
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ 2018 – КОХЕЗИЯ И СВЪРЗАНОСТ“ 

27 февруари, Sofia Event Center 

http://infrastructure-bg.com/bg/ 

 

Работна програма* 
 

8.30-9.00 ч.  Регистрация 

 

9.00 - 9.15 ч.  Официално откриване 
Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията  

  
9.15 - 13.30 ч. Част първа – ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 
9.15 - 11.15 ч. Панел 1. Стратегии, планове и очаквания. Приоритети 2018-2020 г.  

- Бъдещата Многогодишна финансова рамка 2020+.  

- Политиката на сближаване и реформата в кохезионните инструменти.  

- Европейска перспектива за  Западните Балкани. Кохезия и свързаност – предпоставка за развитие на региона.  

- Позиция и роля на страните от региона за планирането и изграждането на коридор 8. 

 
Участници: 
Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Република България 
Горан Сугарески, Министър на транспорта и комуникациите, Република Македония  
Дамян Гикнури, Министър на инфраструктурата и енергетиката, Република Албания 
Зоран Китанов, директор на Публично предприятие за държавни пътища, Република Македония 
Проф. д-р инж. Андрей Лепавцов, експерт в министерството на външните работи на Република Македония, Факултет по 
строителство на Университет „Св. Кирил и Методий“ в Скопие, Бивш посланик в Брюксел, Република Македония 
Проф. д-р Горан Мийоски, Факултет по строителство на Университет „Св. Кирил и Методий“ в Скопие и председател на 
Дружеството по пътища, Република Македония 
Проф. Маурицио Тира, експерт в Министерството на транспорта на Италия, Ректор на университета в град Бреша, 
Италия  
Проф. Антонио Пратели, професор в ТУ в Пиза, Италия 
Модератор: Проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов, председател на УС на „Сдружение Български форум за транспортна 
инфраструктура“ 
 
11.15 - 11.45 ч. - Кафе пауза 
 
11.45 – 12.00 ч. 
Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството - Бъдещо финасиране на пътната 
инфраструктура в България. 
 
12.00 - 13.30 ч. Панел 2. Транспорт и транспортна инфраструктура България 2014 – 2020 г. 

- Транспортни проекти 2014 – 2020 г.  

- Напредък и актуално състояние на  железопътните проекти 2018 – 2020 г.  

- Стратегически пътни проекти –  2018 – 2020 г.  

- Предизвикателството да се изграждат 12 км метро и 12 метростанции.  



- Пристанищна инфраструктура – инвестиционни проекти. 

- Българският тол - модел и технологии. 

- Първият публичен Интермодален Терминал  Пловдив.  

- Интелигентни транспортни системи. 

 
Участници: 
Галина Василева, директор на дирекция "Координация на програми и проекти",  МТИТС 
Красимир Папукчийски, генерален директор на НКЖИ  
Дончо Атанасов, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
Стоян Братоев, изпълнителен директор на „Метрополитен” АД 
Ангел Забуртов, генерален директор ДП „Пристанищна инфраструктура“ 
Михаел Вебер, изпълнителен директор „Капш телематик технолоджис България“ 
Представител на „Терминали“ ЕАД,  концесионер на ИМТ в Пловдив 
Модератор: инж.Севдалин Вълнаров, председател на УС на „Българска асоциация на консултантските фирми по 
железопътно строителство“  
 
13.30 -14.30 ч.  Обяд 

 
14.30 – 16:00  Част втора – ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА  

 

14:30 - 14.45 ч.  
Нено Димов, Министър на околната среда и водите - Промените в климата и оползотворяването на ресурсите.  
 
14.45 – 16.00 Панел 3 Опазване на околната среда - управление на водите и отпадъците, чистота на въздуха. 
Предизвикателства пред България. 
- Приоритети и управление на води и отпадъци. Проекти 2018-2020 г. Реформата във водния сектор. 
- Механизми и инструменти за финансиране на ВиК сектора.  
- Отпадъците като ресурс. 
- Язовирите. 
- Представяне на актуални проекти, иновативни технологии, продукти и добри практики за ефективно управление и 
подобряване качеството на водата и околната среда.  
 
Участници: 
Иванка Виденова, директор дирекция ВиК, МРРБ    
Цонка Дрянкова, главен директор на Главна дирекция "Оперативна програма околна среда“ МОСВ 
Ивайло Колев, старши ВиК експерт, Световна банка 
Представител на Софийска вода АД  
Модератор: Добромир Симидчиев,  председател на съвета на директорите на фонд ФЛАГ 
 
 
*Програмата е предварителна и подлежи на промяна. 


