
   
 

 

 

 

 

Програма на форума 
 

Час Тема 

09:30-10:00 Регистрация + Welcome coffee 

10:00-10:15 Официално откриване: 

- Румен Радев – президент на РБ 

- Томислав Дончев – заместник министър-председател 

10:15-10:55 Дискусионен панел 1: Мерки за насърчаване на инвестициите и разкриване на 
качествени работни места. Фискални мерки за насърчаване на растежа. 

Модератор и основен докладчик: Цветан Симеонов – председател на УС на БТПП 

Коментари по темата: 

Емил Караниколов – министър на икономиката на РБ  

Владислав Горанов – министър на финансите на РБ 

Петър Кънев, председател на Комисия по икономическа политика и туризъм към 44-то НС 

Красимир Дачев, председател на борда на директорите на групата "Технология на 
металите Ангел Балевски" АД и "Свилоза" АД, член на УС на БТПП  

Стамен Янев, изпълнителен директор, Българска агенция за инвестиции 

Владимир Данаилов, главен изпълнителен директор, СОАПИ  

д-р инж. Руслан Папазян, член на Борда на Шведско-българска търговска камара 

Дискусия 

10:55-11:35 Дискусионен панел 2: Устойчива нормативна и регулаторна среда, правна 

сигурност, сигурност на собствеността 

Модератор и основен докладчик: Радосвет Радев – председател на БСК и изпълнителен 
директор на „Дарик холдинг“ АД 

Коментари по темата:  

Проф. Огнян Герджиков – председател на Арбитражния съд при БСК  

Адв. Валентин Савов - председател за България на Международната данъчна асоциация 

(IFA)  

Николай Минков – изпълнителен директор на Индустриален клъстер "Средногорие" и 
член на УС на БСК  

Дискусия 

11:35-12:15 Дискусионен панел 3: Пазар на труда: демография, образование, трудово 

законодателство, трудова миграция, вътрешни резерви 

Модератор и основен докладчик: Васил Велев – председател на УС на АИКБ, 
изпълнителен директор на „Стара Планина Холд“ АД 

Коментари по темата:  

Марияна Николова – заместник министър-председател по икономическата и 

демографската политика на Република България 

Хасан Адемов – председател на Комисия по труда, социалната и демографската 
политика към 44-то Народно събрание 

Красимир Вълчев – министър на образованието и науката  

Десислава Николова – главен икономист на Института за пазарна икономика 

Кънчо Стойчев, заместник-председател на УС на АИКБ, председател на Съюз 

„Произведено в България“ 

Дискусия 

12:15-12:30 Закриване на форума. Румен Радев – президент на РБ 
 


