
МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС 

23-27 Септември 2014, Златни Пясъци 

Хотел “Мелия – Гранд Ермитаж” 

  

  

  

РАМКОВА ПРОГРАМА 

Следната информация е с цел подпомагане на участниците в срещата. 

Моля, обърнете внимание: информацията е точна в момента на 

отпечатването на програмата, но тя може да бъде променена при 

недостатъчен интерес или непредвидени обстоятелства 

  

23.09.2014 (вторник) 

12.00 – 22.00 Регистрация – получаване на баджове и документи. NB: 

Партньорите също трябва да си получат баджовете за да имат достъп до 

заявените мероприятия 

24.09.2014 (сряда) 

07.30 – 12.30 Регистрация – получаване на баджове и документи. NB: 

Партньорите също трябва да си получат баджовете за да имат достъп до 

заявените мероприятия 

10.00 – 12.00 Официално откриване на международната среща на малкия 

и средния бизнес. 

Приветствени слова на: 

Г-н Теодор Стойчев - представител на Европейския парламент; 

Г-н Дейвид Каро – ПредседателнаЕвропейския Алианс на Малкия Бизнес 

Г-н .................................. - Зам. Министър на Икономиката и Енергетиката на 

Република България; 

Г-н Иван Капитанов – Началник на кабинета на Министъра на 

Земеделието и храните на Република България 

Г-н Веселин Халачев – Председателна ОБК 

Г-н Иван Портних – Кмет на община Варна 

ОБК и ESBA с подкрепа за Варна – европейска младежка столица на 

2017г. 
  

09.00 – 18.30 Изложение на наши и чуждестранни фирми в сектори храни, 

земеделие, туризъм, услуги, женско предприемачество 

14.00 – 18.00 Нетуъркинг, Business-Speed-Datingи Тийм-

билдингдейности (турнири по футбол, волейбол, тенис и дартс) 

15.00 – 18.00 Семинар на тема: “Международното сътрудничество на 

малките и средните фирми - кофинансиране, участие в общи проекти, 

обмяна на опит, подпомагаща околна среда, иновации и технологии.” 

Гости и лектори: Представители на Европейския 

парламен, Европейския Алианс на Малкия 

Бизнес и академичните среди. 

Подробна програма: виж Приложение 1 

  

  

25.09.2014 (четвъртък) 

09.00 – 18.30  Изложение на наши и чуждестранни фирми в сектори храни, 

земеделие, туризъм, услуги, женско предприемачество 



09.00 – 12.00 Семинар на тема: “Банково и алтернативно финансиране 

за МСП. Добри практики на малкия бизнес за преговори с банки и 

други източници на финансиране.” 

Лектори: Директори и експерти отЕвропейска Банка за Възстановяване 

и Развитие, водещи световни и български банки, Лизингови компании 

и Застрахователни дружества. 

Подробна програма: виж Приложение 2 

  

  

09.00 – 18.00 Нетуъркинг, Business-Speed-Datingи Тийм-

билдингдейности (турнири по футбол, волейбол, тенис и дартс) 

09.00 – 17.30 Мероприятие за партньорите: Екскурзия до комплекс 

“Двореца” – резиденция на Румънската кралица Мария, разположен в 

Ботаническа градина от 10 ха , втората по големина и разнообразие на 

растителни видове в Европа. Пешеходна разходка по нос Калиакра – 

живописен природен резерват с уникална дива природа, свързван с много 

легенди. (необходима е допълнителна регистрация) 

09.00 – 17.30 Мероприятие за партньорите: Посещение на някои от 

забележителностите на красивата морска столица на България – Варна. 

Възможности за пазаруване и свободни разходки. (необходима е 

допълнителна регистрация) 

14.00 – 18.00 Сесия с power point презентации на изложителите 

26.09.2014 (петък) 

09.00 – 18.30 Изложение на наши и чуждестранни фирми в сектори 

храни, земеделие, туризъм, услуги, женско предприемачество 

09.00 – 18.00 Нетуъркинг, Business-Speed-Datingи Тийм-

билдингдейности (турнири по футбол, волейбол, тенис и дартс) 

09.30 – 17.30 Семинар на тема: “Европейски програми за МСП с 

директно финансиране от Брюксел (Как работят Европейските фондове 

за директно финансиране от администрациите в Брюксел. Към кого са 

насочени. Допустими държави. Допустими участници. Допустими 

дейности.) Международни клъстери и консорциуми на бъдещето - 

сформиране, развитие, конкурентоспособност, финансиране.” 

Лектори: Водещи български и чуждестранни експерти 

Подробна програма: виж Приложение 3 

  

19.30 – 22.30 Гала вечер  - вечеря, награждаване, музикално-

артистична програма. 

Заключителни слова на представители на висшите европейски и 

български администрации. 
  

27.09.2014 (събота) 

09.00 – 16.30 Изложение на наши и чуждестранни фирми в сектори 

храни, земеделие, туризъм, услуги, женско предприемачество 

09.00 – 18.00 Нетуъркинг, Business-Speed-Datingи Тийм-

билдингдейности (турнири по футбол, волейбол, тенис и дартс) 

09.00 – 17.30 Мероприятие за партньорите: Екскурзия до комплекс 

“Двореца” – резиденция на Румънската кралица Мария, разположен в 

Ботаническа градина от 10 ха , втората по големина и разнообразие на 

растителни видове в Европа. Пешеходна разходка по нос Калиакра – 



живописен природен резерват с уникална дива природа, свързван с много 

легенди. (необходима е допълнителна регистрация) 

09.00 – 17.30 Мероприятие за партньорите: Посещение на някои от 

забележителностите на красивата морска столица на България – Варна. 

