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УЧИЛИЩЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 

26-30 ОКТОМВРИ 2015 

СОФИЯ 

Институтът за енергиен мениджмънт и УНСС - Институт за следдипломна 
квалификация имат удоволствието да Ви предложат за трети път възможност да 
посетите Училище за енергийно регулиране.  

Програмата му цели предоставянето на базови технически, икономически и 
юридически знания и принципи, необходими за проектиране и управление на 
успешните регулаторни системи за енергийната индустрия. Познанията по 
класическо регулиране съгласно традиционната вертикално-интегрирана отраслова 
структура се съчетават с актуалните въпроси на регулирането  в конкурентна  среда.  

В рамките на курса ще бъдат разгледани най-важните теми в областта на 
енергийното регулиране на примера на практическите му обекти - пазари на едро, 
пренос и разпределение на енергия, качество на енергийните доставки, регулаторни 
правни процедури, монополни и конкурентни дейности и търговия на едро и дребно 
на пазарите на електроенергия.  

Обучението е петдневно и е организирано в 3 тематични модула, фокусирани върху 
най-горещите въпроси на регулирането на енергийния сектор: 

• Регулиране в електроенергетиката – еволюция/развитие 
• Енергийно регулиране и енергийни пазари 
• Регулиране и енергийна политика 

По-подробно за съдържанието и предварителната програма на курса – тук. 

Модел на курса 

Инструкторите на курса са практици със значителен опит и експертиза. Курсът е 
предназначен да предостави висококвалифицирани познания и практически казуси, 
като е фокусиран в еднаква степен върху практическото прилагане и теоретичната 
методология на енергийното регулиране.  

Курсът има две направления: работа в залата за обучение чрез представяне на 
тематични лекции от инструкторите и практически примери, самостоятелна работа 
по групи и дискусия.  
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За кого е предназначен 

Курсът е предназначен за работещи в държавни институции, чиято дейност има 
отношение към регулирани енергийни компании, местни власти, банкови институции, 
правни и инвестиционни посредници, консултантски фирми, енергийни компании, 
стопански потребители на енергийни услуги, представители на специализирани 
медии, социални групи и граждански общности. 

Броят на участниците е ограничен. 

Инструкторски екип 

Сред преподавателите ни са Славчо Нейков, Анжела Тонева, Иванка Диловска, 
Атанас Георгиев, Константин Стаменов, Костадин Сирлещов.  

Подробна информация за лекторите. 

 

Документ за професионална квалификация 

На успешно завършилите Училището за енергийно регулиране се издава 
удостоверение за професионална квалификация, регистрирано и признато от МОН, 
както и придружаващи сертификати на български и английски език. 

 

Място на провеждане 

Гр. София, ж.к. Студентски град, Институт за следдипломна квалификация към УНСС, 
бул. „Климент Охридски“ № 2, до спирка „Г. М. Димитров“ на Столичното метро. 

Времетраене 

26-30 октомври 2015 г., целодневни занимания 09.30 ч.- 17.30 ч.  

 Цена на курса 

−        За студенти: 490,00 лв. (Тарифа 1) 

−        Стандартна тарифа: 920,00 лв. (Тарифа 2) 

 Основни предимства на курса 

• Задълбочено представяне 
• Балансиран микс от теория и практика 
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• Високо ниво на експертиза 
• Възможност за директен неформален контакт с водещи енергийни 

експерти и висши мениджъри 
• Работа в групи & упражнения 
• Професионална организация и признат от МОН документ за 

професионална квалификация 

За записване 

Таксата за обучение се превежда по банков път по сметка на Института за 
следдипломна квалификация към УНСС:  

Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС 

Гр. София, Бул. ,,КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 2 
УниКредит Булбанк София – Kлон Аксаков 
BIC на банката - UNCRBGSF  

IBAN BG23UNCR76303100117207 

Основание: Училище за енергийно регулиране + посочване на съответната тарифа 

За въпроси, свързани със заплащането 

Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС 

Гр. София, Бул. ,,КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 2 

Център за факултативно обучение, стая 104 

Г-жа Полина Никифорова, тел. +359(2)8627713, GSM 0888000237 

e-mail: P.Nikiforova@ips.bg 

Всеки работен ден от 9-11 ч. и от 14-16 ч. 

