
 

ПРОГРАМА 

Актуални възможности и необходими действия в подкрепа на  

българския бизнес 

(Среща с браншовите организации) 

21 февруари 2020 г. 

София Хотел Балкан, зала „Сердика“, гр. София 

 

 

 

10:00 – 10:30    Регистрация и кафе 

 

10:30 – 11:00  Откриване и представяне на целите, задачите и 

инициативите на АИКБ в полза на българския бизнес.  

Г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ 

 

11:00 – 11:20 От какво образование имаме нужда - реформата за 

професионалното и висшето образование, дуалното обучение 

и участието на бизнеса в съставяне на учебните програми.  

 Г-жа Магдалена Станулова, държавен експерт, дирекция 

„Професионално образование и обучение“, МОН  

 

11:20 – 11:40   ОП НОИР.  

Идеи за следващата Многогодишна финансова рамка. 

Г-н Иван Попов, зам.-изпълнителен директор, ИА ОП НОИР 

Г-н Аспарух Диков – главен експерт, дирекция „Програмиране, 

наблюдение и оценка“, ИА ОП НОИР 

 

11:40 – 12:00 Представяне на индикативната програма на ОП „Иновации 

и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проект на програма за 

новия програмен период 2021-2027 г.  

Как България ще участва в изготвянето на Стратегия за 

МСП. 

Идеи за следващата Многогодишна финансова рамка. 

Г-н Желяз Енев – директор, дирекция „Икономическа политика“,  

Министерство на икономиката  

Представител на УО на ОПИК 

 

 

 



 

 

12:00 – 12:20 Представяне на индикативната програма ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020. Проект на програма за новия 

програмен период 2021-2027 г.  

 Идеи за следващата Многогодишна финансова рамка. 

Г-жа Ташка Габровска, държавен експерт, отдел 

„Програмиране и договаряне“, МТСП 

 

12:20 – 12:40 Взаимодействие между Агенция по заетостта и бизнеса - как 

АЗ да отговори на потребностите на работодателите от 

работна сила – подбор и доставка на човешки ресурси за 

българския бизнес от трети страни. Анкети и услуги на АЗ за 

бизнеса. 

 Г-жа Кремена Калчева, главен директор на ГД „Услуги по 

заетостта“ 

 Г-жа Лилияна Георгиева, директор на дирекция 

„Международна трудова миграция и посредничество“  

 

12:40 – 13:00 Кампания на европейската платформа за справяне с 

недекларирания труд 

 Г-жа Мирослава Ангелова, директор, главна дирекция 

"Инспектиране на труда", ИА „Главна инспекция по труда“ 

  

13:00 – 13:20   Въпроси и коментари  

 

13:20 – 13:30   Закриване  

Г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ 

 

13:30 – 14:30   Обяд  


