
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

ПОКАНА 
 

Научна конференция 
 

 
Предизвикателства  

и перспективи в развитието  
на железопътния транспорт  

в България 
 

съпътстващо събитие на Юбилейна научна конференция, 
посветена на 70  години от създаването  

на катедра и специалност  
„Икономика на транспорта“ 

 
 
 

 
29 октомври 2020 година 

Малка конферентна зала, 13.00 часа 
УНСС – София 



 

Уважаеми колеги, 
 

Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“                                        
УНСС – София 

 
има удоволствието да Ви покани за участие в 

научна конференция, организирана съвместно от: 
Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ при УНСС  

и „Холдинг БДЖ“ ЕАД 
на тема: 

 
„Предизвикателства и перспективи в 

развитието на  
железопътния транспорт в България“ 
 

Конференцията ще се проведе в: 

Малка конферентна зала в УНСС – София  
на 29 октомври 2020 година от 13.00 ч. 
 

Тематични направления 
• Устойчиво развитие на железопътния транспорт; 
• Управление на железопътния транспорт;  
• Управление на човешките ресурси; 
• Инвестиционни проекти; 
• Конкурентоспособност и качество; 
• Железопътна инфраструктура; 
• Подвижен състав; 
• Безопасност и сигурност; 
• Комуникационни, осигурителни и информационни системи; 
• Електроенергийни системи и съоръжения; 
• Технология, организация и управление. 

 

 



 

Организационен комитет: 
Председател: 
доц. д-р Светла Цветкова 
 

Членове: 
проф. д-р Христина Николова 
доц. д-р Борислав Арнаудов 
доц. д-р  Ташко Минков 
гл. ас. д-р Илия Гътовски 
гл. ас. д-р Даниел Йорданов 
гл. ас. д-р Георги Димитров 
г-жа Величка Спасова 
 

Програмен комитет: 
проф. д-р Симеон Ананиев 
проф. д-р инж. Валери Стоилов 
проф. д-р инж. Тодор Размов 
проф. д-р инж. Димитър Димитров 
проф. д-р инж. Димитър Велев 
доц. д-р инж. Юлия Варадинова 
доц. д-р инж. Кирил Велков 
доц. д-р инж. Олег Кръстев 
доц. д-р инж. Пламена Златева 
доц. д-р Георги Пенчев 
доц. д-р Валентина Станева  
доц. д-р Десислава Йосифова 
доц. д-р Снежина Андонова 
доц. д-р Райка Чингова 
доц. д-р Вяра Кюрова 
доц. д-р Пламена Златева – ИМИ - БАН 
гл. ас. д-р Орлин Колев 
гл. ас. д-р Екатерина Богомилова 
д-р  Веселин Грозданов 
д-р  Людмил Иванов  
инж. Никола Василев/БДЖ/ 
инж. Красимир Папукчийски/НКЖИ/ 
г-н    Константин Азов/БДЖ – ПП/ 
г-н    Велик Занчев – Заместник - министър МТИТС 
г-н Петко Несторов – Председател на СНЦ „Асоциация на 
предприятията в железопътния превоз“ 
 
 
 



. 
Резюмето и заявката за участие в конференцията трябва да бъдат 
изпратени до 30.09.2020 г. на Е-mail: conference_transport@abv.bg. 
Срокът за изпращане на готовите доклади е 10.10.2020 г. 
 
Заявката за участие и информацията, относно организацияи 
провеждане на конференцията може да бъде намерена на сайта на 
Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Адрес за кореспонденция: 
Катедра „Икономика на транспорта  

и енергетиката” 
Университет за национално  

и световно стопанство 
бул. „8 декември“ 

1700 София 
тел.: (02) 8195292; 0877 810 566 

е-mail: conference_transport@abv.bg 
 


