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ПРОГРАМА: KOНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ 4.0 

 
Във връзка с майското Общото Събрание, на което ще бъде проведено 

гласуване за Председателството на Асоциаяциата, с настоящето 

представям кандидатурата си за Президент на Конфиндустрия 

България. 

 

По този повод имам удоволствието да представя основните точки от 

моята програма за Президент на Асоцияцията: 

 

1) Интеграция на италиянското предприемачество с 

българската действителност 

 

2)  Насърчаване на индустриалното италиянско предимство 

 

3)  Въвеждане на дневен ред в календара на Българското 

правителство на проблема на Пазара на труда 

 

4)  Заключение 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1) Интеграция на италиянското предприемачество с 

българската действителност 

 

През последните 15 години бе извършена значителна дейност: 

президентите, съветниците и  директорите на Асоциацията създадоха и 

заздравиха една група от ентусиазирани и талантливи млади хора, 

които успешно замислят и се занимават с различни дейности. Настъпи 

моментът да направим крачка напред, да стартираме Версия 4.0 на 

Конфиндустрия България, да обърнем потока, да атакуваме 

ежедневието на българската действителност и да го въведем в нашите 

фирми; да насърчаваме един постоянен контакт, който да доближи и 
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смеси съществено нашите фирми с езика, с манталитета, с 

оперативната действителност на българския пазар. 

 

Нашата Асоциация представлявя интересите и предлага услуги на 

български фирми, чиито капитали и акционери са основно италиянски, 

но с желание да се развиват на местния и на близките балканските 

пазари. През тези години чрез моите фирми развих трудов опит за 

преодоляване на административните и организационни български 

проблематики, които бих искал да систематизирам, тъй като смятам, че 

следващите месеци и години ще са изключително трудни. В същото 

време привързаността ми към моито две страни и молбите от страна на 

приятели да се ангажирам колкото е възможно повече в сферата на 

насърчаването на взаимовръзката между Италия и България, ме карат 

да представя кандидатурата си за Президент на Асоциацията, 

надявайки се да бъда един от многото, които залагайки на познаването 

на двата езика и двете култури, скоро ще доведат до успешната 

интеграция на италианското предприемачество  на българския пазар.   

 
Тази цел няма как да не мине през Акредитирането на Конфиндустрия 

България пред Българските Институции, продължавайки и усилвайки 

дейността, развита по мандат на Конфиндустрия България в качеството 

ми на Вицепрезидент на Асоцияцията. През последната година 

засилихме процеса, като изпълнихме една успешна поредица от 

официални срещи, между които основните са:  

 
Министерство на Правосъдието, 25.01.2016 г. 

 
Среща с Министъра на Правосъдието, Екатерина Захарива 
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На 25 януари 2016 г. бе проведена среща с Министъра на 

Правосъдието, Екатерина Захарива, с Вице Министъра Томислав 

Дончев и Първи Вице Министър и Министър на Вътрешните работи, 

Румяна Бъчварова, на която Конфиндустрия България присъства 

заедно с други международни предприемачески организации в 

България. Срещата бе организирана след общо писмо от страна на 

основните международни предприемачески Асоциации в България към 

Висшите органи на държавата, в което се наблягаше на важността 

на реформата в областта на правосъдието за фирмите в България. 

 

Инициативата попада в оптиката на постоянно наблюдение с 

конструктивна цел на политиките на българското правителство, 

които оказват въздействие върху българските и чиждестранни 

фирми. 

 

Министерство на Туризма, 14.03.2016 г.  

 
Среща с Министъра на Туризма, Николина Ангелкова, проведена в 

Рим, във връзка с възможностите на сектора в България 

 

На 14 март 2016 г. бе проведена среща в Рим, виале “Астрономиа”, 

организирана от Конфиндустрия България, между Министъра на 

Туризма, Николина Ангелкова, Конфиндустрия България, 

Конфиндустрия Хотели  и Федертуризмо, която е продължение на 

срещата, проведена в София през лятото на 2015 г. 
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Откриването на работната сесия, по време на която Министърът 

описа възможностите на сектора в България и отговори на много 

въпроси от страна на присъстващите предприемачи, бе направена 

от Президентът на Конфиндустрия Хотели - Джиорджо Палмучи, и 

Първият Вице Президент на Конфиндустрия България – Пламен 

Дилков, придружен от Съветникът с делега за връзки със система 

Италия – Алдо Андреони и Директорът – Роберто Маскали. 

 
Българска Агенция по инвестициите, 15.06.2016 г. 

 
Официалено подписване нс Меморандум за разбирателство 

между Конфиндустрия България и Българска Агенция по 

инвестициите 

 
На 15 юни 2016 г. по време на конференция, проведена в София, хотел 

Хилтон, с тема “Провличане на инвестиции: размисли и стратегии за 

разтяща България”, се осъществи церемония за официално 

подписване на Меморандум за разбирателство между  

Конфиндустрия България и Българска Агенция по инвестициите. 

 
Меморандомът е плод на дълго и успешно сътрудничество между 

двете организации, с цел увеличаване на привлекателността на 

инвестиции в страната. 
 

