
 

 

 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

 

П О К А Н А 

 

СЪОРГАНИЗАТОРИ: 

Федерация на научно-техническите съюзи в България 

Национална електрическа компания ЕАД 

Български енергиен холдинг ЕАД 

Електронергиен системен оператор ЕАД 

Агенция за устойчиво енергийно развитие  

Комисия за енергийно и водно регулиране 

Технически университет – София 

Русенски университет „Ангел Кънчев” 

Технически университет – Варна  

Технически университет – Габрово 

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“  

Български  национален комитет по осветление  

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране 

Българска  фотоволтаична асоциация   

Българска соларна асоциация   

Камара на енергийните одитори 

Топлофикация София ЕАД 

ТО НА НТС – ХАСКОВО 

ТО НА НТС – ГАБРОВО 

ТО  НА НТС – РУСЕ 

ТО НА НТС - МОНТАНА 
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Уважаеми колеги, 

 

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в уеб  Международна Научно-Техническа 

Конференция:  

 

„ЕНЕРГИЕН ФОРУМ  2 0 2 0“  

            Форумът  ще се проведе на 5 ноември 2020 г.,  като ще бъде открит в 10:00 часа.  

Докладите, които ще се представят, съгласно приложената програма, ще Ви бъдат 

изпратени по електронната  поща  за запознаване и за подготовка за участие в дискусията. 

На Форума  авторите  ще представят експозета  на докладите.  

По време на събитието ще се обсъдят актуалното състояние на енергетиката и   

предизвикателствата при реализирането на енергийния преход. 

Уеб Международната Научно – Техническа  Конференция „Енергиен форум 2020“ ще 

се проведе в партньорство  и с ресурсите на Русенския университет „Ангел Кънчев“ - 

с използване на системата ВВВ. Изпращаме линка за виртуалната стая: 

              https://meet.uni-ruse.bg/b/9qt-wka-xw6 

 Виртуалната стая ще бъде отворена 30 минути  преди началото на събитието. След 

отваряне на линка, в синьото поле въведете вашето име и натиснете бутона „Join”. 

Желателно е да използвате актуален браузър Chrome или Firefox. При влизане във 

виртуалната стая, моля да заглушите микрофона си и да не включвате камерата си без 

причина, за да не се получава микрофония и да се натоварва Интернет връзката.  

 

                     С уважение: 

 

                      Проф. д-ринж.  Бончо Бонев 

                      Председател на НТС на  енергетиците в България 

https://meet.uni-ruse.bg/b/9qt-wka-xw6

