
Партньор:  ПР Агенция ИТЕРА 234 

                

 

 
 

БЪЛГАРО-РУСКИ БИЗНЕС ФОРУМ 

„МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА – 2018“ 
13 ЮНИ 2018г., КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА НА БТПП,  СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА  
Версия: 09.05.2018 

 

09.00–10.00 Регистрация НА УЧАСТНИЦИТЕ  
 

10.00–11.00 Пленарно заседание    
 

• Кирил Ананиев,  Министър на здравеопазването (поканен) 

• Николина Ангелкова, Министър на туризма (поканена) 

• Емил Караниколов, Министър на икономиката (поканен)  

• Анатолий Макаров, Извънреден и пълномощен посланик на РФ в 
България (поканен)  

• Игор Илингин, Търговски представител на Руската Федерация в България  
(поканен) 

• Стамен Янев, Директор на Българска Агенция за инвестиции (поканен)   

• Георги Минчев, Председател на Управителния съвет на БРТПП 
(потвърдил)  

• Падалко Владимир Иванович, вице-президент на Търговско-
промишлената палата на Руската Федерация  (потвърдил)  

• Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена 
палата  (потвърдил) 

 

11.00 –11.30 Кафе-пауза  
 

11.30–14.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кръгла маса :  "Здравни политики - икономика и инвестиции в 
здравеопазването в контекста на българо-руските отношения" 
 
Модератори:                             

1. д-р д.м.н. Таня Андреева (поканена) 
2. Красимир Грудев – член на УС на Национално сдружение на 

частните болници (поканен) 
 
Tеми за дискусия:  

1. Обмен на опит по управление и финансиране на здравеопазването  
2. Образователни програми за български и руски медицински кадри. 

Улесняване на административният режим за признаване на 
дипломите на руски медицински специалисти. 

3. Иновативни технологии за производство на медицинска техника, 
изделия и лекарства. 

4. Биотехнологии: фармацевтични средства и БАД 
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5. Изграждане на производства с руски инвестиции за  производство 
на медицинска техника, изделия и лекарства 

6. Облекчаване на административният режим за внос и  
разпространение на руски  медицински изделия и лекарства. 

7. Възможности за руски инвестиции в изграждането на лечебни  
заведения  

 
 
Общуване във формат b2b.  
 

11.30–14.00 Кръгла маса: «Санаторно-курортно лечение: оздравителен  туризъм и 
рехабилитация»  
 
Модератор:     Станка Шопова, изпълнителен директор на СОК „Камчия“ 
ЕАД (поканена) 
Tеми: 

1. Медицински центрове в  българските курорти 
2. Оздравителен туризъм  
3. Рехабилитация след  професионални и спортни травми 
4. Логистична и административна поддръжка на изграждането на 

болници за възстановяващо лечение и рехабилитация с руски 
инвестиции 

 
Общуване във формат b2b.  
 

14.00–14.30
  

 

Закриване на Форума 

15.00–15.30
  

 

Коктейл 
 

 

 


