БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ
Български икономически форум
Да поговорим за генераторите на икономически растеж
14-15 ноември 2013 г., Шератон София Хотел Балкан

14 ноември 2013 (четвъртък)
Зала Роял 1
9:00 - 9:45 Регистрация
9:45 - 10:00 Официално откриване
Г-н Пламен Орешарски, министър-председател на Република България
10:00 - 11:30 Да поговорим за генераторите на икономически растеж
Ще бъде направен кратък обзор на ключовите фактори, които биха помогнали на българската икономика да излезе
от състоянието на стагнация, а именно: преките инвестиции, еврофондовете, външно-икономическите връзки,
туризма, развитието на инфраструктурата, телекомуникациите, селското стопанство.
Формат: Кръгла маса с възможност за въпроси и отговори
Работен език: Български/ Английски
Говорители:
Г-жа Даниела Бобева, заместник министър-председател по икономическото развитие на Република
България
Г-н Красин Димитров, зам.- министър на икономиката и енергетиката на Република България
Г-н Флорин Лупеску, главен съветник в Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и
технологии”, Европейска комисия
Представител, Корпоративна търговска банка
Модератор: Г-н Георги Табаков, председател на Български икономически форум

11:30 - 11:45 Кафе-пауза
11:45 - 12:45 Стимулиране на инвестициите: преодоляване на юридическите, административните и извънправни
бариери пред бизнеса
Водещи инвеститори , както и директорите на агенциите за насърчаване на инвестициите от региона, ще вземат
участие в тази сесия. Домакин на проявата е Българската агенция за инвестиции..
Формат:Кръгла маса с възможност за въпроси и отговори
Работен език: Български/ Английски
Говорители:
Г-н Светослав Младенов, изпълнителен директор, Българска агенция за инвестиции
Г-н Милос Йованович, директор, Агенция за насърчаване на инвестициите на Черна гора
Г-жа Едит Гьендже, съветник на министър Дан Шова, отговаряш инфраструктурните проекти и
чуждестранните инвестиции, Румъния
Г-н Тибор Немет, търговско аташе, Посолство на Република Унгария
Представител, Агенция за насърчаване на инвестициите на Република Македония
Г-жа Стефка Славова, член на Борд на директорите, Европейска банка за възстановяване и развитие
Г-н Пламен Дилков, изпълнителен директор, PVB Power България
Модератор: Г-н Александър Меджедович, Председател, Сръбско-турски бизнес съвет, Борд за външноикономически връзки, Турция

БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ

12:45 - 14:00 Бизнес обяд на тема Големи инфраструктурни проекти в областта на околната среда
Специален гост: г-жа Искра Михайлова, министър на околната среда и водите на Република България
(Вход само с покани)
Работен език: Български

14:00 - 15:00 Бизнес измерения на цифровата икономика и как да извлечем ползи от нея

В тази сесия ще бъдат обсъдени някои от най-горещите теми от областта на информационните технологии: еуправление, цифровизация, електронно правителство. Ще бъдат представени приоритетите в програма Digital
Agenda 2020 на Европейската комисия. Фокусът ще бъде поставен върху текущите и предстоящи проекти за България
и възможностите за българските ИКТ компании да се възползват от тях.
Формат: Кръгла маса с възможност за въпроси и отговори

Работен език: Български/ Английски

Говорители:
Г-н Христо Христов, и.д. директор, Дирекция „Информационни технологии и електронно управление”,
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Г-н Флорин Лупеску, главен съветник в Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и
технологии”, Европейска комисия – “Информационното общество – инвестиция в нас”
Г-н Веселин Божков, председател, Комисия за регулиране на съобщенията
Г-н Георги Брашнаров, Председател, Българска асоциация на софтуерните компании
Г-н Николай Недялков, Изпълнителен директор, Информационно обслужване АД
Г-н Йото Райчев, Директор Бизнес развитие, „Методия” АД - "Оптимизация на бизнес процесите.
Интегрирани "cloud" решения за цялостно управление на бизнеса."
Модератор: Г-жа Гергана Паси, дигитален шампион на Република България

