
 

РАМКОВА ПРОГРАМА 

  
28.11.2014 г. (петък) 

  

10.00 – 12.00 Посещение на 3 малки и средни предприятия за производство и 

обработка на земеделска продукция. Сборен пункт – административната 

сграда на община Първомай. 

  

12.00 – 13.30 Обедна почивка 

  

13.30 – 14.00 Регистрация на участниците 

  

14.00 – 14.30 Официално откриване на семинара. Приветствени думи от: 

г-жа Десислава Танева - Министър на Земеделието и храните на 

Република България 

г-н Ангел Папазов - Кмет на община Първомай 

г-н Веселин Халачев – Председател на Обединени Бизнес Клубове и член 

на Борда на Директорите на Европейския Алианс на Малкия Бизнес (ESBA) 

г-н Дейвид Каро – Президент на Европейския Алианс на Малкия Бизнес 
(ESBA) – една от най-големите европейски организации с членска маса от над 

1,2 милиона фирми от 35 европейски държави. 

  

  

14.30 – 15.45 Стратегическа рамка и възможности за развитие на бизнеса в 

аграрния сектор в периода 2014-2020. 
         
Новата програма за развитие на селските райони 2014-2020 

Лектор: г-н Владислав Цветанов – Държавен експерт в Дирекция “Развитие 

на селските райони” – Упрвляващ орган на програмата. 
         
Взаимодействие на банките с ДФ “Земеделие” и фирмите-бенефициенти 

Лектор: .................................. – Директор на търговска банка .............................. 

         
Лизинговите компании в подкрепа на МСП в земеделието 

Лектор: .................................. – Директор на лизингова компания 

         
Ролята на Националния гаранционен фонд 

Лектор: .................................. – Директор на ...................... към НГФ 

Дискусия, въпроси и отговори 

  

15.45 – 16.00Кафе пауза 

  

16.00 – 17.30 Стратегическа рамка и възможности за развитие на бизнеса в 

аграрния сектор в периода 2014-2020 (продължение) 

 ЛИДЕР 2014-2020 – Местни инициативни групи 



Лектор: г-н Стефан Спасов – Началник отдел: “Мерки по ос 4” в Дирекция 

“Развитие на селските райони” – Упрвляващ орган на програмата 

         
Култура, туризъм и земеделие - печелившо трио за развитие на селските райони 

Лектори:  г-н Анселмо Капороси – Главен експерт по Европейски 

структурни фондове и фондове управлявани директно от Европейската 

комисия 

Дискусия, въпроси и отговори 

  

17.30 – 19.30 Свободно време 

19.30 – 22.30 Официална вечеря организирана от община Първомай 

 
 

29.11.2014 г. (събота) 

  

10.00 – 10.45 Европейски гаранционни фондове 

 Европейски земеделски гаранционен фонд 

 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

Лектор: г-н Анселмо Капороси – Главен експерт по Европейски структурни 

фондове и фондове управлявани директно от Европейската комисия 

  

Дискусия, въпроси и отговори 

  
10.45 – 11.00 Кафе пауза 

11.00 – 13.00 Европейски фондове с директно менажиране от Европейската 

комисия – отключване 

на потенциала на европейските партньорства за иновации и 

конкурентоспособност в областта на земеделието и селския туризъм. 

  

 COSME – Европейската програма за конкурентоспособност на малките и 

средните предприятия 

Лектор: г-жа Кремена Димитрова – Мениджър отдел “Европейски фондове” 

на ОБК 

 ХОРИЗОНТ 2020 – най-голямата финансираща програма в света за научни 

изследвания и иновации 

Лектор: г-н Анселмо Капороси – Главен експерт по Европейски структурни 

фондове и фондове управлявани директно от Европейската комисия Опита и 

добрите практики в развитието на МСП в страните от Европейския съюз 

Мнение и съвети от г-н Дейвид Каро – Президент на Европейският Алианс 

на малкия бизнес 

Дискусия, въпроси и отговори 

  

13.00 – 14.30 Обедна почивка 

  

14.30 – 18.00 Нетуъркинг дейности – Срещи b2b, Разговори с лекторите, 

Посещения на културни забележителности. 



 


