
ДАТА ЧАС МЕРОПРИЯТИЕ
29.09 
понеделник

13.30 БТПП в подкрепа на бизнеса – основни дейности и услуги
Лектор: Цветан Симеонов – Председател на БТПП
Финансиране на износа и защита от рискове от неплащане – част от Проект биз-
нес устойчивост и растеж на Кофас България и БТПП
Лектор: Милена Виденова – Управляващ директор на Кофас България

30.09 
вторник

11.00 - 
13.00

GS1 България – Представяне на мобилното приложение БГ баркод и резултатите 
до момента;
Консултации по приложение на стандартите GS1. Маркиране на стоките с баркодове.
Лектор: Хр. Содев – изпълнителен секретар на GS1 България;  
Л. Гайдаров – експерт към GS1 България

13.30 - 
15.30

Перспективи за българския бизнес през новия програмен период - 2014-2020 г., 
оперативни програми
Лектор: д.и.н. Светла Маринова – р-л „Алмарекс

1.10 
сряда

10.30 - 
11.30

„Сертификат за отличие (Excellent SME) – повишава конкурентоспособ ност та на 
МСП и ги представя на международните пазари” – презентация
Лектор: Здравка Георгиева – Директор на дирекция „Търговски регистър и член-
ство” към БТПП

11.30 - 
12.00

„Информационна система на Единния доброволен търговски регистър на БТПП – 
разширени възможности за получаване на електронни услуги” – презентация
Лектор: Здравка Георгиева – Директор на дирекция „Търговски регистър и член-
ство” към БТПП

12.00 - 
14.00

Безплатни консултации по следните теми:
• Как да регистрирам търговско представителство на чуждестранно лице по 
смисъла на чл.24 ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите;
• Предимства при ползване на АТА карнет – международен митнически документ 
за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки;

• Сертификатът за форсмажор – подпомага фирмите за освобождаване от отго-
ворност при забава в изпълнението на търговски договор, вследствие на настъ-
пила „непреодолима сила”.
Лектор: Здравка Георгиева – Директор на дирекция „Търговски регистър и член-
ство” към БТПП

14.00 - 
14.30

Представяне услугите на БТПП – Център за професионално обучение, преводи, кон-
султации и фирмено обслужване ЕООД
Лектор: Маргарита Дамянова – Директор БТПП-ЦПОПКФО ЕООД

14.30 - 
16:00

Среща-консултации с български фирми относно възможностите за набиране на 
български подизпълнители за нуждите на френски индустриални предприятия, ин-
веститори в България в областта на обработка на метали; изработка на меха-
нични компоненти; проектиране, производство и инсталация на електроинстала-
ции и системи, автоматизация, измервателно оборудване и др.
Лектор: Атанаска Калчева – Директор на Френско-българска търговска и индус-
триална камара

2.10 
четвъртък

09.30 - 
10.15

Представяне на услугите на Центровете за кариерно развитие
Лектор: Беата Папазова – Ръководител на проект „Повишаване на обществената 
нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурител-
ните отношения и превантивни действия за ограничаването й”

10.15 - 
11.00

Консултации за кандидатстване с проектни предложения по Инструмента за МСП 
по Хоризонт 2020
Лектор: Беата Папазова – Съветник Европейска интеграция и проекти към БТПП и 
НКЛ по Хоризонт 2020

3.10 
петък

09.30 - 
12.00

Семинар на тема „Новият закон за енергийна ефективност”
Лектор: инж. Владислава Георгиева – Началник направление енергийна ефективност и 
възобновяеми източници към агенция за Устойчиво развитие и Европейска интеграция

12.00 - 
13.30

Безплатни консултации на тема интернационализация на бизнеса (излизане на чужди пазари)
Лектор: Експерт от Enterprise Europe Network към БТПП

14.00 - 
16.00

Представяне на Превента ООД. Асортиментен план и нови продукти
Лектор: Бойка Стоичкова, Петранка Марева и Николина Генчева
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