
 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕНЕРГИЕН БИЗНЕС И ИНФРАСТРУКТУРА КЪМ 
УНСС 
 

                     СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
 
 

 

медиен партньор 

 

 

Научен форум:  

„Енергийната трансформация в България в контекста на 

плана RePowerEU“ 

 

27.02.2023 г. 10.00 – 14.30 ч. 

гр. София,  УНСС – Голяма конферентна зала 

 

09.30 – 10.00 ч. Регистрация и заемане на места 

10.00 – 10.30 ч. Откриване и приветствие към участниците от:   

   г-н Никола Стоянов, Министър на икономиката и индустрията  

проф. д-р Димитър Димитров, Ректор на УНСС 

 

Пленарни доклади – първи модул:  

Модератор: докторант Николай Николов, Катедра „Икономика на транспорта и 

енергетиката“ УНСС, Член на УС на Българска асоциация за управление на хора, Член на 

УС на Българска конфедерация по заетостта 

 

10.30 – 10.50 ч. Ангелин Цачев, Изпълнителен директор ЕСО ЕАД – Въздействието на 

плана RePowerEU върху българската електроенергийна система  

10.50 – 11.10 ч. Желяз Енев, Директор Икономическа политика МИИ – Ролята на плана 

RePowerEU в развитието на българската индустрия 

11.10 – 11.30 ч. проф. д-р Татяна Хубенова - Делисивкова, Институт за икономически 

изследвания, Българска академия на науките, Председател на Съюза на икономистите в  
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България - Българската икономика в новата енергийна пазарна реалност: 

императиви за промени 

11.30 – 11.50 ч. Константин Стаменов, Председател на УС на Българска федерация на 

индустриалните енергийни консуматори – RePowerEU и конкурентоспособността на 

енергоинтензивната индустрия  

11.50 – 12.10 ч. Славчо Нейков, Председател на УС на Институт за енергиен мениджмънт 

– Въглищата и енергийната сигурност в контекста на RePowerEU – особености на 

българския подход  

12.10 – 12.30 ч. Дискусия 

12.30 – 13.00 ч. Обедна почивка  

 

Пленарни доклади – втори модул:  

Модератор: докторант инж. Силвия Николова, Катедра „Икономика на транспорта и 

енергетиката“ УНСС, Ръководител „Бизнес развитие“ Сънотех Груп 

 

13.00 – 13.20 ч. д-р Пламен Димитров, Член на УС на Българско геополитическо 

дружество – Замяна на доставките от Газпром и дългосрочните перспективи за 

диверсификация 

13.20 – 13.40 ч. гл. ас. д-р Яна Пальова, Институт за икономически изследвания, 

Българска академия на науките, консултант по публични финанси на Международния 

валутен фонд - Зелената сделка и ускоряването на енергийния преход чрез плана 

RePowerEU 

13.40 – 14.00 ч. Александър Воденичаров, Българска асоциация в атомната индустрия - 

Зеленият амоняк и алтернативни горива в процеса на енергийна трансформация 

14.00 – 14.30 ч. Заключителна дискусия и закриване на научния форум 


