
 

 

П Р О Г Р А М А 

 (предвид мащаба на форума – 20 големи общини,  

програмата е променлива, но се запазва в голямата си част): 

Записване на присъстващите: 12:30  

Начален час: 13:00  

1. „Приветствие, представяне на възможностите за развитие на местния бизнес, 

предложения за инвестиции и др.“     

(13:00-13:15) - кмет на  общината.  

2. Развитието на България през погледа на изследването "Регионални профили: 

показатели за развитие".  

(13:15-13:30) Десислава Николова, и.д. изпълнителен директор ИПИ с последния си 

подробен доклад: (15  мин.) 

3. „Системата на търговските палати в услуга на бизнеса“ 

„120години арбитражна дейност в България – 120години Арбитражен съд при 

БТПП“. 

 (13:30-14:30) Цветан Симеонов, Председател на БТПП 

4. "Европейски инвестиции в подкрепа на българския бизнес". В обсега на темата 

попадат финансови инструменти (продукти и финансови посредници в страната), както 

и публично-частни партньорства (съчетаване на ЕФСИ с публични инвестиции и 

грантово финансиране). Целта е да се представят възможностите за финансиране на 

бизнеса чрез финансови инструменти, както и смесването на финансиране в рамките 

на ПЧП. 

(14:30-14:50)Андрей Новаков, евродепутат 

5. (14:50-15.20) Васил Велев – Председател на Асоциация на Индустриалния Капитал в 

България (АИКБ) различни теми по региони. 

  

 

НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС ФОРУМ “СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”



 

 

6. Възможности за развитие на българския бизнес по Оперативните програми 

„Иновации и конкуретоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“. 

(15:20-15:40) Фърст Консулт – представители на Асоциацията на професионалните 

консултанти по Европроекти  

7. „Актуални дейности за МСП“  

(15:40-16:10)Регионалните представители на ИАНМСП 

8. Предоставяне на възможности за финасиране и подобряване на бизнеса чрез 

финансовите инструменти и програми на Европейската комисия. Алтернативен 

начин за получаване на европейски средства, директно от структурите на 

Европейски съюз. 

(16:10-16:30)Кремена Димитрова - мениджър "Европейски фондове" в ОБК.  

9. Стандартите в счетоводните услуги. Усъвършенстване на счетоводната услуга 

– гаранция за сигурността и растежа на всеки бизнес. 

(16:30 – 16:50) Емил Попов – Управляващ съдружник на Крестън Булмар – най-голямата 

счетоводна кантора. 

10. „Интернационализация или как да бъдем успешни в чужбина“ 

(16:50-17:10) ДТ КОНСУЛТ - консултанска компания за интернационализация. 

11. ERP Academy – висшето образование по-адекватно спрямо реалните нужди на 

бизнеса. Иновативен Бизнес Модел – NetProject. Дигитална трансформация. 

(17:10 – 17:30)Доц. д-р Наталия Футекова е управляващ съдружник в „И Ар Пи 

България” ООД (ERP.BG). 

12. „Индустриална карта на България.“  

(17:30-17:50)Светлозар Петров е управител на най-голямата компанията за комплексни 

HR услуги JobTiger. 

13. “Иновативните софтуерни и бизнес решения и оптимизация”. 

(17:50-18:10)Евгени Вълчев - управлява високотехнологична софтуерна компания New 

Generation Software Solution 

14. „Иновации в продажбите, онлайн и офлайн маркетингови комуникации, с цел 

увеличаване на продажбите“. 

(18:10-18:30) Д-р Любен Станев Лалев - доказан експерт по маркетинг и брандинг. 

15. „Бъди лидер, а не шеф!“. 

(18:30-18:50)Тошко Савов - Главен Трайнер по продажбите на световен бранд Philips и 

Saeco. 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: Даниела Димитрова (0878 511 555) bc@business-club.bg 