15:00 - 15:15 Кафе-пауза
15:00 - 18:00 Еврофондовете: Приоритетни области за финансиране през новия програмен период 2014-2020

Ще бъде направено кратко представяне на приоритетите за финансиране през новия програмен период на три от
програмите, насочени директно към бизнеса: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, ОП „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020, Програма за развитие на селските райони 2014-2020. След представянето на
всяка от програмите ще има възможност за задаване на въпроси от залата.

Формат: Кръгла маса с възможност за въпроси и отговори

Работен език: Български/ Английски

Г-н Реналдо Мандментс, началник отдел за България в Генерална дирекция „Регионална политика”,
Формат:Европейска
Кръгла масакомисия – „Миналият опит и бъдещите предизвикателства при планирането и
реализирането на европрограмите. От миналото към бъдещето.”
Модератор: Евгений Иванов, Член на Управителния съвет на Българската асоциация на консултантите
по европейски програми и генерален мениджър на “Евроконсултантс България С.А.” АД

15:00 - 15:15 Преглед на европейски програми и фондове, директно финансирани от Европейската комисия
Формат: Презентация с възможност за въпроси и отговори

Формат: Кръгла маса

БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ
Г-н Анселмо Капороси, президент на Експертен съвет по структурни фондове и европейски програми,
Италианска търговска камара в България

15:15 - 15:45 ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Формат: Презентация с възможност за въпроси и отговори

Г-жа Наталия Ефремова, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни
програми и проекти”, Министерство на труда и социалната политика на Република България (директор
на управляващия орган на програмата)
Формат: Кръгла маса

15:45 - 16:15 ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
Формат: Презентация с възможност за въпроси и отговори

Г-жа Ели Милушева, главен директор, Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност”, Министерство на икономиката и енергетиката на Република България
(директор на управляващия орган на програмата)
Формат: Кръгла маса

16:15 - 16:45 Програма за развитие на селските райони 2014-2020
Формат: Презентация с възможност за въпроси и отговори

Г-жа Владислав Цветанов, Началник отдел „Мерки по ос 1”, Министерство на земеделието и храните
на Република България
Формат: Кръгла маса

16:45 - 17:15 ОП за развитие на Сектор „Рибарство” 2014-202
Формат: Презентация с възможност за въпроси и отговори

Г-н Лъчезар Золев, Началник на Отдел „Програмиране и мониторинг”, Дирекция „Европейски фонд за
рибарство”, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Формат: Кръгла маса

17:15 - 18:00 Европейските фондове и новите стратегически сектори за устойчиво развитие: социалните
предприятия и проект EASE & SEE
Формат: Презентация с възможност за въпроси и отговори

Г-н Анселмо Капороси, президент на Експертен съвет по структурни фондове и европейски програми,
Италианска търговска камара в България
Формат: Кръгла маса
Зала Роял 3

14 ноември 2013 (четвъртък)

БЪЛГАРО-СРЪБСКИ БИЗНЕС ФОРУМ

10:00 - 11:00 Регистрация

11:00 - 12:30 Откриваща сесия: Насърчаване на икономическите връзки между България и Сърбия

Географската близост, ниските транспортни разходи, близостта на езиците, както и добрите политически
отношения са предпоставка за развитието на добри двустранни икономически отношения между България и Сърбия.
Потенциалът е огромен, а интересът – взаимен. В рамките на сесията ще бъдат дискутирани начините за
стимулиране на икономическите връзки между двете страни с основен акцент върху търговията, инвестициите и
туризма.
Формат: Сесия с възможност за въпроси и отговори

Работен език: Български/ Сръбски

Говорители:
Г-н Красин Димитров, заместник - министър на икономиката и енергетиката на Република България
Г-жа Ясмина Радонжич, Дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество”,
Министерство на транспорта на Република Сърбия

БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ
Н.Пр. Владимир Чургус, посланик на Република Сърбия в България
Г-н Миодраг Костич, заместник - директор, Коридори Сербие
Г-н Зоран Маркович, Регионална търговска камара Ниш
Модератор: Г-жа Марина Христева, съпредседател, Българо-сръбска търговско-промишлена камара

12:45 - 13:45 Обедна почивка
14:30 - 15:30 Преглед и начини за стимулиране на търговията и инвестициите между България и Сърбия

Дискусиите ще се съсредоточат върху перспективите за подобряване на бизнес климата в България и Сърбия с цел
увеличаване на стокооборота и инвестициите между двете страни

Формат: Сесия с възможност за въпроси и отговори

Работен език: Български/ Сръбски

Говорители:
Г-н Красин Димитров, заместник - министър на икономиката и енергетиката на Република България
Г-н Александър Меджедович, председател, Сръбско-турски бизнес съвет, Борд за външноикономически връзки, Турция
Г-жа Боряна Минчева, началник отдел „Международно сътрудничество”, Българска агенция за малки
и средни предприятия
Г-н Зоран Петрович, Свободна зона Пирот (Сърбия)
Г-н Зоран Йованович, генерален директор, Есенса (Сърбия)
Модератор: Г-н Александър Симонович, съпредседател, Българо-сръбска търговско-промишлена камара

15:30 - 15:45 Кафе-пауза
15:45 - 16:45 Възможности за развиване на общи туристически дестинации в трансграничния регион

Увеличаването на туристопотока между България и Сърбия, както и разширяването на деловите контакти между
туроператорите, опериращи на тяхната територия, се осъзнава като необходимост и от двете страни.
Дискусиите ще бъдат насочени към туристически обекти в близост до границата на двете държави, които
представляват потенциални възможности за развитие на общи туристически дестинации

Формат: Сесия с възможност за въпроси и отговори

Работен език: Български/ Сръбски

Говорители:
Г-н Бранимир Ботев, заместник -министър на икономиката и енергетиката на Република България
(поканен)
Г-н Александър Миличевич, първи съветник, Посолство на Република Сърбия в България
Г-н Никола Христович, Управител, Финсис
Г-н Красимир Кирилов, председател, Видинска търговско-промишлена палата
Г-н Деян Тошич, председател, Регионална стопанска камара Зайчар
Г-жа Светлана Атанасова, председател, Българска асоциация на туристическите агенции
Модератор: Г-н Александър Миличевич, първи съветник, Посолство на Република Сърбия в България

17:00 - 18:00 Бизнес срещи между български и сръбски фирми

БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ
КОНФЕРЕНЦИЯ AGRO-START
Зала Средец
11:00 - 11:45 Регистрация

11:45 - 12:30 Откриваща сесия: Селско стопанство – начини за стимулиране на МСП в секторите
„Растениевъдство” и „Животновъдство”

Ще се направи общ преглед на най-важните въпроси във връзка с развитието на секторите „Растениевъдство” и
„Животновъдство”. Сесията ще даде възможност за дискусия на тенденциите и нуждите на тези сектори в
Югоизточна Европа.
Формат: Кръгла маса с възможност за въпроси и отговори
Работен език: Български/ Английски
Говорители:
Г-н Мирослав Николов, изпълнителен директор, Държавен фонд „Земеделие”, България (поканен)
Г-н Георге Гекас, менаджер международно бизнес развитие, основател на Fooditerranean PC, Гърция
Г-жа Десислава Димитрова, национален координатор, Slow Food, България
Г-жа Миоара Кифу, ръководител на проект „AGRO-START”, Agrostar Federation, Румъния
Модератор: Г-жа Кристина Златанова, административен директор, Български икономически форум

12:30 - 14:00 Обедна почивка
14:00 - 14:15 Представяне на транснационалната база данни с доставчици на продукти и услуги в подкрепа на
МСП в секторите „Растениевъдство” и „Животновъдство”