За допълнителна информация 

Сдружение „Институт за енергиен мениджмънт“ 

Гр. София, ул. „Леге“ № 5, emi@emi-bg.com, тел.:02 980 07 14  
  

mailto:emi@emi-bg.com
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УЧИЛИЩЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
Програма 

(26-30 октомври 2015) 

 
 
 
 
  9.30  –  10.00 Регистрация 

10.00  -  12.00 

11.10  -  11.20 
kафе-пауза 

Лекция 1. ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА: СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ФУНКЦИОНИРАНЕ, Иванка Диловска 

Енергийни сектори: електроенергетика, топлоснабдяване, газоснабдяване, 
въгледобив  
Електроенергийна система: производство, пренос, разпределение, снабдяване  
Енергийни предприятия: профил, състояние 
Енергийни пазари: участници, механизми, перспективи 
 

12.00 – 13.00 Обедна почивка 

13.00 – 15.00 

14.10  -  14.20 
kафе-пауза 

Лекция 2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА: ЗАКОНОДАТЕЛНА И 
РЕГУЛАТОРНА РАМКА, Славчо Нейков 

Институционална рамка: МЕ, КЕВР, АУЕР, АЯР, МОСВ, МРРБ 
Законодателна рамка: ЗЕ, ЗЕВИ, ЗЕЕ, ЗБИЯЕ 
Енергийна политика: енергийна стратегия, национални цели, национални планове 
Роля и функции на КЕВР: лицензиране, контрол, ценово регулиране, мониторинг на 
пазара 
Регулаторна рамка: наредби; правила; методики; указания; общи условия 
 

15.00 – 15.30 kафе - пауза 

15.30 – 17.00 Лекция 3. ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ НА ЕНЕРГИЙНОТО 
РЕГУЛИРАНЕ, Атанас Георгиев 

Законодателство: Директиви и регламенти (Трети енергиен пакет, Пакет 
"Климат & Енергетика 2020", Регламент за сигурност на газовите доставки, 
Стратегия за енергиен съюз и др.) 
Институции: От CEER и ERGEG до ICER и ACER 
Независимост: Ролята на Регулатора според Третия енергиен пакет 
Търговия с електроенергия и газ: От национални пазари към регионални борси и 
Вътрешен енергиен пазар 
Бъдещите предизвикателства: нови технологии и схеми за подкрепа при пазарни 
провали 

26 октомври 2015 ПОНЕДЕЛНИК 
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10.00 – 12.00 

11.10  -  11.20 
kафе-пауза 

 

Лекция 4. ЛИЦЕНЗИОННИ РЕЖИМИ, Иванка Дилoвска 

Дейности в енергетиката, подлежащи на лицензиране 
Правомощия на КЕВР и лицензионни процедури (издаване, изменение, 
продължаване на срока, допълване, спиране, прекратяване и отнемане на 
лицензии) 
Мястото на бизнес плановете (инвестиционна, производствена, 
ремонтна програми, прогнозни структура и обем на разходите, 
прогнозни финансови отчети) като част от лицензията 
Лицензионен контрол/ одитиране 
 

12.00 – 13.00 Обедна почивка 

13.00 – 15.00 

14.10 - 14.20 
kафе-пауза 

 

 

Лекция 5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ТАРИФИ, Анжела Тонева 

Ценообразуване  
Регулаторен и ценови период  
Регулаторен преглед  
Регулаторни одити  
Тарифни структури 
Разпределяне на разходни компоненти 
Калкулиране на тарифи 
 

 

15.00 – 15.30 kафе - пауза 

15.30 – 17.30 Лекция 6. ЕСТЕСТВЕНО МОНОПОЛНИ VS. КОНКУРЕНТНИ ДЕЙНОСТИ 
В ЕНЕРГЕТИКАТА, Иванка Диловска 

Конкурентна регулаторна рамка: основни характеристики 
Естествено монополни дейности: дефиниция, същност  
Изисквания за отделяне на дейностите по производство и снабдяване от 
мрежовите дейности (счетоводно, организационно, юридическо) 
Български пазарен модел: състояние и перспективи 
Електропроизводство: регулиран и пазарен сегмент 
Регулиране на електропреносната мрежа  
Регулиране на електроразпределителната мрежа 

 

 
 
 

27 октомври 2015 ВТОРНИК 
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10.00 – 12.00 

11.10 - 11.20 
kафе-пауза 

 

Лекция 7. ТЕОРИЯ И ПРИНЦИПИ НА РЕГУЛИРАНЕТО, Анжела Тонева 

Традиционно регулиране: еволюция 
Типични функции на регулатора  
Регулаторни цели: силни и слаби страни 
Регулаторни принципи 
Разходи и регулирани приходи: структура на разходите, норма на 
възвръщаемост, регулаторни стратегии (степен на обвързване на цени – 
приходи – разходи)  
Регулаторни методи: регулиране чрез норма на възвръщаемост, 
насърчителни регулаторни механизми (Х-фактор). Силни и слаби страни. 

