
ПРОГРАМА 

28 март 2019 г., 10.00 – 17.30 

10.00 Официално откриване: Водещ - Иван Соколов, гл. директор, Международен панаир Пловдив АД 

- Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България 

- Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на България 

- Емил Караниколов, министър на икономиката 

- Георги Титюков, зам.-кмет на гр. Пловдив 

- Хели Имунен, експерт политики,Европейска комисия 

- Виктория Петрова, съветник в областта на малките и средни предприятия, Eвропейска комисия 

- Ариане Родерт, ръководител на делегацията на Европейския икономически и социален комитет 

- Диана Довган, генерален секретар на Европейската конфедерация на производствените и 
кооперациите за услуги 

10.30-11.30 Разглеждане на панаира. Представителното модно ревю 

11.30-12.00 Пресконференция 

12.00-13.00 Коктейл 

 Конгресен център на Международен панаир 

13.00-14:00 

Зала 
„България“ 

Конференция „Публична политика за развитие на социално предприемачество в Европа“ 

Модератор: д-р Стилиян Баласопулов, председател на Националния съюз на трудово-
производителните кооперации 

Говорители: 

- Зам-министър на труда и социалната политика на Р България 
- Хели Имунен, Експерт политики, Европейска комисия 

- Виктория Петрова, съветник в областта на малките и средни предприятия, Eвропейска 
комисия 

- Ариане Родерт, директор на отдел към Европейския икономически и социален комитет 

- Диана Довган, генерален секретар на Европейската конфедерация на 
производствените и кооперациите за услуги 

- проф. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет  
- проф. Руслан Ачмиз, вицепрезидент на Европейския клон на Московската асоциация на 

предприемачите 

- Шантал Ре, управляващ директор, Кооперация „Ла дуа валада“, Италия 

14:15-15:15 

Зала 
„България“ 

Кръгла маса: „Съвременни подходи при финансиране на социалното предприемачество“  

Модератор: Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с 

увреждания 
Говорители: 

- д-р Теодора Тодорова,  Началник отдел „Социална икономика и социална отговорност“, 
дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, МТСП 

- Севастита Григореску, председател на Националния съюз на занаятчийските и 

производствени кооперации, Румъния 
- Лена Боднер, асоцииран мениджър, Европейска банка за възстановяване и развитие 

- Васил Пеев, главен секретар Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 
средни предприятия 

- Мари Зволска, Европейски икономически и социален комитет 

- Йохан Ким, Икономическа федерация на социалните кооперативи гр. Бусан, Република 
Корея 

- Искрен Кулев, главен изпълнителен директор на Киндлинк малки и средни 
предприятия,  Великобритания 

- Таня Ангелова, Балмед, София 
- Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания 

14:15-15:15 

Зала 
„Пресклуб“ 

Дискусионен форум „Дейности за социално включване в местната общност“  

Модератор: Адриана Стоименова, Център за психологически изследвания 

Говорители: 
- Албена Атанасова, зам.-кмет по социални дейности и интеграция на ХУ в Столична 

община 
- Нина Банкова, гл. експерт, община Пловдив  

- г-жа Ванина Костадинова, директор, ОП "СПХУ-Пловдив" 

- Даниела Тонева, „Хлебна къща“, Пловдив 
- инж. Диана Гочева, управител на „Дибико“ ЕООД, София 

- Иван Карагьозов, Център за психологически изследвания, София 
- Мариана Николова, експерт социални дейности Община Троян 



- Таня Ангелова, Балмед, София 
- Елена Стойчева, началник отдел „Социални дейности“ Община Благоевград 

- Иван Чонгов, председател на ТПКИ „Рила“, Благоевград 

- Таня Василева, директор дирекция „Социални дейности“ Община Варна 
- Веселина Стоилова, Омбудсман на хората с увреждания Община Варна 

- Мария Чанкова, Сдружение за подкрепа на лица с умствени увреждания, Варна 
- инж. Йовка Гайкова, председател на ТПКИ „Родина“, Варна 

- Валери Сарандев, зам.-кмет на Община Гоце Делчев (непотв.) 

