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Димитър Савов притежава магистърска степен – 
строителен инженер на конструкции от Университета 
по архитектура, строителство и геодезия, София и 
магистратура по транспорт от Импириъл колидж, 
Лондон. Професионалното му развитие започва 
през 1993 г. като експерт в хармонизирането на 
българските стандарти за строителни конструкции 
към Министерството на регионалното развитие и 
строителството. От 1997 г. до 2005 г. последова-
телно заема длъжности на експерт по комбиниран 
транспорт, началник на отдел „Инвестиционна 
политика“, началник на отдел „Стратегическо раз-
витие на железопътен и автомобилен транспорт“ в 
Министерството на транспорта. От 2005 г. Димитър 
Савов е директор на дирекция „Национална транс-
портна политика“ в Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията.

Любомир Илиев притежава дългогодишен мени-
джърски опит в сферата на маркетинга и продаж-
бите в редица български и чужди компании. Към 
настоящия момент е управител на „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД и работи по програмата за оздравя-
ване и развитие на дружеството.

Иван Петров е Старши вицепрезидент на FIATA – 
International Federation of Freight Forwarders 
Association и Генерален секретар на CLECAT – 
European Association for Forwarding, Transport, 
Logistics and Customs services. Той е Вицепрезидент 
на Националното сдружение на българските спе-
дитори и Изпълнителен директор на Транс Експрес 
ЕООД.

Инж. Емил Янков е завършил Технически универ-
ситет – София. Понастоящем е Мениджър „Проекти 
Азия“ в „Сиенит Холдинг“ АД, Мениджър „Бизнес 
развитие“ на проект „Тракия икономическа зона“ и 
Директор „Бизнес развитие“ на Българо-китайската 
асоциация за бизнес развитие. Инж. Емил Янков е 
провел множество посещения в Европа, Китай, Корея 
и Япония за осъществяване на бизнес отношения, 
привличане на инвеститори и партньори в България 
и региона на Пловдив.

Симеон Ананиев е български учен, доцент, експерт 
и стопански деец в сферата на транспорта. Той е 
председател на Асоциацията на българските желе-
зопътни превозвачи и Клъстър зелен товарен транс-
порт, член на УС и секретар на „Форум за балкански 
транспорт и инфраструктура”, съдебен експерт в 
списъците на Министерство на правосъдието на 
България за извършване на транспортно-иконо-
мически експертизи, преподавател по спедиция, 
статистика и управление на транспорта във Висше 
транспортно училище „Тодор Каблешков“. Основните 
сфери, в които работи, са интегрирани транспортни 
системи и инфраструктура, транспортна логистика и 
интермодални превози.

Любомир Гарчев има магистърска степен по „Упра-
вление на транспорта и логистиката“ във ВТУ „Тодор 
Каблешков“. От 2010г. е изпълнителен директор на 
Ди Би Шенкер Рейл България, като през 2016 г. ком-
панията е преименувана на Ди Би Карго България. 
Железопътният оператор е зелената алтернатива в 
сферата на транспортните услуги – ниска консумация 
на енергия, малко емисии на замърсители и намале-
ние на шума в сравнение с автомобилния транспорт.

Пенко Несторов е собственик на „ПИМК Холдинг 
груп“. Има 18 годишен опит в транспортния бранш, 
а в сферата на интермодалния транспорт работи от 
началото на 2015 година. „ПИМК Холдинг груп“ е 
структура центрирана в сферата на транспорта с над 
100 млн. лв. собствен капитал. От началото на 2018 
година в кръга от дейности на компанята е включен 
и интермодалния терминал в Пловдив.

Камен Василев има дългогодишен опит в проекти 
за възстановяване на околната среда, изграждане 
на инфраструктура, строителство, управление на 
недвижими имоти, корпоративно банкиране и 
електрическа мобилност. Работил е в Юмикор Мед 
(сега Аурубис България), Електрон Прогрес, Монте-
канал България и Сосиете Женерал Експресбанк. 
Понастоящем се занимава с консултантска дейност и 
управление на иновативни проекти за корпоративни 
клиенти в областта на чистата енергия и енергийната 
ефективност в промишлеността, както и с проекти за 
въвеждане на електрически превозни средства в 
автопарковете на напредничави компании. Камен 
Василев е съпредседател на Българска Асоциация 
Електрически Превозни Средства (БАЕПС).

Павел Панайотов е възпитаник на С.А. „Д.А. Ценов“, 
притежава магистърска степен по „Финансов ме-
ниджмънт“ и бакалавърска степен по „Икономика на 
търговията“. Има над 20 годишен опит в продажбите 
в области като ритейл, телекомуникации, застрахова-
не, както и в солиден опит в развитието на стартъп 
екосистемата в България.

Никола Христов е завършил ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ 
през 1981 година. В края на 1994 година основава 
фирма „Коммер Интернешънъл“ и от приблизително 
25 години развива дейност в областта на транспорта 
и логистиката. Председател е на Българската Асо-
циация на Корабните Брокери и Агенти и участва 
активно в дейността на много сдружения, свързани 
с морския сектор - и на местно ниво (БМК, МКБ) и на 
международно ниво (ФОНАСБА, ЕКАСБА).

