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Национален бизнес форум – София 2017 

 “Предизвикателства и възможности пред бизнеса по време на Българското 
председателство на Съвета на ЕС” 

 

ПРОГРАМА  

16.11.2017 (Четвъртък) – Зала “Мусала”, хотел Хилтън 

 

08.30 – 09.30 – Регистрация на участниците 

09.30 – 10:00 – Официално откриване на форума 
Откриване на Национален бизнес форум – София 2017 и представяне на официалните гости на събитието от 
г-н Веселин Халачев – Председател на ОБК и член на Борда на Директорите на Европейски Алианс на 
Малкия Бизнес в Брюксел  
*  Приветствие от  Н. Пр. г-н Румен Радев – Президент на Република България 
*  Приветствие от г-жа Екатерина Захариева – Вицепремиер и Министър на Външните работи 
*  Приветствени слова от г-жа Лиляна Павлова - Министър за българското председателство на Съвета на 
ЕС  
*  Приветствени слова от г-жа Мария Габриел - Eврокомисар - " Цифрова икономика и общество" 
*  Приветствени слова от  г-н Огнян Златев – ръководител на Представителството на Европейската 
комисия в София 
 
 
10:00 - 10:30 Първи панел – тема: Българското председателство на Съвета на ЕС - ключов етап в 
сближаването на народите, икономиките и политиките на Балканите 
* Акценти от Програмата на Република България за Председателството на Съвета на ЕС – представени от    
   г-жа Лиляна Павлова - Министър за българското председателство на Съвета на ЕС 
* Дискусия с участието на г-жа Лиляна Павлова - Министър за българското председателство на Съвета на ЕС, 
Г-н Тодор Стоянов – Зам. Министър на Външните работи, г-н Огнян Златев – ръководител на 
Представителството на Европейската комисия в София и Посланици на страни от балканския регион 
 
Модератор: г-жа Светла Бонева – Председател на Обществения съвет към Комисията по европейски въпроси 
и контрол на Европейските фондове при НС на Република България 
 
10:30 - 11:00 Втори панел – тема: Достъп до пазари (Единен европейски пазар, Единeн цифров пазар, 
Международни пазари); Създаване и достъп до иновации; Достъп до квалифицирана работна ръка 
* Презентация на г-жа Боряна Минчева – Началник отдел Дирекция “Интернационализация на малките и 
средните предприятия” към ИАНМСП 
* Дискусия с участието на г-н Александър Манолев – Зам. Министър на икономиката, г-н Дейвид Каро – 
Президент на Европейски Алианс на Малкия Бизнес, г-н Веселин Халачев – Председател на ОБК, г-н Марко 
Монтеки – Председател на Българо-италианската търговска камара. 
 
Модератор: г-жа Мирена Макрова – Организационен секретар на ОБК 
	
11:00 - 11:15 Кафе-пауза   
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11:15 - 12:00 Трети панел – тема: Достъп до финанси: банково, включително и трансгранично банково 
финансиране; развитие на алтернативни източници на финансиране; Съюз на капиталовите пазари; 
ключовата роля на европейските структурни и инвестиционни фондове - безвъзмездната финансова 
помощ и финансовите инструменти 
* Презентация на г-жа Димка Михайлова – Експерт на Европейската комисия по европейски фондове и 
програми 
* Дискусия с участието на Г-жа Габриела Козарева - Зам. Министър на младежта и спорта, г-н Стамен Янев - 
Изпълнителен Директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ), г-н Мартин Дановски - Председател на 
УС на Фонда на фондовете (ФМФИБ ЕАД), г-жа Кремена Димитрова – Директор “Дирекция Европейски 
фондове” при ОБК. 
 
Модератор: г-н Веселин Халачев – Председател на ОБК 
 
12:00 - 12:45 Четвърти панел – тема: Насърчаване на предприемачеството; Правосъдие и 
административна тежест; Общата селскостопанска политика (ОСП) 
* Презентации на експерт от Министерство на правосъдието и експерт от Министерството на Земеделието и 
храните 
* Дискусия с участието на Г-жа Иванка Багдатова – Низова – Зам. Изп. Директор на ДФ “Земеделие”, експерт 
от Министерството на Земеделието и храните експерт от Министерство на правосъдието и експерт от 
Министерство на икономиката, г-жа Кристина Цветанска – председател на БАКЕП 
 
Модератор: г-н Веселин Халачев – Председател на ОБК 
 
12:45 - 13:00 Заключителни, уточняващи предложения към Декларацията на представителите на 
българския бизнес 
 
13:00 - 13:15 Прочитане на “Декларация относно желанията и предложенията на представителите на 
българския бизнес за дейности по време на Българското председателство на Съвета на ЕС” 
Връчване на декларацията на официалните европейски и български власти 
 
13:30 Нетуъркинг обяд с официалните гости 
 
 
Внимание: Това е непълен вариант на Програмата. Организаторите си запазват правото да извършват 
промени по нея, като се ангажират евентуалните промени да не бъдат от съществено значение за 
форума. 


