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ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
януари 2014 – до настоящия
момент

Съдружник
Адвокатско дружество Динова Русев и съдружници
▪ Ръководител Група за енергетика и околна среда.
▪ Води енергийните и екологични проекти на дружеството
▪ Водещ партньор по 50 + съдебни спорове, свързани с енергетиката, включително искове на
Международен център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID) съгласно Договора за
енергийна харта (the Energy Charter Treaty), Арбитражни искове на ICC, свързани с енергийни
проекти, административни жалби срещу актове на регулатора, граждански съдебни спорове в
редица енергийни спорове.
▪ Експерт по интеграция на възобновяеми енергийни източници на балансиращ пазар и
либерализация на пазара на електроенергия в България.

септември 2008 – януари 2014

Старши адвокат
Адвокатско дружество Динова Русев и съдружници
▪ Опит с лицензиране на производители и търговци на електроенергия, схеми за доставка на
електроенергия, производство, търговия и доставка на електроенергия ;
▪ Специфичен опит в инвестиции в проекти за вятърна енергия, финансиране, строителство,
свързване към мрежата и Споразумения за закупуване на електроенергия. Екологично и
енергийно съответствие.
▪ Експертиза в проекти за съвместно изпълнение по Протокола от Киото, проектно
финансиране на проекти за възобновяема енергия в България.

ОБРАЗОВАНИЕ
октомври 2006 – юли 2007

Магистърска степен Magister Juris
Оксфордски университет, Великобритания
▪ Корпоративни финанси, Международно финансово право, Европейско търговско право,
Общо право на европейския съюз

декември 2004 – май 2005

Юридически английски език
Калифорнийски университет Сан Диего, САЩ
▪ Юридически английски и изготвяне на правни документи
▪ Основи на правната система на САЩ, Бизнес английски

октомври 1997 – май 2003

Магистър по право
СУ „Св. Климент Охридски“, България
▪ Специалност Юрисдикция
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Replace with First name(s) Surname(s)

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Майчин език

БЪЛГАРСКИ

Други езици

английски

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Диалогична реч

Монологична реч

C2

C2

C2

C2

C2

TOEFL, Сертификат за Юридически английски

руски

B1

B1

A2

A2

A2

Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене - B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/C2 Свободно ниво на
владеене
Обща европейска езикова рамка - Common European Framework of Reference for Languages

Комуникационни умения

Организационни / управленски
умения

▪ Богат опит в комуникация в различни среди
▪ Опит при водене на враждебни преговори и посредничество при договорни спорове
▪ Богат опит в управлението на сложни проекти. Организиране на задачи на екипа, делегиране
и ръководство на членовете на екипа.

Компютърни умения

Свидетелство за управление

САМООЦЕНКА

Обработка на
информация

Комуникация

Създаване на
съдържание

Сигурност

Разрешаване
на проблеми

Професионално
ниво

Професионално
ниво

Професионално
ниво

Професионално
ниво

Професионално
ниво

Шофьорска книжка кат. Б

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

© European Union, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Page 2 / 3

Curriculum Vitae
Публикации
Презентации
Проекти
Конференции
Семинари
Отличия и награди
Членство
Препоръки
Цитати
Курсове
Сертификати

Iliya Grozdanov

▪ Impact of the legislative changes in Bulgarian energy legislation on investments in renewable energy
/ Въздействие на законодателните промени в българското енергийно законодателство върху
инвестициите във възобновяема енергия (US-China law review, 2010 co-author Todor Kakachev
/ съавтор Тодор Какачев)
▪ Restructuring and insolvency – an international perspective / Преструктуриране и
несъстоятелност - международна перспектива (Corporate INTL, 2009 г.)
▪ Electricity Regulation in Bulgaria, overview / Регулиране на електроенергията в България,
преглед – (Practical Law Company, 2013 г.)
▪ Electricity Regulation in Bulgaria, overview / Регулиране на електроенергията в България,
преглед – (Practical Law Company, 2014 г.)
▪ Electricity Regulation in Bulgaria, overview / Регулиране на електроенергията в България,
преглед – (Practical Law Company, 2015 г.)
▪ Пазар под напрежение – Какви са предизвикателствата пред либерализацията на търговията
с електроенергия (в. Капитал, 2016 г.)
▪ Teaching ACCA with BPP Professional training since 2009 / Преподаване на ACCA с
Професионално обучение BPP от 2009 г.
▪ Business Essentials – open course for managers. Presenter and creator with MDV Professional
training Bulgaria. / Business Essentials – курс със свободен достъп за мениджъри. Водещ
създател на Професионално обучение MDV България.
▪ Certificate in Legal English, UCSD San Diego, CA / Сертификат по юридически английски,
UCSD Сан Диего, Калифорния
▪ Certificate in US Business law, Sofia University, 1998 / Сертификат по американското бизнес
право, Софийски университет, 1998 г.
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