
 

 

 

 

 
UEEIV Съюз на европейските асоциации на железопътните инженери 

НСОИЖП Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път 

НКЖИ Национална компания железопътна инфраструктура 

БАКФЖС 
Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно 

строителство 

 

 

 

П Р О Г Р А М А  

на национална конференция 
"Железопътна инфраструктура – геополитика и 

регионални решения " 
по повод 70 години от построяването на жп линията  

Ловеч-Троян 
 

Петък, 8-ми юни 2018 г., Национално изложение на художествените 
занаяти и изкуствата , с. Орешака, Община Троян  

 
12.00 – 13.00 Регистрация на участниците 

 
13.00 – 13.15 Откриване на конференцията 

▪ Обръщение към участниците - инж. Иво Янакиев, 
председател на УС на НСОИЖП 

▪ Приветствие от Община Троян 
▪ Приветствие от UEEIV - д-р инж. Марио Гълъбов, 

вице-президент на UEEIV 
 

Панел І 

Модератор: инж. Тома Йоцов - НСОИЖП 
 

13.15 – 13.45  "Геополитика" 
▪ инж. Тодор Кондаков – Геополитическо дружество  

 
 

13.45 – 14.45 "инж. Любен Божков - поглед за геополитическото 
развитие на БДЖ" 

▪ инж. Иван Гогев - НСОИЖП 
 

 
14.45 – 15.15 „Най-късата връзка между Дунав и Бяло море, спомен за 

делото на акад. инж. Лукан Хашнов” 
▪ инж. Христо Велев - НСОИЖП 

 

 
15.15 – 15.45 „Доклад на Сдружение „Изграждане на жп тунел Троян – 

Карлово” 
▪ Нанчо Чакъров – председател на сдружението 

 



 

 

  

 
 

 
 

15.45 – 16.15 Кафе-пауза 
 

Панел ІІ 
Модератор: инж. Пламен Митов - НСОИЖП 

 

16.15 – 16.45 „Частици от историята на експлоатацията и поддържането 
на жп линията Ловеч-Троян”  

▪ инж. Найден Николов – екс директор на Жп секция 
Плевен  

 
16.45 – 17.15   „Икономически проучвания на трасето Троян – Карлово“ 

▪ инж. Величко Райков – НТС по Транспорт 

 

17.15 – 17.45 „АСО Инфраструктурни решения за модерни и сигурни жп 
тунели, мостове и гари” 

▪  инж. Венелин Кирилов - ACO Building Elements Ltd. 
 

17.45 –18.15     „Иновативни решения от МЦ-Баухеми за железопътната 
инфраструктура“ 

▪ инж. Костадин Костадинов – „МЦ-Баухеми“ EOOД 
 

18.15  -   18.45  Дискусии 
 

18.45   Закриване на конференцията 

 
19.30   Официална вечеря – ресторант на хотел „Троян плаза” 

 

 