Документът бе подписан от страна на директора на Българската 

Агенция по инвестициите, Стамен Янев, и Вице президентът на 

Конфиндустрия България, със специална делега за връзки с 

Институциите, Пламен Дилков. 
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Министерство на Образованието, 25.08.2016 г. 

 
Среща между Конфиндустрия България и Министерство на 
Образованието  
 

На 25 август 2016 г. бе проведена среща в Министерството на 

Образованието между Конфиндустрия България и Вице министъра, 

Меглена Кунева.  
 

По време на срещата бяха обсъдени различни теми от интерес за 

италианските предприемачи в България, свързани с обучението и 

подготовката за влизане на пазара на труда. Министър Кунева 

използва случая, за да обяви, че Министерството на Образованието 

разработва програма за развитието на професионалното обучение, 

която ще е готова в края на м. Октомври. Новината бе отбелязана 

от българските медии. 
 

Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, 19.09.2016 г. 

 
Среща между Конфиндустрия България и Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството 



 Програма “Конфиндустрия България 4.0” - Първи Заместник Председател Пламен Дилков -  стр. 6 

На 19 септември 2016 г. бе проведена среща между Конфиндустрия 

България и Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, представено от Съветникът на Министъра на  

регионалното развитие Лиляна Павлова, г-н Асен Антов. 

 

По време на срещата стана ясно, че Министерството не практикува 

подписването на официални документи с частни структури, поради 

което няма да има възможност да се подпише Меморандум за 

сътрудничество, но въпреки това Министерството обяви, че е 

съгласно да отвори канал за комуникации и обмяна на информация. 

 

Темата за Обществените поръчки бе от особен интерес и за двете 

страни, поради което се пое обещание, че ще бъде задълбочен 

диалогът по нея, както и обмяната на информация. 

 

Министерство на Икономиката, 27.09.2016 г. 

 
Среща между Конфиндустрия България и Министерство на 

Икономиката 

 

На 27 септемри 2016 г. бе проведена истутизионална среща на 

Конфиндустрия България в Министерство на Икономиката, 

представено от Вице Министъра Даниела Везиева. 

 

Вице Министърът потвърди интереса на Министерството както 

във връзка с дейностите от общ интерес за държавната 
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администрация и бизнеса, така и от подписването на Меморандум за 

разбирателство. Бе коментирана възможнсотта за организиране на 

срещи в информационните седалища на Министерството, 

разположени в различни райони на България, както и възможността 

за организиране на работни групи с Агенцията за малък/среден 

бизнес и Агенцията по инвестициите. Освен това бе коментирно, 

Асоцията да бъде включена в групата за комуникация с бизнеса, с 

която Министерството реализира редовни срещи на актуални теми. 

 

Друга дискутирана тема по време на срещата бе Дуална Система: 

решение, което Правителството предлага, в ситуация на 

обезпокояваща липса на работна ръка във всички райони на 

страната, във всички сектори и на всички нива. Асоциатите са 

поканени да споделят с Асоциацията проблеми и теми от 

приоритетна важност за техните фирми, за да могат да бъдат 

представени на вниманието на различните министерства и други 

държавни структури. 

 

Срещите с гореспоменатите Институции бяха подготвени и реализирани 

системно, като с онези, които показаха най-голям интерес и 

разположение, подписани официални Меморандуми за сътрудничество. 

По този начин се гарантира един начин за работа с Правителството, 

който не е свързан само с лицата, работещи в него в определен момент, 

а е начин на работа със самите Иституционални структури като такива, 

с цел осъществяване на дългосрочна работа с тях и през идните 

години. Тази добра практика трябва да бъде подсилена и през 

следващия програмен период. 

 

Имайки предвид ползотворната дейност, извършена чрез мисиите на 

Конфиндустрия България в различни райони на страната, ще 

продължим да развиваме връзките и с местните Институции. Смятам за 

силно необходимо да се приложи моделът на Меморандумите и с 

основните обшини в България. 
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Изброявам само някои водещи точки, които смятам за необходими за 

успешната реализация на тази първа точка от програмата: 

 

• Да разберем и обясним по-подробно и по-добре какво се 

случва, повишавайки инвестициите в комуникацията. 

 

• Да се запознаем с цифрите и статистиките на пазара, за да 

можем стратегически да планираме, използвайки на колкото се 

може повече статистически документи и технико-икономически 

анализи. 

 

• Да насърчаваме и подкрепяме преставителите на различните 

сектори при организацията на тяхната дейност: 

 

a. изработване на списък на фирмите за привличане по 

сектори и работа за тяхното по-успешно привличане; 

b. определяне на основни цели за “lobbing” – общи за сектора 

интереси; 

c. дефиниране на целите и проблематиките на отделните 

фирми и изработване на стратегии за реализацията и 

разрешаването им. 

