
Програма на конференция на тема:

“Еврофондове и 
конкурентоспособност”

Организатор: вестник “БАНКЕРЪ”

Дата: 5  октомври

Място на събитието: Гранд хотел София, зала “Триадица”

09:00 -09:30  Официално откриване
Финансова ефективност на еврофондовете. Какво да очакваме от следващия програмен 
период?
Симеон Дянков - министър на финансите 

 
 ОП “Конкурентоспособност” - ефективност на изпълнението и постигнати резултати по 

отношение на българския бизнес
 през този програмен период и стъпките, които се предприемат, за да се гарантира максимален 

ефект. Какво се планира за следващия програмен период - 2014-2020 година?
Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС

Как се отчитат и контролират европроектите 
Трайчо Трайков - министър на икономиката и енергетиката

I Панел “Конкурентоспособност и бизнес”

Модератор: Проф. д-р Илия Ценев - сертифициран консултант по управление и европейски 
одитор по качество

09:30- 09:45 Възможностите за финансиране, които предоставя инструментът “Джереми”. Ускоряване на 
процесите и опростяване на правилата за кандидастване по “Конкурентоспособност”

 Евгени Ангелов - зам.-министър на икономиката и енергетиката 
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09:45 - 10:00 Отчитане на етапите и усвояване на средствата по програма “Конкурентоспособност”.
По кои схеми ще може да кандидатстват фирмите от 2012 година.?
Мариана Велкова - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на 
малките и средните 

10:00 - 10:15 Прозрачност и обществен контрол при усвояването на парите от европейските фондове.
Камен Колев - заместник-председател на БСК

10:15 - 10:30 Забележки и препоръки на консултантите по програма “Конкурентоспособност”
Красимир Киряков - председател на Българската асоциация на консултантите по Европейски 
програми 

10:30 - 10:45 Дискусии

10:45 - 11:00 Кафе пауза

II Панел Банките и управлението на оперативните програми
 Модератор: Левон Хампарцумян

11:00 - 11:15  Ролята на Националния гаранционен фонд при финансиране и гарантиране на проекти  за 
малък и среден бизнес. (Ще се прилага ли тази гаранционна схема за фирми и от други 
сектори?)
Илия Караниколов - изпълнителен директор и член на УС на ББР

 
11:15 - 11:30 Какво искат банките за да подкрепят един проект
   Проблеми с разплащанията? Връзката консултант - банка
    Маринела Коева - мениджър “Бизнес развитие”, ОББ
   Кирил Величков - ръководител управление “Европейски проекти и финансови   
   институции”, СИБанк
   
11:30 - 11:45 Новата стратегия за партньорство на международните финансови институции 

с България - ще се отключи ли наличното финансиране по Европейските 
фондове
Боряна Пенчева - зам.-министър на финансите 

 
11:45 - 12:00  Дискусии

Конференцията се провежда с любезното съдействие на: 
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Наши медийни партньори са: 

БТА, bTV, Дарик радио, вестник “Труд”, вестник “24часа”


