
 

                                                               

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС ФОРУМ 2018 

 “БИЗНЕС  НАУКА  ОБРАЗОВАНИЕ  РАБОТНА РЪКА  

Малкият и средният бизнес в ТУРИЗМА, ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ИНДУСТРИЯТА” 

 

ПРОГРАМА  

27.11.2018 (вторник) – зала “Опал”, хотел Рамада 

 

08.00 – 09.00 – Регистрация на участниците 

09.00 – 09.15 – Официално откриване на форума 

Откриване на Национален бизнес форум 2018 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  

*  Откриване на форума от  г-н Емил Караниколов – министър на икономиката на Република 

България 
*   Откриване на форума от  д-р Бойко Таков - изпълнителен директор на ИАНМСП 

* Приветствени слова от г-жа Моника Панайотова – зам.-министър за българското 

председателство на Съвета на ЕС 

* Приветствени слова от  г-н Огнян Златев – ръководител на Представителството на 

Европейската комисия в София 

 

09.15 - 10:00 Първи панел – тема: Развитие на науката в България сега и след 2020 година. 

Възможности за създаване или подкрепяне на иновации за бизнеса. Новите тенденции в 

българското образование, съобразени с изискванията на бизнеса. Подготовка на кадри, които 

трябва да се реализират на трудовия пазар след 2020 г. Дуално обучение. Насърчаване на 

предприемачеството. 

*  Факторите за успех на предприятията - д-р Александър Минев - зам. изпълнителен директор на 

ИАНМСП 

* Германското професионално образование фактор за развитието на бизнеса на Балканите -        

проф. д-р Синиша Наумоски – член на Борда на директорите на Националната Банка на Македония 

и директор на Германския институт за бизнес и мениджмънт Хайделберг  

*  Развитие на науката в България сега и след 2020 година - д-р Милена Дамянова - директор на 

дирекция “Наука“ към МОН 

*  Нов модел на сътрудничество между  бизнеса и професионалните гимназии - дуално обучение -  

инж. Велиана  Искренова - директор на “Професионална гимназия по транспорт“ - гр. Радомир 

 

10:00 - 10:30 Втори панел – тема: Дигитализацията – водещ фактор в развитието на бизнеса, 

науката, образованието и работната ръка след 2020 година 

* Дигитализацията в туризма – г-жа Савина Недялкова, държ.експерт в Главна дирекция 

“Туристическа политика“, Министерство на туризма 
 
   



 

                                                               

 

 

 

10:30 - 11:00 Трети панел – тема: Трудовата заетост днес и след 2020 година. Необходими 

качества, умения, специализация и усъвършенстване. Възможности за наемане на работна 

ръка от България и чужбина. 

* Работната сила – съвременното предизвикателство пред бизнеса – г-жа Милка Паралска, 

гл.експерт в дирекция “Туристическа политика“, Министерство на туризма 

*  Възможности за наемане на работна ръка от България и чужбина – дискусия с участието на г-н 

Тодор Стоянов – зам. министър на Външните работи, Н.Пр. г-н Стефан Горда – посланик на 

Република Молдова и представители на компании, предлагащи работна сила от чужбина 

 

11:00 - 11:15 Кафе-пауза   
 

 

11:15 - 12:00 Четвърти панел – тема: Новите финансови инструменти и продукти за малкия и 

средния бизнес. 

* Новите финансови инструменти и продукти на БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД, на 

Микрофинансиращата институция ДЖОБС и на Националния гаранционен фонд - г-н Детелин 

Цветанов - ръководител на отдел “Кредитиране и лизинг“ към Българска банка за развитие (ББР) 

* Актуална информация по финансови инструменти от ЕСИФ 2014-2020 - г-жа Ангелина 

Тодорова - ръководител на звено за координация във “Фонд мениджър на финансови инструменти 

в България“ ЕАД 
 

 

12:00 - 12:45 Пети панел – тема: Европейски фондове и програми през следващия програмен 

период 2021- 2027 година – очаквания, прогнози и тенденции. 

 

*  Общ преглед на Европейските програми за периода 2021-2027 г., представен от г-н Веселин 

Халачев – Председател на ОБК и член на Борда на Директорите на Европейски Алианс на Малкия 

Бизнес в Брюксел с ресор Европейски фондове и програми  

*  Програмите Хоризонт, Европа и Еразъм за периода 2021-2027 г. - г-жа Димка Михайлова - 

експерт на Европейската комисия по Европейски фондове и програми  

*  Актуални мерки и програми в подкрепа на МСП, общини и НПО в сферите на туризма, 

промишлеността, земеделието, образованието, културата, младежта и спорта - г-жа Кремена 

Димитрова – директор на дирекция “Европейски фондове” при ОБК 

*   В дискусията ще участва д-р Владимир Манолов - държавен експерт в дирекция “Наука“ към 

МОН по тема Хоризонт Европа 

 

12:45 - 13:00 Обобщаване и закриване на форума 
 

13:00 – 14.30 Обяд – нетуъркинг  
 

 

 

 

 

За допълнителна информация относно НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС ФОРУМ 2018, можете да се обаждате на 

тел. 0894 377 977 или да пишете на events@ubclubs.eu , както и да следите официалния сайт на ОБК 

www.ubclubs.eu  или фейсбук страницата United Business Clubs-Bulgaria 
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