Списание „Ютилитис“ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организират
зимна школа на тема „Енергетика и Климат“, 3 – 5 февруари 2021 г.
Списание „Ютилитис“ – месечно бизнес издание за инфраструктура и енергетика,
публични и комунални услуги заедно с Център за образователни услуги (ЦОУ) на
Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира
зимна школа на тема „Енергетика и Климат“ (https://events.utilities.bg/events/winterschool-2021/), която ще се проведе ОНЛАЙН от 03.02.2021 г. до 05.02.2021 г.
Целта на зимната школа е да предостави на участниците от енергийния сектор
качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно
основите, практиката и развитията в контекста на трансформация на енергийния
сектор.
С настоящето писмо бихме искали да отправим покана към вас и вашите служители за
участие в зимната школа.
Обучението е насочено към студенти, докторанти и млади експерти. Обучаващите се в
специалности, които имат пряка връзка с провежданата школа, както и докторанти,
които провеждат своите изследвания в областта, ще имат възможността да се включат
без такса участие. Предварително одобрение ще се изисква на база изпратено CV и
кратко (до 1 стр.) мотивационно писмо. Вижте повече в секция „Регистрация“.
За да бъдат постигнати гореописаните цели, ние от сп. „Ютилитис“ и от Центъра за
образователни услуги на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“,
разчитаме на лектори, които имат дългогодишен експертен опит и знания в областта
на мениджмънта в енергетиката.

Лектори и теми:









03.02.2021 г. /сряда/
Официално откриване на зимната школа / доц. д-р Атанас Георгиев, Директор
на магистърска програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет
Европейски политики за енергетика и климат / Славчо Нейков, Експерт по
енергийна политика
Съвременни предизвикателства на декарбонизацията в енергийния сектор /
Боян Рашев, Управляващ партньор, Денкщат България
Регулаторни механизми за постигане на климатичните цели / Илина
Стефанова, Manager „EU and Public Affairs“ в EVN AG, Австрия
Алтернативни ядрени технологии и възможности в България / Любен Маринов,
Изпълнителен директор на „АЕЦ „Козлодуй“ – Нови мощности“ ЕАД
04.02.2021 г. /четвъртък/
Европейски енергийни пазари и търговия с енергия на едро / Милена
Виденова, Изпълнителен директор, Акспо България










The Transformation of TOTAL (лекция на англ. език) / Ив Лю Стънф, Генерален
мениджър, Total E&P Bulgaria
Електроенергиен пазар в България и Югоизточна Европа / Георги Самандов,
Директор „Енергийни пазари“, Мост Енерджи
Търговия с електрическа енергия за крайни клиенти / Боян Кършаков,
Изпълнителен директор на Енерго-Про Енергийни услуги
05.02.2021 г. /петък/
Проектно финансиране в енергетиката и дългосрочни договори / Иван Цанков,
FCCA, Изпълнителен директор, AES Bulgaria
Регионално развитие и енергийна ефективност / д-р Румяна Грозева,
Изпълнителен директор, Агенцията за регионално икономическо развитие
(АРИР), Стара Загора
Модели за енергийна ефективност при газоразпределителните компании /
Пламен Павлов, Председател на Българска газова асоциация
Умни мрежи / Мирослав Ризов, Инженер „Релейни защити и Автоматизация“,
Шнайдер Електрик България

*При успешно завършване на обучението участниците ще получат сертификат от
Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“.
Повече информация относно зимната школа, програмата и лекторите можете да
получите на следния линк:
https://events.utilities.bg/events/winter-school-2021/
Регистрация за участие в зимната школа: „Енергетика и Климат“ може да направите
на:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVUuvA4zln5Tw2r00G3HXa2sga0JxFMKKQxPI
4H3B4iy2LjA/viewform
*Краен срок за регистрация: 01 февруари 2021 г.

*Курсът ще се проведе през платформата „Webinars“ на zoom – регистрираните
участници ще получат персонална инструкция за записване.

За допълнителни въпроси, участие, изпращане на CV и кратко мотивационно писмо,
моля, пишете ни на info@utilities.bg или ни търсете на 0887385360.

С уважение,
Екипът на сп. Ютилитис