 
12.00 – 13.00 Обедна почивка 

 

13.00 – 15.00 

14.10 - 14.20 
kафе-пауза 

 

Лекция 8. ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И РЕГУЛИРАНЕ, Иванка Диловска 

Нисковъглеродна политика: търговия с емисии, ВЕИ, енергийна ефективност 
Задължения към обществото. Ценови въздействия 
Дългосрочни договори и невъзстановяеми разходи 
Преференциални цени и зелени добавки 
Комбинирано производство и кафяви добавки 
Нисковъглеродна политика vs. либерализация 
 
 

15.00 – 15.30 kафе - пауза 

15.30 – 17.30 Лекция 9. НАРЕДБАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕЖЕСТТА, СВЪРЗАНА С 
РАЗХОДИТЕ ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, 
Константин Стаменов 

 

 
  

28 октомври 2015  СРЯДА 
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10.00 – 12.00 

11.10 - 11.20 
kафе-пауза 

 

Лекция 10. ПАЗАР НА ЕДРО, Иванка Диловска 

Пазар на едро: същност, видове, пазарни модели 
Двустранни договори  
Електроенергийна борса  
Балансиращ пазар 

 

12.00 – 13.00 

 

Обедна почивка 

 

13.00 – 15.00 

14.10 - 14.20 
kафе-пауза 

 Лекция 11. ПАЗАР НА ДРЕБНО, Иванка Диловска 

Същност и характеристики 
Технологичен процес (стандартни товарови профили и/или умни 
електромери) 
Модели за управление на потребителски данни 
Участници на пазара на дребно - търговци на дребно, доставчици от 
последна инстанция  
Преход от регулирани към нерегулирани (стандартни) тарифи 

 

15.00 – 15.30 Кафе - пауза 

15.30 – 17.00 Лекция 12. ПРОБЛЕМИТЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО РЕГУЛИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ 
(2012-2015) И ПЪТИЩАТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ, Костадин 
Сирлещов 

 

 

 

 

 

 

 

29 октомври 2015  ЧЕТВЪРТЪК 
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9.30  -  10.00 

 

Поставяне на задание за работа по групи 

10.00  -  11.30 

11.30 – 13.00 

Работа по групи 

Защита на работни казуси 

13.00  -  13.30 

 

Връчване на удостоверения 

 

  

30 октомври 2015  ПЕТЪК 
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ЛЕКТОРИ 

 

Анжела Тонева е магистър по икономика от УНСС. Започва работа като 
главен експерт в ДКЕВР през месец януари 2001 г. и работи по всички 
икономически въпроси свързани с определянето на правилата за 
образуване на цените за всички регулирани сектори, както и участва в 
разработването на първите нормативни правила за образуване на цените 
на регулираните дружества. От 2002 г. е директор в специализираната 
администрация на комисията, като ръководи работата на 
администрацията по създаването на специфичните указания на ДКЕВР 

към регулираните дружества за образуване и прилагане на цените. Работи по анализа и 
прилагането на различните методи за регулиране на дружествата. 

През септември 2009 г. е избрана за член на Държавната комисия по енергийно и водно 
регулиране, а от юни до декември 2013 г. е неин председател. 
 
