
ПРОГРАМА – работен вариант
Събитие по повод кампанията в България 

относно закъсняване на плащанията

24 октомври 2013 г.
Интер Експо Център, зала „Витоша“

бул. Цариградско шосе 147
София 1784

13.00 - 13:30 Регистрация и кафе при посрещането

Въведение и обръщение за откриването на събитието

13:30 - 13:40  Официално откриване
  г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия 

в България

13:40 - 14:00   Обръщение на Министъра на икономиката и енергетиката
 г-н Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката

Презентация за съдържанието на директивата за Закъсняване на плащанията и 
приложението й в България

14:00 - 14:40   Обръщение: Директива 2011/7/ЕС борба със закъсненията на плащанията при 
търговските плащания 

  г-жа Идайра Робаяна Алфонсо, правен съветник към Eвропейската комисия – 
дирекция за Предприятия и Промишленост

14:40 - 15:00   Обръщение на Националния експерт за транспониране на българското 
законодателство

 г-жа Елена Дойчева, национален експерт, Министерство на правосъдието 

15:00 - 15:30  Кафе пауза и среща с пресата 

Презентация на индекса на закъсняване на плащанията в България и сравнение с 
европейските стойности

15:30 - 15:45   Обръщение на Intrum Justitia: презентация за индекса на закъсняване на 
плащанията за 2013г.

 г-жа Маделин Бош, маркетинг мениджър на групата, Intrum Justitia



15:45 - 16:00  Обръщение на експерт в управлението на кредити 
  г-жа Райна Миткова-Тодорова, председател на EOS Matrix 

Дискусия - кръгла маса и дебат 

16:00 - 17:00  Дискусия - кръгла маса и въпроси от публиката

 С участието на:
  г-жа Елеонора Негулова, председател на Национална асоциациа за малък и 

среден бизнес
 г-н Камен Колев, вицепрезидент на Българска стопанска камара  
  г-жа Тинка Каменова-Найденова, директор дирекция ФАПО, Изпълнителна 

агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
  г-н Митко Василев, изпълнителен директор на Германо-Българската 

индустриално-
  г-жа Беата Папазова, консултант по Европейска интеграция и проекти към 

Българската търговско-промишлена палата
  г-жа Идайра Робаяна Алфонсо, правен съветник към Eвропейската комисия – 

дирекция за Предприятия и Промишленост 
  г-жа Елена Дойчева, национален експерт, Министерство на правосъдието 
  г-жа Маделин Бош, маркетинг мениджър на групата, Intrum Justitia

17:00  Закриване на семинара

ec.europa.eu/enterprise/late-payment-campaign


