и Националната 
електрическа компания ЕАД. В периода 2013-2014 е член на 
съвета на директорите на NECO SA.

Милан Янковски завършва висшето си образование в 
Техническия Университет в София, с магистратура „Електротехника 
и Електро инженерство“, между 2003 г. и 2005 г. През периода май 
2005 г. и ноември 2007 г. Заема длъжността Мениджър Проекти в 
„BIS Engineering“, Република Македония.  Веднага след това, между 
ноември 2007 г. и декември 2012 г. е Специалист „Автоматизация“ 
към „Шнайдер Електрик“ в Прага. От януари 2013 г. до момента 
заема позицията Консултант по Енергиен мениджмънт и енергийна 
ефективност в „Шнайдер Електрик България“.

Виктория Поповска работи осем години в НЕК ЕАД в управление 
„Търговия“ с отговорности по доставки на оборудване и резерви 
части за мрежа ВН, ТЕЦ и ВЕЦ. От 2002 г. до 2007 е началник на 
новосъздадения отдел „Подготовка за либерализиране на пазара” 
в НЕК ЕАД. От 2007 г. след преструктурирането и отделянето на 
ЕСО ЕАД е началник на управление „Електроенергиен пазар” в 
дирекция ЦДУ. От 2009 г. е представител на ЕСО ЕАД в комитет 
„Пазар” на ENTSO-E, а от 2013 г. участва и в работна група 
„Координиране на процесите по пазарна интеграция в Европа“.

Калоян Кънев е електроинженер, завършил е Технически 
университет – гр. София, специалност Електрически централи, 
мрежи и системи. Започва кариерата си в НЕК ЕАД през 1998 г. 
Има на над 10 г. опит в областта на енергийните пазари като 
консултант и мениджър. В периода 2010 – 2012 г. е част от 
мениджърския екип на Е.ОН България. От края на 2012 г. е 
управител на Фреа Трейдинг ООД, част от семейството на 
швейцарската енергийна компания Акспо.

Константин Делисивков е изпълнителен директор на Българската 
федерация на индустриалните енергийни консуматори. Магистър 
е по енергийна икономика и право на ЕС. Докторант е в катедра 
Икономика и управление по отрасли (енергетика) на стопански 
факултет на софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има 
специализация по електроенергетика от ТУ-София. За 2014 г. 
е лауреат на наградата за икономисти „Д-р Илко Ескенази - 
България и Европейски съюз“ на международна фондация 
“Св. Св. Кирил и Методий” за разработка на тема „Икономически 
модели за стимулиране на интеграцията на електроенергията от 
ВЕИ“.
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