 

Атанас Георгиев е щатен преподавател и секретар в магистърската 
програма по „Икономика и управление в енергетиката, 
инфраструктурата и комуналните услуги” към Стопански факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“. Преподава и в курсове на Българския 
дипломатически институт към МВнР. Завършил е магистратурата по 
енергийна икономика, както и магистратура по „Финанси и банково 
дело” в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, както и 

редица специализации, сред които IVLP програмата на Държавния департамент на САЩ 
(“Global Energy Security”), програмата „Generation Next” на Россотрудничество (Русия), 
„Ценообразуване в енергетиката“ и „Бенчмаркинг“ в Public Utility Research Center 
(Флорида), курс по енергийно право във Florence School of Regulation и др. Член на 
International Association for Energy Economics (САЩ) и на научния комитет към Turin School of 
Local Regulation (Италия). Kонсултант по преструктуриране в енергетиката – от 2005 до 2009 
г. в „Юкономикс” ЕООД, а впоследствие – като част от екипа на „Пъблик сървисис” ООД. 
Издател и главен редактор на сп. „Ютилитис” и Publics.bg, гост-автор в български и 
международни издания. 
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Иванка Диловска е експерт по икономика на енергетиката, с повече от 
тридесет години опит, включително на ключови позиции в 
Министерство на енергетиката - бивш заместник-министър на 
енергетиката, директор на дирекция „Енергийни политики, стратегии и 
проекти” и др., понастоящем член на Управителния съвет на Института 
за енергиен мениджмънт. Иванка Диловска е активен участник във 
всички промени в енергийния сектор от 1990 насам. Като заместник-
министър и директор  в енергийното министерство има преки 

отговорности за разработване и изпълнение на националните енергийни стратегии и 
политики, включително  за преструктурирането и стабилизирането на сектора, разработване 
на схеми за насърчаване на пазарното развитие на енергетиката, преструктурирането на 
енергийните компании в съответствие с националното и европейското законодателство, 
разработване на енергийни баланси, анализи и прогнози, администриране, контрол и 
мониторинг на енергийни проекти. Притежава  задълбочен експертиза по енергийна 
икономика (енергиен пазар, инвестиции, преглед и подготовка на енергийни проекти, 
влияние върху околната среда и енергийна политика) и обширен опит и познания в 
енергийния сектор и по-специално в областта на икономическото и енергийно прогнозиране 
и планиране. Член на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет. 

 

Константин Стаменов е председател на УС на Българската 
федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) от 
2009 г.  БФИЕК е основана през 2006 г. и е член на IFIEC Европа след 
2012 г. Константин Стаменов работи в металургичната компания 
„Стомана Индъстри“ от 12 години на различни висши ръководни 
длъжности. В момента той е директор Стратегическо планиране и 
инвестиции. От 2012 г. става член на УС на WEC България (Световен 
енергиен съвет). 

Стаменов е ръководил проекта за внедряване на SAP и няколко проекта, финансирани от ЕС. 
Завършва магистърска степен по "Икономика и информатика" (1993) и е сертифициран по 
управление на проекти в Stevens Institute of Technologies, USA. Той участва в програмата на 
САЩ за лидери през 2013 г. Завършва магистърска степен по Енергиен Мениджмънт в 
Техническия университет София през 2015 г.  

От 2009 г. насам Константин Стаменов има много публикации и интервюта в различни 
електронни медии, вестници и списания, посветени на развитието на енергийния пазар. Той е 
член на различни работни групи: Либерализация на енергиния пазар към Министерството на 
енергетиката, Енергиен Watchdog - за пазарните правила, Енергийно право и т.н. Към днешна 
дата БФИЕК е добре разпознаваема неправителствена организация и представлява 
енергоемката индустрия пред държавните органи. 
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Костадин Сирлещов е партньор в Си Ем Ес Камерън Маккена в София и 
оглавява отдела по Енергетика, Проекти & Строителство от 
присъединяването му към фирмата през 2006г. Костадин е завършил 
магистратура по право в Правния факултет на Софийски университет и  
има диплома от Университета Кеймбридж по Европейско право и 
съвременно английско право. Член на Адвокатската колегия. 

Костадин има множество следдипломни квалификации в областта на публично-частното 
партньорство, нефт & газ, концесии и международно право в Италия, САЩ, Великобритания 
и Австрия, както и  публикации във водещи специализирани издания. Костадин е експерт в 
областта на енергийното право и е билНачалник на кабинета на Министъра на енергетиката и 
енергийните ресурси между 2002-2004г., член на управителните съвети на различни 
енергийни и индустриални дружества. Председател на Националната камара за енергийна 
ефективност в България и член на Съвета на Националната асоциация за реновиране на 
етажната собственост. Костадин е обявен за един от водещите български адвокати в 
областта на енергийното право от Лийгъл 500  и е смятан за водещ експерт в тази област. 

