
     

     

 

With the support of: 

 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 
 

Интернационализация на икономиката на ЦИЕ и  

Черноморския регион чрез приложение на  

ЦЕФТА споразумението 

 

 

Ключови сектори: транспорт и логистика, инфраструктура, 
информационни и комуникационни технологии, енергийно и водно 

осигуряване, машини и строително оборудване 

 

 

15 май 2014, София  

 

 

 

 

 

 

Работни езици: английски и български 

Осигурен е симултанен превод 

 

 



     

     

 

With the support of: 

от 14.04.2014 

ПРОЕКТ ПРОГРАМА 

15 май 2014, БТПП, ул. Искър 9 

09.00 – 09.30 Регистрация 
  
09.30 – 10.00 Официално откриване 
 Адрес от : Доц. Даниела Бобева – зам.министър-председател по 

икономическото развитие на Р България - tbc 
Г-н Цветан Симеонов, председател, Българска търговско-
промишлена палата 

10.00 – 11.20 Първа пленарна сесия 
 Централно Европейско споразумение за свободна търговия – 
постижения и проблеми. ЦЕФТА – ЕС – съседи и партньори 

  
 Приложение на ЦЕФТА с цел интернационализация на 

икономиката на ЮИЕ –  г-жа Рената Витез, директор ЦЕФТА 
Секретариат, Брюксел - tbc 

  
 Пречки в търговията в ЮИЕ – Търговска палата на Македония 
  
 Хармонизиране на митническите процедури – ТПП на Република 

Молдова 
  
 Присъединяване на Хърватска към ЕС и напускане на ЦЕФТА - 

въздействие върху регионалната търговия –Хърватска търговска 
палата 

  
11.20 – 11.40 Кафе  
  
11.40 – 13.00   Втора пленарна сесия 

Сътрудничество в Черноморския регион. Визии за 
либерализиране на пазара 

Въвеждащо 
изказване 

Г-н Кристиан Вигенин, министър на външните работи на Р 
България – tbc 

  
 Г-н Маммад Зулфугаров, ген.секретар на Бизнес съвета на ОЧИС 
  
 Съюз на производителите и работодателите на Армения 
  
 Местното управление и развитието на граничните региони и 

трансграничното сътрудничество – Сръбска търговска палата 
  
 Ролята на бизнеса за реализирането на трансгранични 

инфраструктурни проекти – Съюз на турските ТПП 



     

     

 

With the support of: 

  
13.00 – 14.00 Обяд 
  
14.00 – 15.20 Трета пленарна сесия 

Транспорт – политики и проекти 
Въвеждащо 
изказване 

Г-н Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните 
технологии и комуникациите на Р България- tbc 

  
 Пан Европейска транспортна политика – Европейска комисия 

Главна дирекция Мобилност и Транспорт 
  
 Хармонизиране на транспортните мрежи на европейско и 

регионално ниво – Министерство на транспорта, 
информационните технологии и комуникациите на Р България  

  
 Проект Черноморска магистрала – Министерство на транспорта на 

Турция и 
Проект Развитие на морските магистрали в региона на ОЧИС – 
Черноморска банка за търговия и развитие 

  
 Мултимодални центрове за развитие, Агенция Пътна 

инфраструктура и    
Проект ADB MULTIPLATFORM -  
Мултимодална платформа Адриатика – Дунав – Черно море 

  
15.20 – 15.40 Кафе 
  
15.40 – 17.00 Четвърта пленарна сесия 

Информационни и комуникационни технологии – политика, 
клъстери, права на собственост 

Въвеждащо 
изказване 

Г-н Драгомир Стойнев, министър на икономиката и 
енергетиката на Р България - tbc 

  
 ИКТ – информационна сигурност – г-н Красимир Симонски, 

изпълнителен директор, Изпълнителна агенция Електронни 
съобщителни мрежи и информационни системи 

  
 Защита на правата на интелектуалната собственост в ИКТ в 

съответствие с международните и стандартите на ЕС – Руски 
национален комитет за БС на ОЧИС 

  
 Проект Smarter Cluster Policies for South East Europe 

(ClusterPoliSEE) –ИАНМСП 
  
 Управление на иновации – г-н Емануел Влахогианис, зам.-

председател на ТПП Солун 
  



     

     

 

With the support of: 

16.40 – 17.00 Закриване на събитието 
 