- Георги Башлиев, председател на ТПКИ „Атанас Тешовски“, Гоце Делчев 
- Христо Антонов, СНЦ „Диабет“, Кубрат 

15:15-15:35 Кафе пауза 

15:35-17:00 

Зала 
„България“ 

Конференция: „Представяне на съвременни предприемачески бизнес модели в областта на 
социалната икономика“  

Модератор: Кирил Николов, европейски експерт 

Говорители: 
- Джузепе Гуерини, председател на Европейската конфедерация на производствените и 

кооперациите за услуги 

- Ариане Родерт, Директор на отдел към Европейския икономически и социален комитет 
- Еда Каядибинлиоглу, представител на Младежки кооператив, Турция 

- Сузана Ронини, координатор, Кооперация „Ла пиетро данголо“,  Италия 
- Мая Донева, Карин дом, Варна 

- Вяра Ганева, Българска академия на науките 

- Габриела Пресолска, Волунтайм, София 
- Любомир Василев, директор, Ай Райз Меканикс, Великобритания 

- Диана Настева, СНЦ „Няма невъзможни неща“, Варна 
- Ралица Йоргова, Център за психологически изследвания, София 

- Станимира Димитрова, „Шоколадова къща на чудесата“, София 

16:00 Телевизионно и радио интервю с участници и гости на Европейския форум (Зала „България“) 

19:00 Официална вечеря на лекторите с министъра на труда и социалната политика (Зала „България“) 

29.03.2019 г. 10:30 – 17:30 ч. 

 Парк хотел „Санкт Петербург“, зала „Пълдин“ 

9:30-10:30  Конференция: „Трудово-производителните кооперации – двигател за развитие на социалната 
икономика в България“  

Модератор: д-р Стилиян Баласопулов, Председател на НС на ТПК 

Говорители: 

- Севастита Григореску, председател на Националния съюз на занаятчийските и 
производствени кооперации, Румъния 

- Диляна Славова, Икономически и социален съвет 
- Васил Пеев, главен секретар Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 

средни предприятия 

- Мари Зволска, Европейски икономически и социален комитет 
- Паоло Фолиети, председател на Кооперативен консорциум „КОНАСТ“, Италия 

- Йохан Ким, Икономическа федерация на социалните кооперативи гр. Бусан, 
Република Корея 

- Лена Боднер, Асоцииран мениджър, Европейска банка за възстановяване и развитие 

 Конгресен център на Международен панаир, зала „Хеброс“ 

11:00-12:00 

 

Научно-практическа конференция: „Успешни съвременни бизнес модели за социална 
подкрепа“  

Модератор: проф. Пламен Мишев, Университет за национално и световно стопанство 

Докладчици: 
- доц. Мария Вълкова, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград 

- д-р Теодора Тодорова, Министерство на труда и социалната политика 
- д-р Надежда Харизанова, Министерство на труда и социалната политика 

- д-р Иван Карагьозов, Център за психологически изследвания 

- д. н. Владислав Лазаров, председател на ВПК „Импулс 21“, преподавател в 
„Университет по библиотекознание и информационни технологии“ 

- Адриана Стоименова, Център за психологически изследвания 

12:00-12:30  Кафе пауза (зала „Янтра“) 

12:30-13:30  Кръгла маса: „Социална икономика, социална политика, корпоративна социална отговорност“  

Модератор: Камен Колев, заместник-председател на БСК 

Говорители: 

- Камен Колев, заместник-председател на БСК 



- Росица Димитрова, директор Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" 
Община Велико Търново 

- Ива Тенчова, Съюз на пивоварите в България 

- Надя Синигерска-Бохорова, мениджър КСО в „Контур Глобал Марица Изток 3“ 
- Веселина Балтова, експерт „Човешки ресурси“, КЦМ „2000“ АД, Пловдив. 

- Михаела Тодорова, Конфедерация на независимите синдикати в България  
- жа Веселина Старчева,  главен експерт „Международна политика“, КТ „Подкрепа“ 

- Вяра Ганчева, Българска академия на науките 

- жа Габриела Пресолска, „Волунтайм“, София 
- Адриана Стоименова, Център за психологически изследвания 

 

30-31 март 2019 г., 10.30 – 17.30, Палата №6, Международен панаир Пловдив 

Европейски панаир на предприятия и кооперации, развиващи социалната и солидарна икономика 

- Зона с интерактивно дистанционно участие на европейски организации; 

- Мултимедийна зона на неправителствените организации; 

- Демо-зона за представяне на технологии, продукти, иновации. 

 


