
 

ПРОГРАМА 

  
  
На икономически форум с 2 важни теми: 
1. «Европейски фондове и финансови институции в помощ на малкия и средния бизнес. (Оперативните 
програми през новия програмен период 2014-2020 и новостите в банковата стратегия).» 
2. «Европейската комисия с Екшън план за търговията на дребно – стратегия за повишаване 
конкурентноспособността на ритейл сектора, както и покачването на приноса на този икономически сектор 
в екологичен и социален аспект. » 
12 юни 2014 г. - Аулата на Икономически Университет – гр. Варна 
13.00 – 14.00 – Регистрация на участниците.  
14.00 – 14.30 – Официално откриване на форума. 
Приветствени слова от представител на Висшата държавна администрация на Република България. 
Г-н Красин Димитров – Зам. Министър на икономиката, енергетиката и туризма 
Г-н Любомир Ганчев – Съветник на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма 
Кратко представяне на дейността на Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени 
Бизнес Клубове – г-н Веселин Халачев – Председател на сдружението 
- Дискусия 
 
14.30 – 15.45 - Първи панел – тема: “Финансовите институции в помощ на малкия и средния бизнес”  
- Презентация на г-н Франк Янсен – Изпълнителен Директор на СИБАНК  
- Презентация на г-н Коста Чолаков - Главен изпълнителен директор на Застрахователна компания ДЗИ 
- Презентация на г-н Николай Буков – Мениджър корпоративни клиенти на Застрахователна компания 
БУЛИНС 
- Дискусия 
 
15.45 – 16.00 – Кафе-пауза  
Водата е предоставена от „Златни пясъци” АД, а кафето е осигурено от “КОФИ ДРИНКС” ЕООД 
 
 
16.00 – 17.15 – Втори панел – тема: “Европейски фондове в помощ на малкия и средния бизнес. 
Оперативните програми през новия програмен период 2014-2020 г.” 
- Кратко обръщение на г-жа Кремена Димитрова - експерт по структурни фондове и европейски програми  
- Кратко обръщение на г-н Владимир Бобев - Началник на "Регионален секор Варна", Главна Дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност", Оперативна програма “Иновации и 
конкурентоспособност” 
- Кратко обръщение на г-н Цветан Иванов - експерт от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” – отдел “Регионален мониторинг и контрол” на ГД ЕФМПП 
- Кратко обръщение на г-н Чавдар Русков – експерт по Оперативна програма “Развитие на селските 
райони” 
- Дискусия  
17.15 – 18.30 – Трети панел – тема: “Европейската комисия с Екшън план за търговията на дребно – 
стратегия за повишаване конкурентноспособността на ритейл сектора, както и покачването на приноса на 
този икономически сектор в екологичен и социален аспект.” 
- Кратко обръщение на мениджър на българска търговска банка 
- Кратко обръщение на г-жа Милена Колева - Директор на дирекция " Контрол " при ТД на НАП - Варна 
- Кратко обръщение на г-н Илиян Станоев – експерт от Комисията за Защита на Потребителите 
- Кратко обръщение на мениджър от търговски център (МОЛ) 
- Дискусия 
- Заключително обръщение от Проф. д-р Пламен Илиев - Ректор на ИУ Варна към всички участници и 
гости на форума 
18.30 – 19.00 – Коктейл - Нетуъркинг с чаша хубаво българско вино, предоставено от Винарска изба Варна 
 
работен език: български  

 


