
 

 

 

  

 
 

ПОКАНА / INVITATION 
 

за участие в 9-та Международна енергийна конференция „Eнергетика и киберсигурност – рискове 

и противодействие“, 20 март 2020 г., София, Дом на Европа, ул. Раковски 124 

 

for participation in the 9-th International Energy Conference „Energy and Cyber Security – Risks and 

Protection“, 20 March 2020, Sofia, Home of Europe, 124, Rakovski Str. 

 

Българският Енергиен и Минен Форум организира своята 9-та международна енергийна 

конференция на тема „Енергетика и киберсигурност – рискове и противодействие“, която ще се 

състои на 20 март 2020 г. в София в Дома на Европа под патронажа на министъра на енергетиката  г-

жа Теменужка Петкова.  

 

Програма на Конференцията включва следните четири панела: 

 

▪ Панел 1: Правни и регулаторни режими за кибер сигурност в енергийни системи; 

▪ Панел 2: Концепции и технологии за кибер сигурност в електрически централи, преносни 

електрически и газови мрежи, управляващи и телекомуникационни системи; 

▪ Панел 3: Концепции и технологии за кибер сигурност в разпределителни електрически и газови 

мрежи и енергийни борси; 

▪ Панел 4: Интелигентни мрежи и кибер сигурност. 

 

Интерес за участие с доклади са заявили редица чуждестранни и местни специалисти в областта, 

включително и специализирани агенции и компании от Европа и САЩ, които ще представят най-

съвременните технологии и постижения в областта.  

 

Актуална информация за работната програма на конференцията и за списъка на говорителите ще 

бъдат комуникирани периодично на сайт-а на организацията www.bulenergyforum.org.  

За въпроси и коментари можете да се обръщате към нас чрез следните e-mail адреси: 

bulenergo@gmail.com или ihinovski@bulenergo.com.  

 

Условията за участие и за регистрация можете да намерите тук. 

БЪЛГАРСКИ  ЕНЕРГИЕН И МИНЕН ФОРУМ 

BULGARIAN  ENERGY & MINING FORUM 

 

 

 

  БЪЛГАРСКИ  ЕНЕРГИЕН  ФОРУМ 
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https://bulenergyforum.org/bg/content/registration-form-20200320


Bulgarian Energy and Mining Forum is hereby pleased to announce its staple annual event – the Ninth 

International Energy Conference ”Energy and Cyber Security – Risks and Protections”, to be held on 20 

March 2020 in Sofia under the patronage of the Minister of Energy of Bulgaria Mrs. Temenuzhka Petkova. 

 

The considered topics of the panels outline the priorities and are worth discussing the challenges for the 

energy systems security: 

▪ Panel 1: Legal and regulatory regimes for cyber security applicable for energy systems;  

▪ Panel 2: Concepts and technologies for cyber security in power generation plants, electrical and gas 

transport systems, control and telecommunication systems;  

▪ Panel 3: Concepts and technologies for cyber security in electrical and gas distribution systems and 

energy exchanges (IBEX);  

▪ Panel 4: Smart grids and cyber security 

 

Interest to participate and speak at the Conference is stated by few prominent international experts from 

Europe and USA and by Bulgarian experts, as well.  

 

Updated information about the agenda and the list of speakers will be posted on the website of the event 

organizer www.bulenergyforum.org.  

 

For further enquiries and/or comments you can contact us at the following e-mail addresses: 

bulenergo@gmail.com or ihinovski@bulenergo.com.  

 

The conditions for participation and the registration you can find here.  
 

 

 
 

Ivan Hinovski 

Head of Organizing Committee  

1000 Sofia, 4,Trapesitza Str., entr.4, floor 4 

ihinovski@bulenergo.com 
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