 

• Насърчаване и подкрепа на териториалните представители за 

интеграция в местните действителности: 

 

a. За всяка реалност: анализ на местните инстутиции, към 

които да се акредитираме (Търговски палати, Асоцияции и 

др.); 

b. Организиране на общи ивенти с местните Институции. 
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2)  Насърчаване на индустриалното италиянско предимство 

	

През последните президентски мандати на Конфиндустрия България бе 

постигнато високо ново на взаимодействие и признание от страна на 

италиянската стрктура към българската. Настъпи моментът да оценим 

това и да насърчим на местно ниво италиянското индустриялно 

предимство;  в синхрон с представите на президента на Конфиндустрия, 

г-н Винченцо Боча, изразени по време на представянето на едно 

Изследване във връзка с Индустрия 4.0 на комисията за 

производствена дейност на Камерта: 

	

ИНДИСТРИЯ 4.0 ЩЕ БЪДЕ КЛЮЧЪТ КЪМ РАЗТЕЖА 

 

 “Фирмите трябва да станат действащи лица на четвъртата 

индустриална революция”. 

  

 “Необходим е един национален проект, започвайки сезон на 

съвместна отговорност; трябва да сме пример, да сме 

последователни, преди една индустрия 4.0 да имаме глава 4.0”, 

продължава Боча, убеден, че Италия може да бъде “бутикът на 

световната индустрия, произвеждайки все по-персонализирани 

шивашки продукти, от индустриална гледна точка, което е силата 

на страната ни”. 

 

Необходимо е да се насърчава и уважава италиянското предимство; в 

страната, да се представи и защити всяка отделна фирма от даден 

сектор, подчертавайки, че тези над 6.000 фирми осигуряват 50.000 

работни места, като по този начин допринасят с почти 9% за БВП на 

България. 

 

Всичко казано до тук трябва стриктно да бъде съобразено със 

съгласувания и приет от Конфиндустрия България Кодекс на етичените 

норми и Асоциативните ценности, подчертавайки стойността на 

приетите “best practice”: 
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КОДЕКС НА ЕТИЧНИТЕ НОРМИ И АСОЦИАТИВНИТЕ ЦЕННОСТИ 

 

Кодекса на етичените норми и Асоциативните ценности (Кодекса) се 

ражда, за да актуализира, интегрира и подсили етично- ценностната 

система на Конфиндустрия и да я снабди със стратегическа 

платформа, която да призове към сравнение между 

заинтересуваните страни и да изгради траектория на 

последователно и устойчиво развитие за цялата сиситема. 

 

Важно е да се подчертае, че стриктното спазване на 

инструментите за контрол и гаранция на законността е 

съществена ценност на системата. 

 

Именно ценностите на индустриалното върховенство;, заедно с 

асоциативните ценности, трябва да бъдат насърчени в страната като 

основен начин за икономическото развитие на България и за 

подобряването на местния “бизнес климат”. Необходимо е все повече 

фирми да илюстрират своя опит пред местните институции, описвайки 

сектора си на дейност, различните проблематики и предложения за 

разрешаването им, базирани на опита им в Италия и България. 

 

Конфиндустрия България 4.0 ще трябва да се промотира пред 

българските институции, в услуга на своите асоциирани партньори, 

тръгвайки именно от тяхния професионализъм. 
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3)  Въвеждане на дневен ред в календара на Българското 

правителство на проблема на Пазара на труда 

 

През последните десетилетия България успя да привлече силни 

международни инвеститори. Към големите групи се присъединиха и 

някои малки и средни фирми, които заложиха на страната, често 

осъществявайки партньорства с местни предриемачи. 

 

Ролята на международните и смесените фирми е много важна: 

благодарение на тях в страната влязоха нови ресурси, нови технологии 

и нови начини на изработка. Тези инвестиции генерират приходи в 

държавната каса и нови работни места, като в много случаи гарантират 

по-високи заплати, спрямо средните на пазара. 

 

С цел още по-активно участие в обществените дебати в България на 

икономически и теми за търговско и индустриално развитие, 

организирахме съвместни инициативи с международните предприемчи 

в България, като по този начин създадохме обща платформа, която ни 

позволява да анализираме актуалното състояние и да предлагаме 

подобрения и нови стратегии на членовете на нашата Асоциация. 

 

В този смисъл смятам, че е приоритетна връзката ни с Министерството 

на Образованието, поради все по-острата необходимост от страна на 

асоциираните фирми да намират квалифициран персонал в цялата 

страна.  

 

Министерството от своя страна стартира реорганизация на 

университетските програми спрямо изискванията на бизнеса. За нас е 

от първостепенна важност да продължим взаимната дейност с 

институтите за техническо и професионално обучение в България, които 

обучават и подготвят голяма част от човешкия ресурс, който работи в 

нашите фирми. 

  



 Програма “Конфиндустрия България 4.0” - Първи Заместник Председател Пламен Дилков -  стр. 12 

4)  Заключение 

 

Италия е винаги на първа линия и в авангард що се отнася до 

преглаганите продукти и услуги. Тайната се крие в националната 

традиция, която позволява възхода на страната и затвърждаването на 

върховенството й по света. Тази престижна роля се изпълнява основно 

от фирмите, работещи на чуждестранните пазари, като България и 

близките балкански страни. Тези фирми показват и учат на любов, 

страст и отдаденост към работата за постигане на качеството, което 

прославя Италия по света. Ето защо считам, че е необходима промоция 

и интеграция на италианското предприемачество на българския пазар. 

 

България е земята, домът на Конфиндустрия БЪлгария 4.0, и то не само 

защото е една дума, която продължава формулиравката. Фирмите, 

които всяка година я поддържат, го правят, за да имат една отворена 

врата към българския свят, с неговите структури и организации. 