 

Славчо Нейков е енергиен експерт с повече от 20 години непрекъснат 
стаж в енергийния сектор, вкл. и като главен секретар на Министерство 
на енергетиката на България, енергиен регулатор, експерт в 
Секретариата на Енергийната Харта в Брюксел и Директор на 
Секретариата на Енергийната Общност във Виена в течение на седем 
години. 
 
Той има и значителен опит в бизнеса като член на съвета на 
директорите на няколко български енергийни компании и ръководител 
на звеното за връзки с Европейския Съюз и заместник-генерален 

директор на “Нафтоиндустрия Србие” АД в Белград.  
 
Г-н Нейков е юрист, но има също така и специализация по международни икономически 
отношения и външноикономически дейности, както и магистърска степен по европейска 
интеграция. От ноември 2014 г. г-н Нейков е председател на УС на Института за енергиен 
мениджмънт. 
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ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ 

Сдружение „Институт за енергиен мениджмънт“ (ЕМИ) е неправителствена 
организация, която започва своята дейност през юни 2010. Мисията й е да 
допринася за устойчивото развитие на българската енергетика и европейската й 
интеграция, да подобрява публичното разбиране за енергийните проблеми и да 
подпомага  обществото във взимането на информирани решения. ЕМИ в ролята 
си на тинк-танк предлага иновативни идеи в сферата на енергийната политика 
като представя изследвания, използвайки академичен подход. ЕМИ предоставя 
неутрална платформа за контакти и информационен обмен като създава 
предпоставки за сътрудничество в мрежа и активно създава партньорства в 
различните сфери на дейността си. ЕМИ допринася за повишаването на квалификацията както на 
експертите от сектора, така и на студентите. Подобряването на ориентацията на потребителите по 
енергийни теми и натрупването на публично познание по енергийни въпроси се осъществяват чрез 
предоставяне на достъпна информация. Пет години след учредяването си Институтът има 
разпознаваем и утвърден обществен облик и авторитет на солиден, обективен и професионален 
източник на енергийна експертиза и ноу-хау в областта на енергийната политика, енергийната 
икономика и регулиране и енергийния мениджмънт. От 2014 г. ЕМИ е единственият пълноправен 
национален член на EURELECTRIC. 

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-старото, най-  авторитетното и най-
голямото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа. 
През 2012 г. УНСС за втори път получи от Националната агенция за 
оценяване и акредитация най-високата оценка за следващите шест години 
сред всички български университети. УНСС е на първо място в България, 
на 13-о в Европа и на 31-во в класацията на световните бизнес училища 
през 2011 г. на Висшия консорциум на 126 изследователски центрове и 
институти към Министерството на образованието на Испания. 
Консорциумът е най-голямата изследователска организация, която прави 
световна класация на висшите бизнес училища. УНСС е лидер по престиж 
сред студентите. По този критерий за оценяване УНСС е № 1 в рейтинга на 
Министерството на образованието, младежта и науката и института 
"Отворено общество". УНСС е на първите места и в класацията на 
професионалните направления на висшите училища у нас, които дават на 

своите випускници шанс за най-добри доходи. Преподавателите са близо 500, от които 300 - 
професори и доценти. В УНСС  се обучават повече от 20 хиляди бакалаври и магистри и близо 300 
български и чуждестранни докторанти. Университетът притежава сертификат за съответствие на 
системата за управление на качеството на обучение с международния стандарт ISO 9001:2000 със 
сертифициращия знак на Moody International (Великобритания). 

Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) е отделение 
при УНСС с над 40 години  традиции и опит в продължаващото 
обучение, професионалната квалификация и консултирането на 
български и чуждестранни лица. ИСК е сертифицирана 
институция по ISO 9001:2008 от Moody International със 
сертификат за внедряване на система за управление на 
качеството, който обхваща „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране”. ИСК е 
доказан лидер в следдипломното обучение по икономика, мениджмънт и право, с гарантирано 
качество според изискванията на европейските стандарти. Обучението се провежда в следните форми 
– дългосрочни (2 учебни години), средносрочни (3-6 месеца) и краткосрочни курсове (30-3-2-1-дневни) 
в задочна или индивидуална (дистанционна) форма. Дългосрочното обучение приключва със защита 
на дипломна работа или държавен изпит.  
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