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Институционални партньори

Министерството на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията

Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството

Министерството на околната среда и водите

Министерство на енергетиката

АПИ, НКЖИ, ДП Пристанищна инфраструктура

ПАРТНЬОРИ

Академични партньори

Университет по архитектура, строителство 
и геодезия

Висше строително училище „Любен Каравелов“
 

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Браншови партньори

КСБ| ББК “ПЪТИЩА”| СБФТИ |СПИК | БААИК | ББА 
“ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ” | БАКФЖС | БМГК | БАВ | 
КАБ | КИИП | САБ 



Транспортна инфраструктура
 Стратегии, плано ве и очаквания. Приоритети 

2018-2020 г. Бъдещата Многогодишна финансова 
рамка 2020+. Политиката на сближаване и реформа-
та в кохезионните инструменти.

 Бъдещо финасиране на пътната инфраструкту-
ра в България – тол системата на републиканската 
пътна мрежа като начин за управление и поддържа-
не на пътищата

 Европейска перспектива за Западните Балкани. 
Трансевропейски транспортен коридор номер 8. 
Позиция и роля на страните от региона за плани-
рането и изграждането на коридор 8.

 Транспорт и транспортна инфраструктура 
България 2014 – 2020. Транспортни проекти 2014 – 2020 
г., Напредък и актуално състояние на железопът-
ните проекти 2018 – 2020 г., Стратегически пътни 
проекти – 2018 – 2020 г., Предизвикателството да се 
изграждат 12 км метро и 12 метростанции, - Прис-
танищна инфраструктура – инвестиционни проек-
ти, Българският тол - модел и технология, Първият 

публичен Интермодален Терминал Пловдив, Инте-
лигентни транспортни системи

Екологична инфраструктура
 Промените в климата и оползотворяването на 

ресурсите. Опазване на околната среда - управле-
ние 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 инстру-
менти за финансиране на ВиК сектора, Отпадъци-
те като ресурс, Язовирите, Представяне на акту-
ални проекти, иновативни технологии, продукти и 
добри практики за ефективно управление и подо-
бряване качеството на водата и околната среда. 

Енергийна инфраструктура
 Развитие на енергийната инфраструктура - 

гаранция за плавен преход към нисковъглеродна 
икономика и сигурност на енергийните доставки. 
Газов хъб „Балкан“: роля на проекта за газова свърза-
ност на България и Западните Балкани с Европа, ге-
ополитически контекст и икономически измерения, 
Интерконекторът България - Гърция: ключов про-

ект за диверсификация на източниците за достав-
ки на природен газ за България и региона, Развитие 
на българската газопреносна система, Модерниза-
ция и развитие на електропреносната система на 
България, Българската независима енергийна бор-
са /БНЕБ/: ключов елемент в инфраструктурата на 
българския пазар на електрическа енергия.

AКЦЕНТИ



АУДИТОРИЯ

 Представители на ресорните министерства в 
България

Представители на държавни агенции и комисии в 
България

Представители на Европейската комисия

Кметове и представители на общини

Строителни компании

Инвеститори и инвестиционни фондове 

Водещи компании от производствения сектор

Спедиторски компании

 Консултантски компании и компании за строите-
лен надзор

Проектанти

 Доставчици на иновативни продукти и решения 
свързани с изграждането на стратегическата 
инфраструктура

Банки

Правни и одиторски компании

Браншови организации 

Посолства и търговски представителства

Застрахователни компании



ЗАЩО ДА УЧАСТВАМ?

Присъствие на най-високо институционално ниво: 
Европейска комисия, Президентство, ресорните ми-
нистерства, държавни агенции, общини

Присъствие на водещите компании на пазара, из-
пълняващи най-мащабните проекти в България и 
региона

Публична платформа за професионална дискусия, 
свързана с политиките, приоритетите и тенден-
циите в основните сектори на стратегическата 
инфраструктура

Представяне на напредъка на проектите в страна-
та и региона

Представяне на иновативни продукти и практики





КОНТАКТ

Градът Медиа Груп
104 Акад. Иван Ев. Гешов, ет. 1, офис 1
София 1612, България

т: +359 2 958 88 33
events@thecitymedia.bg
www.infrastructure-bg.com


