
ПРОГРАМА 

„Приоритети в транспорта за следващия програмен период 2014 - 2020 г.“ 

 

26 септември 2013 г. 

09:30 – 09:40 Встъпителни думи: г-н Петър Киров, заместник-министър и 

модератор на конференцията  

09:40 – 10:00 Откриване на форума: г-н Данаил Папазов, министър на 

транспорта, информационни технологии и съобщенията 

    

10:00 – 10:45 I панел: Представяне на напредъка по изпълнение на ОП 

„Транспорт” 2007-2013 г.  
Лектор: инж. Галина Василева, директор на дирекция „Координация на програми и 

проекти” в Министерство на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията  

10:45 -11:00 Кафе-пауза 

11:00 – 11:45 II панел: Тежка индустрия и туризъм 

 

1. Тежка индустрия: Значението на подобряване на 

транспортната инфраструктура за стимулиране на 

развитието на тежката индустрия в страната. 

 

„Подобряване на транспортната инфраструктура – ключ и стимул за развитие на 

индустрията“ - г-н Константин Зографов, член на Надзорния 

съвет на Индустриален холдинг България; 

„Ролята на транспортната инфраструктура за производствената дейност на 

Аурубис България“ - г-н Николай Цанов, ръководител 

логистика в Аурубис България 

2. Туризъм: Влияние и значение на транспортната 

инфраструктура за развиване на качествен туристически 

продукт в страната. 

„Влиянието на транспортната инфраструктура върху развитието на качествен 

туризъм“ - г-жа Пролетина Златанова, управител на 

туроператор „Бета турс“ 

11:45 – 12:45 Дискусия с модератор: заместник-министър Петър Киров 



14:30 -15:15  IІІ панел: Транспорт: Обвързване на модернизирането на 

транспортната инфраструктура с развитието на транспортните 

услуги.  

„Интелигенти транспортни системи” – г-н Кирил Желязков, главен директор 

„Браншови организации“, Българска стопанска камара  

„Приоритети в железопътната инфраструктура, 2014-2020”- г-н Христо Алексиев, 

заместник генерален директор на ДП Национална компания 

„Железопътна инфраструктура“ 

„Напредък при подготовката на пътни проекти за програмен период 2014-2020“ – г-

н Асен Антов, изпълнителен директор на Национална компания „Стратегически 

инфраструктурни проекти“ 

15:15-15:30 Дискусия с модератор: заместник-министър Петър Киров 

15:30 – 16:00 Кафе-пауза 

16:00 – 16:45 IV панел: Спедитори и логистика: Влиянието и значението на 

транспортната инфраструктура за развиване на качествен 

спедиторски и логистичен процес 

„Развитието и експлоатацията на транспортната инфраструктура на Република 

България в периода 2014-2020 г през призмата на спедицията 

и логистиката“ - г-н Борил Иванов, председател на УС на 

Национално сдружение на българските спедитори 

16:45 – 17:30 Дискусия с модератор: заместник-министър Петър Киров 

 

 


