
                                
       

 

Проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез 

провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“  
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа 

се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

Международна конференция  

“Финансова подкрепа за МСП - SIMExpo 2021” 

28 и 29 септември 2021 г., София Хотел Балкан 

 

ПРОГРАМА 

Вариант 20 август 2021 

28.09.2021 г. /вторник/ 

09.00 – 10.00 ч. Регистрация и кафе  

10.00 – 11.30 ч. Пленарна сесия 

Модератор: г-н Владимир Томов, председател на Съвета по 

инвестиции при БТПП 

Министър на икономиката 

Министър на финансите 

Представител на Европейския парламент в България 

Представител на Европейската комисия в България 

г-н Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-

промишлена палата/БТПП/ 

д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за 

насърчаване на малки и средни предприятия /ИАНМСП/ 

г-жа Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, 

култура, образование и младеж (видеообръщение) 

д-р Лиляна Павлова, вицепрезидент, ЕИБ, (видеообръщение) 

Представител на ББР  

Теми: 

Национален план за възстановяване и устойчивост 

 
Мерки за подпомагане от европейски финансови институции 
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Правителствени мерки за подкрепа на бизнеса 

11.30–12.00 ч. Прес-конференция 

12.00–13.00 ч. Коктейл 

 Панелни дискусии 

13.00-14.00 ч. Дялово инвестиране в подкрепа на растежа на бизнеса 

Модератор: г-н Павел Велков, управител на Morningside Hill Capital  
с участие на ЕИФ, БАДРИ, Фонд на фондовете, БФБ, ЕБВР, фондове и 
др. 

Теми: 
 

Тенденции в дяловото инвестиране в Европа и България през  
последните години. Силни и слаби страни на дяловото инвестиране за 
предприемачите и сравнение с други форми на финансиране.  

 
Възможности за финансиране за МСП. Основни параметри и 

изисквания. 
 
Какво да очаква един предприемач от партньорство с фонд за рисков 

капитал.  
 

Развитие на институционалното инвестиране в България през 
последните години и очакванията в бъдеще.  
 

Какво  да се промени в екосистемата, за да се привлече чуждестранен 

капитал, вкл. и по европейски програми.  
 

14.00-15.00 ч. Гаранционни и финансови инструменти в подкрепа на бизнеса, 

банки, необанки 

Модератор: г-н Николай Ценков, ОГФМСП 

С участие на ЕИБ, Фонд на фондовете, НГФ, ББР,   банки и др. 
Теми: 

 
Финансови инструменти за подпомагане на икономическото развитие 

след Covid; 

Специална роля на ЕИБ за подпомагане със заеми за МСП в България; 

Структури на гаранционните инструменти. Внимание към  

иновативните MIDCAPs и МСП и споделяне на риска с банките 

посредници 

Безвъзмездно и дългово финансиране по програмите на Фонда на 

фондовете; 

Финансови инструменти в подкрепа на проекти за технологии за чиста 
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енергия; 

Общински инструменти за гарантиране на социални компании и 

стартиращи фирми. 

15.00-15.30 ч. Кафе пауза 

15.30-16.30 ч. Преки чуждестранни инвестиции – примери от практиката 

Модератор: г-жа Габриела Димитрова, БТПП 
С участие на БАИ, СОАПИ, Агенции за насърчаване на инвестициите 

на европейски и балкански страни, дипломатически представителства 
Теми: 

 
София – желана дестинация за инвестиции. Насоки за успешни 

инвеститорски проекти 

Ролятата на търговските аташета на България в чужбина за 

привличане на инвеститори 

Примери за успешни инвестиционни дестинации и инвеститори – 

Ирландия, Сърбия, Германия, Полша. 

16.30-17.30 ч. Преструктуриране на българския бизнес след кризата Ковид 

Модератор: г-жа Райна Миткова, управител ЕОS Matrix 
С участие на EOS, B2Holding, банки, PwC, НСНИ, Крестън Булмар и др. 
Теми: 

 
Кои ключови бизнес сектори са под най -голям натиск? Как МСП се 

справят с икономическите сътресения? Икономическите мерки 
подкрепиха ли бизнеса, колко време се очаква неговото 

възстановяване и как бизнеса може да стане по -силен след 
пандемията. 
 

Как се представя качеството на банковите активи и какви нива на 
провизии са заделени? Ще имаме ли нужда от нова вълна от продажба 

на NPL? 
 
Как се развива пазарът на недвижими имоти по време на пандемията? 

Може ли да очакваме спад на цените през 2022 г. и реална ли е 
настоящата ситуация на стабилни пазарни цени? 

 

29.09.2021 г. /сряда/ 

9.30 – 10.00 ч. Регистрация и кафе 

10.00 – 12.00 ч. Презентации на фирми и организации 

12.00 - 13.00 ч. Коктейл 
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13.00 – 15.00 ч. Презентации на фирми и организации 

15.00 – 15.30 ч. Кафе пауза 

15.30 – 16.30 ч. Презентации на фирми и организации  

 

Ползвани съкращения: 

БТПП       Българска търговско-промишлена палата 

ИАНМСП   Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия  

ЕИБ         Европейска инвестиционна банка  

ББР         Българска банка за развитие  

МСП        Малки и средни предприятия  

ОГФМСП  Общински гаранционeн фонд за малки и средни предпрития  

ЕИФ        Европейски инвестиционен фонд  

БАДРИ     Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране  

БФБ        Българска фондова борса  

ЕБВР       Европейска банка за възстановяване и развитие  

НГФ        Национален гаранционен фонд  

БАИ        Българска агенция за инвестиции  

СОАПИ    Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции  

НСНИ      Национално сдружение недвижими имоти  

 