 

С уважение, 

 
Plamen Dilkov 

 
 
BULGARIA ENGINEERING 
SHAREHOLDER 
www.bulgaria-engineering.com 
 
CEDEC 
BOARD MEMBER 
http://www.cedec.com 
 
CONFINDUSTRIA BULGARIA 
FIRST VICE PRESIDENT 
http://confindustriabulgaria.bg 
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P.S. Кратък профил на кандидата 

 

Завършил висшето си образование към Факултета по Строително 

инженерство в Пово (Тренто, Италия) през 1995 г., в продължение на 10 

години практикувах професията си в Италия, като се специализирах 

основно в сферата на инфраструктурното проектиране. В този период 

натрупах значителен “know how”, като в същото време се обогатих и от 

възможността да работя с хора от различни сфери, развих 

организационни способности, силно необходими както за извършваната 

от мен дейност, така и за заеманите от мен позиции.  

 

В последствие продължих работната си кариета в България, навлизайки 

в енергийния сектор. През годините проектирах, построих и управлявах 

няколко хидроенергийни централи. Тъй като този сектор е в 

непрекъснато развитие, започнах дейност в различни насоки, свързани 

с енергетиката, основно проектиране в сферата на енергийната 

ефективност, търговия с енергия на свободния пазар, консултации по 

проектиране, и т.н.  

 

През последните 10 години съм активен член на Конфиндустрия 

България, чийто Първи Вице Президент съм и в момента. 

 

В тази си роля представих и изпълнявам богата програма от дейности, 

полезни както за италианските фирми, работещи в България, така и за 

местните администрации. 

 

Програмата касае не само всички основни Министерства, които засягат 

сектори, важни за асоциатите на Конфиндустрия България (Енергетика, 

Туризъм, Селско стопанство, Околна среда, Регионално развитие, Труд 

и Образование), а и агенции като Българска Агенция за инвесиции, 

Агенция за развития на малкия и среден бизнес и други. 

 

 

Прилагам CV. 
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CURRICULUM  VITAE 

n Роден на 21 януари 1972  в гр. София - България 

n Гражданство: българско, италианско 

n Семейно положение: женен 

n Живущ: гр. София, ул. 184, 29 

n Диплома за основно образование от училище  “1350” в гр.Москва - Русия 

n Диплома за средно образование  ЕСПУ “Ал.С.Пушкин ” – гр.София от 30.06.1990 г. 

n 1990 – 1995 г. (диплома за висше образование, заслужена в рамките на предвидения по закон 

срок, за което му биват възвърнати платените вноски). 

Диплома за завършена специалност – инженер гражданско строителство (департамент 

строителство) – Университет на Науките в Тренто - Мезиано (Трентино) – оценка от дипломата  

106/110  (италианска система за оценяване). 

n Държавен изпит за придобиване на инженерна правоспособност  в първата сесия през 1996 г. 

и вписване в  Ордена на инженерите на Тренто на 30.07.1996 г. – документ за 

правоспособност n° 1662. 

n От 2001 г. притежава сертификат за изпълняване на длъжността “координатор проектиране” и 

“координатор изпълнителни дейности” в смисъла на Наредба  494/96 (безопасност на труда). 

n От 2010 г. е избран за действителен член (академик) на Международната академия по 
екология и безопасност на човешкия живот  - Санкт Петербург, Русия. 

 

Академик  инж. Пламен Дилков 

БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД 

                                         СОБСТВЕНИК 

Бул. “България” №118, “Абакус Бизнес Център” 
гр.СОФИЯ 1618 

Тел.: + 359 2 854 96 50 
Факс: + 359 2 854 96 54 

dilkov@engineering-bg.com 

 
ПВБ ПАУЪР БЪЛГАРИЯ АД 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

Бул. “България” №118, “Абакус Бизнес Център” 
гр.СОФИЯ 1618 

Тел.: + 359 2 4214210 
Факс: + 359 2 4224220 

plamen.dilkov@pvbgroup.bg 
         

 
  
 
 
 

 
 
 
 

Образование 

Лични данни 



 

 

 

curriculum   curriculum   curriculum   curriculum   curriculum   curriculum   curriculum 
 

 
* Български език (роден език) 

* Италиански език (експертно език) 

* Руски език (експертно ниво) 

* Английски език ( университетски курс) 

 
* През 1995 г.  печели конкурс обявен от „Università degli Studi di Trento” и работи в 

лабораторията за  промишлено строителство до 1996. г 

* През 1996 г. подписва договор с Факултета „Инженерни специалности”  в качеството на Tутор 

(Асистент) към лабораторията за  промишлено строителство, ръководена от проф.инж. Ф. Ди 

Вармо. 

* От 1997  до 2000 г.  работи в техническия отдел на  S.E.P.I. S.r.l. Основните дейности, които  

извършва касаят: проектиране на пътища, магистрали, железопътни линии и управление на 

персонала и на информационната система на фирмата.   

* От  2001 до 2006 г. е бил съдружник (45% от дружествените дялове) на инженерното 

дружество S.E.P.I. S.r.l., в която е  изпълнявал длъжността на Вицепрезидент и на Отговорник 

по качеството. 