Формат: Презентации с възможност за въпроси и отговори

Работен език: Български/ Английски

Говорител: Г-жа Кристина Златанова, административен директор, Български икономически форум

14:15 - 15:15 Представяне на успешни бизнес практики в секторите „Животновъдство ” и „Растениевъдство”.
Тенденции и нужди при предоставянето на услуги в подкрепа на МСП в тези сектори (Част I)

По време на сесията ще бъдат презентирани успешни бизнес практики в сферата на растениевъдството и
животновъдството и ще бъдат обсъдени тенденциите и нуждите при предоставянето на услуги в подкрепа на МСП в
секторите „Животновъдство ” и „Растениевъдство” в Югоизточна Европа.
Формат: Презентации с възможност за въпроси и отговори

Работен език: Български/ Английски

Говорители:
Г-н Евтим Стефанов, изпълнителен директор, Агенция за регионално развитие и бизнес център –
Видин, България
Г-н Симоне Мангони, главен изпълнителен директор, Telematica Italia, Италия
Г-н Светозар Кавърджиев, управител, Агропроект СМ, България
Г-н Георге Гекас, мениджър международно бизнес развитие, основател на Fooditerranean PC, Гърция
Модератор: Г-н Адолфо Коладжовани, координатор проекти, Университет „Молизе”, Италия

15:15 - 15:30 Кафе-пауза

БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ
15:30 - 17:00 Представяне на успешни бизнес практики в секторите „Животновъдство ” и „Растениевъдство”.
Тенденции и нужди при предоставянето на услуги в подкрепа на МСП в тези сектори (Част II)
Формат: Презентации с възможност за въпроси и отговори

Работен език: Български/ Английски

Говорители:
Проф. Марияна Иванова, заместник-ректор, Висше Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите,
България
Г-н Гоце Джуровски, началник на отдел „Услуги”, ФФРМ, БЮРМ
Г-жа Ивана Димитриевич, старши консултант, DataLAB MK d.o.o., БЮРМ
Д-р Джанфранко Брузапорчи, Експерт, LugoNextLab, Италия
Г-н Франческо ди Лучиа, агроном, Sunchem Holding, Италия
Модератор: Г-н Адолфо Коладжовани, координатор проекти, Университет „Молизе”, Италия

19:30 – БИФ парти с музика, изненади и възможност за бизнес контакти
Р-т „Рубаят” (вход само с покани)

15 ноември 2013 (петък)
Зала Роял 1

БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ

9:30 - 10:00 Регистрация
10:00 - 12:00 Големи инфраструктурни проекти: приоритетни области за финансиране през новия програмен
период
Формат: Кръгла маса с възможност за въпроси и отговори

Работен език: Български

Г-жа Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие и благоустройството на Република
Формат: България
Кръгла маса
(поканена))
Инж. Асен Антов, Председател на УС, НК „Стратегически инфраструктурни проекти”
Инж. Стилиян Кротнев, директор „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти”, Национална
компания железопътна инфраструктура
Г-н Ангел Забуртов, заместник – генерален директор, ДП „Пристанищна инфраструктура”

10:30 - 11:00 ОП Регионално развитие 2014-2020
Формат: Презентация с възможност за въпроси и отговори
Г-жа Снежина Петрова, и.д. главен директор, Главна дирекция „Програмиране на регионалното
развитие”, Министерство на регионалното развитие на Република България

БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ
11:00 - 11:30 ОП Околна среда 2014-2020
Формат: Презентация с възможност за въпроси и отговори
Г-жа Малина Крумова, Директор на Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”, Министерство
на околната среда и водите на Република България

11:30 - 12:00 ОП Транспорт 2014-2020
Формат: Презентация с възможност за въпроси и отговори
Г-н Мартин Георгиев, Началник отдел „Програмиране”, Дирекция „Координация на програми и
проекти”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република
България