Възможности за пазаруване и свободни разходки. (необходима е 

допълнителна регистрация) 

21.00 – 02.00 Културно събитие: Бал с маски.Дрес код: Облеклата може 

да бъдат ретро, имитиращи известни личности, костюми на филмови герои, 

костюми тип венециански бал, домино, комични костюми и др. Резервни 

аксесоари ще бъдат на разположение на всеки, който има желание да стане 

част от карнавала. 

Основен работен език: български, английски (вкл. симултанен превод) 

  

Опционален работен език: руски, немски, френски, италиански, румънски 

ИЗЛОЖЕНИЕ: Изложбените площи могат да поемат над 150 щанда. Ще 

има интернет кафе и кафе за Business-Speed-Dating 

Желаещите участници да наемат изложбени площи, могат да се обадят на 

тел. +359 895 575744 или да пишат на events@ubclubs.eu 

  

ОСВЕН СЪБИТИЕТО: Златни пясъци е най-красивият черноморски 

курорт с прекрасна плажна ивица, пъбове, нощни заведения, казина, 

хотели, ресторанти и магазини. Той се намира на около 20 км от третия по 

големина град в България – Варна. Варна е кандидат за Европейска 

столица на културата 2019 г. Най-ранните следи от човешко присъствие 

във Варненско са засвидетелствани от старокаменната епоха (палеолита) 

преди около 100 000 г. Известно е, че на брега на Варненския залив, където 

сега се намира старата част на града, се намирала крепостта Одесос, което 

е старогръцки превод на по-старото име – Варна, e основана през 6 век 

пр.Хр. (около 570 г. пр.Хр.), в близост до същото старо тракийско селище в 

областта Варна от милетски колонисти. 

Града разполага с два просторни мола, както и с много магазини, 

разположени по живописните улици на града, превръщайки го в 

атрактивна международна шопинг дестинация. В града може да похапнете 

в множество уникални ресторанти и заведения с вкусна национална и 

чуждестранна кухня. 

  

За да получите последната актуална информация относно 

Международната среща на малкия и средния бизнес, посетете нашия 

уебсайт на: http://www.ubclubs.eu/bg/node/177 

  

  

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ДА 

ПОПЪЛНИТЕ ВАШАТА РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА 

Относно Името Ви: (Данни за баджа) Моля, попълнете имената си така, 

както бихте желали да бъдат изписани на Вашият бадж. 

Опции в резервацията: Отбележете мероприятията, на които желаете да 

присъствате. Моля да уточните и броя на хората, които ще посещават 

мероприятията. 

Плащане: Ще Ви бъде изпратено потвърждение за получена Ваша 

регистрационна форма заедно с референтен номер, сумата, която трябва да 

mailto:events@ubclubs.eu
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
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платите и условия на плащане. Всички резервации ще бъдат надеждно 

пазени до окончателното плащане на цялата сума. 

Анулиране: Анулиране на резервацията е възможно, като ако то е 

извршено до 1 септември, ще Ви бъде възстановена цялата платена от Вас 

сума. При анулиране между 1 и 15 септември, ще Ви бъде възстановена 

50% от платената от Вас сума. Никаква сума не се възстановява при 

анулиране след 15 септември. 

Грижа за децата: ОБК и  ESBA приветстват посещението на бебета и деца, 

за това предварително ще бъдат подготвени всякакви детски забавления 

при допълнително заплащане. Моля, отбележете в кутийката за повече 

информация. Участниците са длъжни да поемат отговорността за своите 

деца през цялото време на престоя; грижата за децат ще бъде поета от трета 

организация. Детайли за плащането ще бъдат предоставяни при поискване. 

Алергии / Диети / Специални изисквания: Ако имате алергии, диети или 

специални изисквания към храната, моля, отбележете това в 

регистрационната форма, като допълните каква по-точно храна бихте 

желали да консумирате. 

Пътуване: Със самолет – При кацане на летище Варна или Бургас, бихме 

могли да Ви подсигурим трансферен превоз от и до хотел Мелия Гранд 

Ермитаж – Златни Пясъци. 

                    С кола – няма ремонти и отклонения по пътя Варна – Златни 

Пясъци. Имате пълен достъп до самият хотел. 

Паркинг: Има подсигурени парко места на паркинга на 

хотела. Внимание: Не паркирайте извън специализираните зони в Златни 

Пясъци – в комплекса работят денонощно репатриращи превозни средства 

“Паяк”, които буквално за секунди вдигат автомобилите, а глобите са доста 

високи! 

  

Необходима е предварителна заявка, направена най-късно до 

19 септември 2014 г. 

  

За допълнителна информация: 

Мирена Макрова 

И.д. Орг. Секретар 

Тел. +359 894 377 977 

e-mail: office@ubclubs.eu 

  

   Ако желаете да получите този документ в алтернативен 

вариант, моля, позвънете на +359 894 377977 или пишете на 

  

e-mail: events@ubclubs.eu 
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