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СЕКЦИЯ ЕДИНЕН ПАЗАР, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО 

 

Съвместно събитие на INT секцията на ЕИСК 

и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) 

26 септември 2022 г. 

София Хотел Балкан, зала „Роял“, София, България 

 

„МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни 

професии: възможности и предизвикателства на зеления преход“ 

 

 

Място: София Хотел Балкан, зала „Роял“, гр. София 
 

Продължителност: 13.00 - 18.00 часа 
 

Целева аудитория: Микро, малки и средни предприятия от България и региона, политици, 

академични среди, медии, организации на гражданското общество 
 

Цели:  Този съвместен форум на високо равнище ще се съсредоточи върху 

актуални въпроси като възможните пътища за подпомагане на МСП да 

бъдат добре информирани и подготвени да се възползват от 

възможностите на прехода към климатична неутралност, съчетавайки го с 

възможностите, предлагани от цифровизацията и обезпечаването на 

настоящите геополитически рискове. Също така ще се вземат предвид 

предизвикателствата, пред които са изправени българските компании, и 

възможностите, които им се предлагат, ако те успешно се адаптират към 

климатично неутралния и дигитализиран свят.  
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ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА 
 

13:00 -  13:30 часа Регистрация 

13:30 -  13:40 часа Официално откриване 

❖ Васил Велев, председател на УС на АИКБ  

❖ Alain Coheur, председател на секция „Единен пазар, потребление 

и производство“ (INT), ЕИСК    

13:40 – 14:10 часа Ключови говорители 

❖ Александър Пулев, министър на иновациите и растежа на РБ  

❖ Ciyong Zou, управляващ директор на Организацията на ООН за 

промишлено развитие (UNIDO), Дирекция за програми, 

партньорства и координация на място 

❖ Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите на РБ 

❖ Янко Топалов, заместник-министър на икономиката и индустрията 

на РБ 

 

14:10 – 15:10 часа Панел 1: Международни и европейски пътища към успешен зелен 

преход на МСП 

❖ Милена Ангелова – модератор, докладчик по становището на 

ЕИСК на тема: „МСП, предприятия на социалната икономика, 

занаяти и свободни професии/Готовност за постигане на целите 

55“, член на ЕИСК, посланик на МСП за България 

❖ Bonifacio Garcia Porras, началник-отдел, ГД „Вътрешен пазар, 

промишленост, предприемачество и МСП“ (DG GROW), 

Европейска комисия  

❖ Delphine Rudelli, генерален директор на CEEMET 

❖ Lucia Cusmano, заместник-директор, отдел „Предприемачество, 

МСП и туризъм“, Организация за икономическо сътрудничество и 

развитие (ОИСР) 

 

15 мин за Въпроси и отговори 
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15:10 - 16:10 часа Панел 2: Предизвикателства пред климатичния преход за МСП в 

настоящата геополитическа криза – добри практики и решения 

❖ Ключово послание от Hubert Cottogni, директор, Европейски 

инвестиционен фонд 

❖ Модератор: Ferre Wyckmans, член на ЕИСК 

❖ Jesús Caballero Pinto, главен директор на Международно летище 

София 

❖ Мариана Итева, Заместник регионален директор на Веолия 

България и Регионален директор Индустриално развитие на 

Веолия Централна и Източна Европа 

❖ Ани Шопова, Директор „Връзки с обществеността“, Дънди 

Прешъс Металс 

❖ Цанко Арабаджиев, изпълнителен директор на Българската банка 

за развитие 

❖ Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за 

насърчаване на МСП 

 

15 мин за Въпроси и отговори 

16:10 – 16:30 часа Кафе пауза   

16:30 – 17:30 часа Панел 3: МСП и новите технологии – поглед от света, Европейския 

съюз и България 

❖ Ключово послание от Цветелина Пенкова, член на ЕП 

❖ Модератор: Rudolf Kolbe, член на ЕИСК  

❖ Румен Радев, член на УС на Института за устойчив преход и 

развитие 

❖ Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на 

независимите синдикати в България 

❖ Ali Karami Ruiz, Главен директор и член на Изпълнителния комитет, 

Бизнес съвет (BIAC) към Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР) 

❖ Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища 

❖ Гълъбин Гълъбов, председател и изпълнителен член на УС на 

Българска агенция за експортно застраховане 

 15 мин за Въпроси и отговори  
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17:30 – 18:00 часа Заключителни бележки 

❖ Alain Coheur, председател на секция „Единен пазар, потребление 

и производство“ (INT), ЕИСК    

❖ Стефан Чайков, представител на Асоциацията на организациите на 

българските работодатели в Бизнес съвета към Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (BIAC) 

  

 