* от 1 юни 2006 г. е повикан да стане част от екипа на  PETROLVILLA GROUP  на длъжността 

Директор индустриално развитие на цялата група и Генерален директор на ВЕЦ Своге ООД. 

* От 8 декември 2006 г. с Решение №5  на Софийски градски Съд  е  вписан  като Управител  на 

фирма ВЕЦ СВОГЕ ООД . 

* От 9 януари 2007 г.   е приет за  член на  Борда на директорите на PETROLVILLA GROUP. 

* От 7 декември 2007 г. е избран за Председател на УС и Изпълнителен директор на 

дружеството «ПЕТРОЛИВИЛЛА БЪЛГАРИЯ» АД.   

* От 23 юли 2010 г. е избран и  вписан  като Управител на ВЕЦ Марица  ЕООД и на дружествата 

Тренто1, Тренто 2, Тренто 3, Тренто 4 и Тренто 5. 

* От 13 октомври 2010 г. е избран и вписан  като Изпълнителен директор на фирма ВЕЦ СВОГЕ 

АД.  

* От 04 ноември 2010 г. е избран и  вписан  като Изпълнителен директор  на фирма ПВБ ПАУЪР 

БЪЛГАРИЯ АД. 

* От 25.03.2011 г. год е избран за Съпредседател и член на УС на „Съюз на производителите на 

екологична енергия – БГ” (СПЕЕ - БГ). 

Езици 

Професионален профил 
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* От Януари 2012 г. е избран за Представител на сектор „Енергетика“  в Техническите секторни 

комитети  и за Член на Борда на Директорите на Конфиндустрия България. 

* От 01.07.2013 г. е избран за член на Борда на Директорите на CEDEC –European Federation of 

Local Energy Companies  

* От 12 ноември 2013 г. е избран за Заместник председател на Конфиндустрия България. 

* От 25 ноември 2015 г. е избран за Първи заместник председател на Конфиндустрия България. 

* От 2015 г. е председател на управителния съвет на “България Инженеринг” ЕАД. 

* От 2016 г. е член на управителния съвет на Алианс за Енергийна Ефективност. 

 
По-долу се изброяват  главните научни изследвания и проекти в областта на  строителството на 

пътища, магистрали, железопътни линии, околна среда, в които е сътрудничил или чието 

изпълнение е координирал, както и проекти  и изследвания в секторите на безопастност на труда 

и управление на дейностите в горе-изброените области: 

• Сектор пътища и магистрали 

"Нова станция и център за сервизна дейност на магистрала при Алте Монтекио" - Възложител 
Фирма Магистрала Бренеро – Верона – Виченца - Падова – Технически проект – септември 1997 г. 
– Стойност на строителн работи € 28.760.000; 

 
 

"Околовръсен път - Виченца юг и нова станция на магистрала Виченца Запад " - Възложител 
Фирма Магистрала Бренеро – Верона – Виченца - Падова – Технически проект – януари 1998 г. – 
Стойност на строителните работи € 71.355.000; 
 
“Нова станция на магистралата Верона Изток” – Възложител Фирма Магистрала Бренеро- 
Верона – Виченца - Падова – Работен проект – януари 1998 г. –  Стойност на строителните работи  
€ 8.109.000; 
 
“Ремонт на  първокласен път   № 237 Каффаро, в частта  от  Кантонен пост Лимаро` до 
Терме ди Комано” – Възложител Автономна област Тренто – Технически проект - октомври 1997 г. 
- Стойност на строителните работи  € 3.108.000; 
 
"Изграждане на подобрена връзка за насочване на трафика към станцията на магистрала 
Роверето Юг от първокласен път № 240 – Мори Запад  и  мост при Равадзоне" – Възложител 
Фирма Магистрала Бренеро – Работен проект - януари 1998 г. – Стойност на строителните работи  
€ 47.302.000; 
 
“Ремонт на второстепенен път. № 21 Маттарелло – Аделмо за премахване прелеза при 
Маттарелло ” – Възложител Автономна област Тренто - експертиза 1999 г. - Стойност на 
строителните работи   € 2.480.000; 
 
"Околовръсен път-ЮГ –гр. Тренто " - Възложител Автономна област Тренто – Технически проект 
– юни 2000 г. – Стойност на строителните работи € 20.341.000; 
 
“Вариант Запад при Рива ди Гарда на първокласен път № 45 Бис” – Възложител Автономна 
област Тренто – Технически проект – юли 2000  г. – Стойност на строителните работи  €18.409.000; 
 
“Вариант Запад при Рива ди Гарда на първокласен път 45 Бис” – Възложител Автономна област 
Тренто – Работен проект – април 2001 г. – Стойност на строителните работи € 21.101.000; 
 

Професионален опит 
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“Околовръстен път на населено място Кинерес на първокласен път № 49” – Възложител 
Автономна област Болдзано – Идеен проект – май 2001 г. -   Стойност на строителните работи  € 
11.906.000; 
 
" Околовръсен път ЮГ гр. Тренто" - Възложител Автономна област Тренто – Работен проект – 
май 2001 г. Стойност на строителните работи  € 22.329.000; 
 
“Ремонт и обезопасяване  на съществуващата пътна мрежа в местността Казетте а 
Марано” – Възложител Община Изера  - Технически проект - април 2003 г. – Стойност на 
строителните работи  € 2.221.000; 
 
