
 
 

 

ПРОГРАМА 

Актуални възможности и необходими действия в подкрепа на българския бизнес 

(Среща с бизнеса от Южна България) 

3 февруари 2023 г., гр. Стара Загора,  

Конферентната зала на Община Стара Загора 

 

 

 

9:00 – 9:30     Регистрация  

 

 Модератор на срещата: Д-р Милена Ангелова, главен секретар на 

АИКБ 

 

9:30 – 10:00  Откриване и представяне на целите, задачите и инициативите на 

АИКБ в полза на българския бизнес. 

Г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ 

 

10:00 – 10:30  Представяне на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-

2027 и мерките, насочени към бизнеса, в изпълнение на 

Националния план за възстановяване и устойчивост. 

 Г-жа Десислава Георгиева-Ушколова, началник на отдел 

„Програмиране и договаряне“, ГД „Европейски фондове, 

международни програми и проекти“, Министерство на труда и 

социалната политика 

 

10:30 – 11:00 Представяне на Програма „Конкурентоспособност и иновации в 

предприятията“ 2021-2027 и мерките, насочени към бизнеса, в 

изпълнение на Националния план за възстановяване и 

устойчивост. Представяне на първите процедури по Програмата 

„Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 

трансформация“ 2021-2027. 

 Представител на Министерство на иновациите и растежа 

 

11:00 – 11:30 Кафе-пауза/ Пресконференция на ръководството на АИКБ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

11:30 – 12:00 Представяне на Стратегически план за развитие на земеделието и 

селските райони 2023-2027 г. и възможностите за финансиране на 

бизнеса по Националния план за възстановяване и устойчивост. 

 Г-жа Мария Христова, главен експерт в дирекция „Развитие на 

селските райони“, Министерство на земеделието 

 Г-н Петър Михайлов, главен експерт в дирекция „Развитие на 

селските райони“, Министерство на земеделието 

 

12:00 – 12:30 Представяне на Министерство на образованието и науката във 

връзка с план-приема и операциите, свързани с подобряване на 

връзката между образованието и бизнеса, центровете за върхови 

постижения и контактите им с бизнеса. Национален план за 

възстановяване и устойчивост. 

 Г-н Иван Попов, заместник изпълнителен директор на Изпълнителна 

агенция „Програма за образование“ 

Представител на РУО – Варна 

 

12:30 – 13:00 Възможности за внос на персонал. Активни политики на пазара на 

труда. 

 Представител на Агенция по заетостта 

 

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  

 