Александър Найденов е завършил „Икономика и уп-
равление на човешките ресурси“ в Университета за 
национално и световно стопанство в София. От 2010 
г. работи като мениджър във финансова компания, 
отговарящ за управлението на процеси и хора. От 
2014 г. е управител в Пи Ем Арт ЕООД, а от 2016 г. е 
част от екипа на ДАК-22 ЕООД (Фротком България).

Цвета Братанова е изпълнителен директор на Сдру-
жение GS1 България и основната й работа е свързана 
с оперативното ръководство на дейностите на орга-
низацията при администриране и популяризиране на 
международните стандарти GS1 в страната. Преди 
да заеме сегашната позиция тя е работила като гла-
вен експерт към Сдружението и отговорностите й са 
включвали консултиране на фирмите, организиране 
и участие като лектор на работни срещи, семинари, 
конференции и обучения по теми от направленията 
на стандартите. Приоритетни области: стандартите 
GS1 в здравеопазването, стандартите GS1 в транс-
порта и логистиката, проследимост. Братанова е 
асистент по логистика към катедра ИЛПТСТ на МФ 
и към ФаГИОПМ в Технически университет – София.

Драгомир Божков е Изпълнителен Директор на 
ИКОМ ООД (Viasat Technology) от 2003 година. Той 
установява офиса на фирмата в New York и управлява 
редица софтуерни и ИТ консултантски проекти за 
корпоративни клиенти в САЩ в периода 1997-
2002 г. Преди да се присъедини към ИКОМ ООД, ра-
боти като продуктов мениджър за Compaq в Експрес 
Консулт Холдинг в София. Притежава бакалавърска 
и магистърска степен по компютърни науки от 
Техническия университет в София и е IT специалист 
с опит в областта на телематиката, ITS (интелигентни 
транспортни системи), дизайн и разработка на софту-
ерни системи за телематичната индустрия.

Аспарух Коев е съосновател и Главен изпълнителен 
директор на Трансметрикс, компания предлагаща 
водещ софтуер за прогнозни анализи за оптимизи-
ране на товарния транспорт. Той е успешен сериен 
предприемач, с доказан успех в създаването на 
компании и воденето им до успех.

08:30 РЕГИСТРАЦИЯ 

09:00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
Велик Занчев, Заместник-министър на транспорта,  
информационните технологии и съобщенията

инж. Васил Велев, Председател, АИКБ

Петър Денев, Зам.-председател, БСК

Иван Петров, Старши вицепрезидент, FIATA 

Илия Левков, Председател, ИКЕМ 

инж. Николай Минков, Изпълнителен директор, ИКС

СЕСИЯ I ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА: Национални предизвикателства и перспективи
09:30 Съвременната транспортна политика на България

Димитър Савов, Директор на дирекция „Национална транспортна политика“, 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

09:50 Очертаване на дългосрочен хоризонт пред развитието на железопътния транспорт
Любомир Илиев, Управител, БДЖ – Товарни превози

10:10 Предизвикателства пред логистичния бранш в България 
Иван Петров, Старши вицепрезидент,  
International Federation of Freight Forwarders Association 

10:30 Транспорт и логистика в Тракия икономическа зона – програма за устойчиво развитие
инж. Емил Янков, Мениджър Бизнес развитие, Тракия икономическа зона 

10:50 Интермодалните превози – икономически и геополитически ресурс на България 
Симеон Ананиев, Председател на УС, Клъстър Зелен Транспорт

11:10 Кафе пауза

СЕСИЯ II ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА: Възможности и очаквани ползи
11:30 Зелената енергия в железопътния транспорт

Любомир Гарчев, Изпълнителен директор, Ди Би Карго България

11:50 Интермодални решения 
Пенко Несторов, Собственик, ПИМК Холдинг груп

12:10 Пътна карта на електромобилния транспорт в България
Камен Василев, Член на Изпълнителния борд,  
Българска асоциация електрически превозни средства

12:30 Въздушен асистанс
Павел Панайотов, Търговски директор, ЗК Лев Инс АД

12:50 Съвременното корабоплаване – предизвикателства и перспективи
Никола Христов, Председател, Българската асоциация на корабните брокери и агенти

13:10 Обяд

СЕСИЯ III ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА: Иновативни подходи и решения
14:10 Флийт мениджмънт системи - от данни към информация

Александър Найденов, Tърговски мениджър, Фротком България

14:30 Ефективност и прозрачност по веригата на доставки
Цвета Братанова, Изпълнителен директор, GS1 България

14:50 Застрахователна телематика
Драгомир Божков, Изпълнителен директор, Viasat Technology

15:10 Иновативни решения в логистичния сектор
Аспарух Коев, Изпълнителен директор, Transmetrics

15:30 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ПРОГРАМА ЛЕКТОРИ