“Изграждане на аварийна лента на магистрала с A4  в съответствие надлез  на км 74+499” – 
Възложител Фирма Магистрала Бренеро – Верона – Виченца - Падова – Технически проект - 
декември 2003 г. – Стойност на строителните работи  € 12.347.000; 
 
“Изграждане на аварийна лента на магистрала с A4 в съответствие надлез  на км  61+830 
Възложител Фирма Магистрала Бренеро – Верона – Виченца - Падова – Технически проект - 
декември 2003 г.– Стойност на строителните работи € 11.241.000; 
 
“Нова пътна връзка между Околовръстен път Юг Виченца и пътната мрежа  на общините 
Аргуняно и Алтавилла” - Възложител Фирма Магистрала Бренеро – Верона – Виченца - Падова – 
Технически проект - юли 2004 г. – Стойност на строителните работи  € 7.817.000; 
 
“Изграждане на аварийна лента на магистрала с A4 в съответствие надлез  на км 74+499” – 
Възложител Фирма Магистрала Бренеро – Верона – Виченца - Падова – Работен проект - 
септември 2005 г. – Стойност на строителните работи € 15.292.000; 
 
“Изграждане на аварийна лента на магистрала с A4 в съответствие надлез  на км  61+830” – 
Възложител Фирма Магистрала Бренеро – Верона – Виченца - Падова – Работен проект – 
декември 2005 г. – Стойност на строителните работи  € 12.288.000. 

 

• Сектор железопътни линии 

“Междинно разклонение – IІ-ри етап – удължение на релсите  на ж.п.линията  от 
разпределително депо митница на гр.Тренто до зона Спини ди Гардоло – Възложител 
Автономна област Тренто – Работен проект - януари 2000 г. – Стойност на строителните работи i € 
3.248.000; 
 
“Предварително изследване на частта, намираща се на италианска територия, на основната 
галерия на Бренеро с цел  укрепване на желозопътната линия Монако - Верона - Възложител 
GEIE  Основна галерия на Бреннеро  / Brenner Basistunnel EWIV- май 2000 г.; 
 
“Междинно разклонение – IІ-ри етап – удължение на релсите на ж.п. линията от 
разпределително депо митница на гр. Тренто до зона Спини ди Гардоло  –  Подлез на ж.п.линия  
Верона Бреннеро за бъдещия трафик”  - Възложител Автономна област Тренто – Работен проект 
– април 2001  г. – Стойност н астроителните работи  € 2.958.000; 
 
“ Укрепване на междинния терминал на гр. Тренто” - Възложител Автономна област Тренто – 
Работен проект – февруари 2005 г. – Стойност на строителните работи  € 982.000. 
 

• Сектор околна среда 

"Изграждане на подобрена пътна връзка за насочване на трафика към станцията на  
магистрала Роверето ЮГ  от първокласен път №  240 – Мори Запад и моста при Равадзоне" - 
Възложител Автономна област Тренто – Оценка за въздействие върху околната среда - октомври 
1997 г. – Стойност на строителните работи  € 47.302.000; 
 
"Околовръстен път ЮГ –гр. Тренто" - Възложител Автономна област Тренто – Оценка за 
въздействие върху околната среда – юли 1998 г. – Стойност на строителните работи  € 20.341.000; 
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“Акведукт  S.I.T. частта на Тренто ЮГ – Аквавива” – Възложител Индустриално дружество 
Трентина АД – Работен проект - януари 2002 г. –  Стойност на строителните работи  € 516.000; 
 
" Преработка на проекта за  пътна връзка  между  второстепенен път  № 71 и второстепенен 
път №  83" - Възложител Автономна област Тренто – Оценка за въздействие върху околната 
среда – декември 2002 г. – Стойност на строителните работи  € 5.867.000; 
 
"Колектор за пречистени отпадни води от Сан Агостино а Казале  до Виченца Юг" – 
Възложител A.I.M. Общински индустриални дружества Виченца АД – Технически проект – януари 
2003 г. – Стойност на строителните работи  € 6.100.000; 
 
"Конкретно  решение за проходимостта на връзката  между първокласен път 47 на юг от 
Борго и мост  Паланке при река Мазо, включваща и алтернативни предложения  " - Възложител 
Автономна област Тренто – Оценка за въздействие върху околната среда - март 2003 г. – 
Стойност на строителните работи € 7.747.000; 
 
"Колектор за пречистени отпадни води от Сан Агостино а Казале  до Виченца Юг" - 
Възложител A.I.M. Общински индустриални дружества Виченца АД – Предпроектно проучване - 
февруари 2004г.  – Стойност на строителните работи  € 12.682.000; 
 
“Нова станция на магистрала Тренто ЮГ и връзката с първокласен път № 12 и с второстепен 
път №  90” – Оценка за въздействие върху околната среда – април  2004 г. – Стойност на 
строителните работи € 19.418.000; 
 
“Строителни работи на Вариант Запад  На Рива дел Гарда на второстепенен път. n°45 Бис” – 
Възложител Автономна област Тренто – Процедура по контрол (Screening) – ноември 2004 г. – 
Стойност на строителните работи  € 21.101.000. 
 
