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ПРОГРАМА 

 

 
11:00 - 12:00  Регистрация 

 

12:00 - 12:30  Церемония по официално откриване на форума 

    

Приветствия: 

 г-н Дмитрий Медведев, министър-председател на Руската 

федерация  

 г-н Бойко Борисов, министър-председател на Република 

България  

 г-н Максим Орешкин, министър на икономическото развитие 

на Руската федерация 

 г-жа Николина Ангелкова, министър на туризма на Република 

България   
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12:30 -13:30 Панел 1  

Презентират:  

 г-жа Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма на 

Република България, Министерство на туризма на Република 

България 

 г-жа Зарина Догузова, ръководител на Федерална агенция по 

туризъм на Руската федерация  

 г-н Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-

промишлена палата 

 г-н Владимир Падалко, вице-президент на Търговско-

промишлена палата на Руската федерация  

  

13:30 - 14:30 Коктейл 

 

14:30 - 15:30 Панел 2 

Презентират: 

 г-н Радосвет Радев, председател на Българска стопанска 

камара 

 г-жа Полина Карастоянова, изпълнителен директор на 

Национален борд по туризъм 

 г-жа Мая Ломидзе, изпълнителен директор на Асоциация на 

туроператорите в Русия 

 г-н Георги Щерев, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България 

 г-жа Светлана Атанасова, председател на Българска 

асоциация на туристическите агенции  

 г-н Александър Осауленко, директор на Асоциация 

„Турпомощ“  

 г-жа Светлана Ануфриенко, генерален директор на 

Туристическа асоциация на регионите в Русия 

 г-н Венцислав Кръстев, член на УС на Сдружение „Туризъм“  

 г-н Расул Ибрахимов, министър на туризма и народните 

художествени занаяти на Република Дегестан 
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 г-жа Цветина Иванова, главен секретар на Български съюз по 

балнеология и спа туризъм 

 г-н Михаил Малцев, директор на Уралска туристическа 

асоциация 

 г-н Станислав Аристов, генерален директор на Фонд 

„ПосетиКавказ“ 

 г-н Бранимир Миланов, съпредседател на Българска 

хотелиерска и ресторантьорска асоциация 

 г-н Игор Бухаров, президент на Федерация на ресторантите и 

хотелиерите в Русия 

 г-н Румен Драганов, директор на Институт за анализи и 

оценки в туризма 

 

 

15:30-17:00  B2B – двустранни бизнес срещи 

 