 

• Сектор безопастност 

Сътрудничил е при подготовката и изготвянето на следните планове предвидени от Директива 
494/96: 
 
“План за безопастност и координиране и План за обща безопастност на строителните 
работи при изграждане на подобрена връзка за насочване на трафика към станцията на 
магистрала Роверето Юг от първокласен път 240 – Мори Запад и Мост при Равадзоне” – 
Възложител Фирма Магистрала Бреннеро АД – септември 1998 г. – Стойност на строителните 
работи € 59.733.000; 
 
“План за безопастност и координиране и План за обща безопастност на строителните 
работи на новата станция на магистрала Верона Изток” - Възложител Фирма Магистрала 
Бренеро - Верона- Виченца - Падова - януари 1999 г. – Стойност на строителните работи € 
9.405.000; 

 
“План за безопастност и координиране и План за обща безопастност на строителните 
работи на околовръсен път Виченца” - Възложител Фирма Магистрала Бренеро – Верона – 
Виченца - Падова - февруари 1999 г. – Стойност на строителните работи € 94.177.000; 
 
“План за безопастност и координиране на ремонтните работи на първокласен път № 237 в 
участъка Лимаро` - Понте дей Серби” - Възложител Автономна област Тренто – февруари 1999 г. 
- Стойност на строителните работи € 4.132.000; 

 
“План за безопастност и координиране на ремонтните работи на второкласен път № 21 
Маттарелло – Алдено за премахване на пасажа на ниво Маттарелло” - Възложител Автономна 
област Тренто – май 1999 г. - Стойност на строителните работи € 3.834.000; 

 
“План за безопасност и координиране на строителните работи по изграждане на релси за 
връзка между разпределителна гара на митница Тренто и промишлена зона на Спиди ди 
Гардоло (интермодална връзка – II-ри етап)” - Възложител Автономна област Тренто – януари 
2000 г.  - Стойност на строителните работи  € 6.658.000; 
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“План за безопасност и координиране на строителните работи по изграждане на подлез на 
ж.п.линия Верона - Бреннеро за свързване на трафика между зоните на разпределителна гара 
на митница Тренто и промишлена зона на Спиди ди Гардоло” - Възложител Автономна област 
Тренто – април 2001 г. - Стойност на строителните работи € 4.069.000; 

 
“План за безопасност и координиране на строителните работи по изграждане на вариант на 
първокласен път № 45 бис между Община Арко и Община Рива дел Гарда” - Възложител 
Автономна област Тренто – април 2001 г. - Стойност на строителните работи € 32.877.000; 

 
“План за безопасност и координиране на строителните работи по изграждане на  
околовръстен път Тренто-Юг” - Възложител Автономна област Тренто – май 2001 г. - Стойност 
на строителните работи € 41.033.000; 
 
“План за базопасност и координиране на дейностите по укрепване на интермодалния 
терминал на Тренто” - Възложител Автономна област Тренто – април 2005 г. - Стойност на 
строителните работи € 982.000. 
 
“План за безопасност и координиране на строителните работи по изграждане на аварийна 
лента на магистрала A4  в съответствие с железопътния надлез km 74+499” – Възложител 
Фирма Магистрала Бренеро – Верона – Виченца - Падова - септември 2005 г. – Стойност на 
строителните работи € 15.292.000; 
 
“План за безопасност и координиране на строителните работи по изграждане на аварийна 
лента на магистрала A4 в съответствие с железопътния надлез km 61+830” – Възложител 
Фирма Магистрала Бренеро – Верона – Виченца - Падова - декември 2005 г. – Стойност на 
строителните работи € 12.288.000. 
 

• Сектор авторски надзор 

Авторски надзор при следните проекти и дейности: 
 
“Ремонт на второстепенне път № 21 Маттарелло – Алдено за премахване на пасажа на ниво 
Маттарелло” – Възложител Автономна област Тренто – приключване на строителните работи 
2003 г. - Стойност на строителните работи € 2.480.000; 
 
“Интермодална връзка– Ii-ри етап – удължение на релсите от разпределителна гара на 
митница Тренто до промишлена зона Спини ди Гардоло – Възложител Автономна област Тренто 
– приключване на строителните работи 2004 г. - Стойност на строителните работи € 3.248.000; 
 
"Околовръстен път Тренто Юг" - Възложител Автономна област Тренто – Работен проект –  
приключване на строителните работи 2005  г. - Стойност на строителните работи  € 22.329.000; 
 
“Ремонт на първокласен път № 237 Каффано от кантонен пост Лимаро` до мост дей Серби” - 
Възложител Автономна област Тренто – приключване на строителните работи 2006 г. - Стойност 
на строителните работи € 3.108.000; 
 
“Вариант Запад – Рива дел Гарда на първокласен път 45 Бис” – Възложител Автономна област 
Тренто – Работен проект – приключване на строителните работи 2010 г. - Стойност на 
строителните работи  € 21.101.000. 
 

• Сектор хидростроителство / хидросъоръжения 

Международен проект „Среден Искър” (25MW) за изграждане на девет ниско напорни руслови  
водноелектрически централи по поречието на река Искър” – Възложител „ВЕЦ СВОГЕ” АД – 
България - През 2009 г. са пуснати в експлоатация МВЕЦ Лакатник и МВЕЦ Свражен- фаза І от 
проекта. През юни 2010 г. стартира фаза ІІ от Проекта, като през 2013 г. са пуснати в експлоатация 
МВЕЦ Церово, МВЕЦ Оплетня и МВЕЦ Прокопаник.  Стойност на проекта  € 115.000.000;  
 
„Международен проект Марица” (25MW) за изграждане на пет ниско напорни руслови 
водноелектрически централи по поречието на река Марица, между Първомай и Любимец” – 
Възложител „ПВБ ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” АД – България -  Стойност на проекта  € 108.775.250; 
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Международен проект “Somes” (70MW) за изграждане на седем ниско напорни руслови 
водноелектрически централи по поречието на река Сомес, Клуш Напока, Румъния – EPC  „ПВБ 
ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” АД - Стойност на проекта  € 252.954.250;  
 
Проект “Rabbies 1 e 2” (5,80MW) за изграждане на две високо напорни руслови 
водноелектрически централи по поречието на река Rabbies,– Възложител  „ПВБ ПАУЪР” АД  и 
местни общини – Италия - Стойност на проекта  € 13.540.000; 
 
Проект “Maso Spinelle” (3,63MW) за изграждане на една високо напорна руслова 
водноелектрически централи по поречието на река Spinelle – Възложител  „ПВБ ПАУЪР” АД  и 
местни общини – Италия - Стойност на проекта  € 7.700.000; 
 
Проект “Maso Calamento” (2,13MW) за изграждане на една високо напорна руслова 
водноелектрически централи по поречието на река Calamento – Възложител  „ПВБ ПАУЪР” АД  
и местни общини – Италия - Стойност на проекта  € 5.000.000; 
 

Проект “Vanoi” (4,67MW) за изграждане на една високо напорна руслова водноелектрически 
централи по поречието на река Vanoi– Възложител  „ПВБ ПАУЪР” АД  и местни общини – 
Италия - Стойност на проекта  € 9.400.000; 
 
Проект “Lozen” (1,46MW) за изграждане на една високо напорна руслова водноелектрически 
централи по поречието на река Lozen – Възложител  „ПВБ ПАУЪР” АД  и местни общини –
Италия - Стойност на проекта  € 3.900.000; 
 
Проект “Adige 1 Isera e 2 Avio” (11,50MW) за изграждане на две ниско напорни руслови 
водноелектрически централи по поречието на река Adige – Възложител  „ПВБ ПАУЪР” АД  и 
местни общини – Италия - Стойност на проекта  € 48.500.000; 
 
Проект “Огоста” (4,25MW) за изграждане на три ниско напорни руслови водноелектрически 
централи по поречието на река Огоста – Възложител  „БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” АД – 
България - Стойност на проекта  € 13.500.000; 
 
Проект “Луковит” (2,50MW) за изграждане на една ниско напорна руслова водноелектрическа 
централа по поречието на река Искър – Възложител  „ЕНЕРДЖИ КА” АД - България- Стойност на 
проекта  € 12.500.000; 
 
Проект “ Неман” (44,85MW) за изграждане на една ниско напорна руслова водноелектрическа 
централа по поречието на река Неман – Възложител на проучването: Министерство на 
Енергетиката – Беларус - Стойност на проекта  € 111.615.000; 
 
Проект “Дунав” (1837MW) за изграждане на две ниско напорни руслови водноелектрически 
централи по поречието на река Огоста – Възложител  на проучването Министерство на 
Енергетиката – България - Стойност на проекта  € 10.316.000.000. 

• Сектор енергийна ефективност 

Сертификат за преминато обучение по „Приложение на основните стандарти в областта на 
енергийната ефективност и изменение и допълнение на наредба №7 от 2004г. за енергийна 
ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“ към Камарата на енергийните 
одитори (КЕО), като Изпълнителен директор на фирма “България Инженеринг” ЕАД, която е 
пълноправен член на КЕО; 
 
 Изпълнен договорр с Агенцията за устойчиво енергийно развитие във връзка с дейност: 
„Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на 
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енергийната ефективност, в това число и определяне на необходимите нормативни и 
институционални  предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми“ по проект 
„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно 
развитие, с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната 
ефективност“; 
 
Подписан и в изпълнение договор с Агенцията за устойчиво енергийно развитие във връзка с 
дейност: „Разработване на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания“ 
по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво 
енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на 
енергийната ефективност“; 
 
Лектор на Семинар „Информационни кампании за популяризиране на финансовите механизми в 
областта на Енергийната ефективност“, организиран от Агенцията за устойчиво енергийно 
развитие по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво 
енергийно развитие, с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на 
енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. 

 

    През двадесетгодишната си професионална практика е сътрудничил на многобройни фирми 

от национално значение в областта на организацията, развитието и въвеждането на 

информационни технологии във фирмени структури и системи, като е въвеждал  работни 

процедури и е проектирал необходимите softwares за управление. Извършил е многобройни 

проучвания на пазара, ориентирани преди всичко към страните от Източна Европа.  

 
Акад. Инж. Пламен Дилков 

Консултации в качеството му на професионалист на свободна практика 


