Международна конференция
“Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП –
Sofia International Money Expo /SIMExpo/ 2022
3 и 4 октомври 2022 г., Гранд хотел Милениум, зала Шекспир

ПРОГРАМА
Вариант 30 септември 2022

3.10.2022 г. /понеделник/
09.30 – 10.00 ч.

Регистрация и кафе

10.00 – 11.00 ч.

Пленарна сесия
Модератор: г-н Владимир
инвестиции към БТПП

Томов,

Председател

на

Съвета

по

Комисар Мария Габриел (видеобръщение)
Мартин Панов, Икономически съветник към Представителството на ЕК.
г-н Теодор Радонов- Ръководител на представителството на ЕИБ на
България
г-н Калоян Стойчев, Съветник към Заместник министър-председателя
по управление на европейските средства
г-н Цветан Симеонов, Председател
промишлена палата/БТПП/

на

Българската

търговско-

д-р Бойко Таков, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за
насърчаване на малки и средни предприятия /ИАНМСП/
11.00-12.00

Големите пари за малкия и среден бизнес – възможности за
финансиране на МСП по Плана за възстановяване и устойчивост за
МСП
г-жа Илияна Илиева, Главен директор на Главна дирекция Европейски
фондове за конкурентоспособност", Министерство на иновациите и
растежа
г-н Калин Маринов, зам. главен директор на Главна дирекция

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.

Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на
иновациите и растежа
12.00–13.00 ч.

Кафе пауза
Панелни дискусии

13.00-14.00 ч.

Дялово инвестиране в подкрепа на растежа на бизнеса. София
като регионален инвестиционен хъб
Модератор: г-н Павел Велков, управляващ съдружник на Morningside
Hill Capital
с участие на г-н Христо Стоянов- представител на ЕИФ в България, гн Мартин Гиков- изпълнителен директор и председател на СД на Фонд
на фондовете, г-н Мария Маринова- директор на БАДРИ, д-р Маню
Моравенов- изпълнителен директор на БФБ, г-н Стефан Тъмневизпълнителен директор и зам.председател на СД на Фонд за
капиталови инвестиции на ББР, г-н Валери Петров – партньор Eleven
Ventures
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 в България на стартъпи и бизнеси от
чужбина. Фондове, базирани в България, с регионален и
международен инвестиционен фокус.
Развитие на институционалното инвестиране
последните години и очакванията в бъдеще.

в

България

през

Необходими промени в екосистемата за привличане на чуждестранен
капитал, вкл. и по европейски програми.
14.00-15.00 ч.

Гаранционни и финансови инструменти в подкрепа на бизнеса
Модератор: г-н Владимир Томов, председател на Съвета по
инвестиции към БТПП
С участие на – г-н Теодор Радонов- ръководител на
представителството на ЕИБ на България, г-н Камен Славовзаместник-председател и член на СД на Фонд на фондовете, г-н
Валентин Михов – председател на НС на ББР, д-р Кирил Величков директор „Европейски проекти и финансови институции” на ОББ, д-р
Гълъбин Гълъбов - изпълнителен директор на БАЕЗ
Теми:
Гаранционни и финансови инструменти за подпомагане на
икономическото развитие при кризи, ретроспекция досега, бъдещо
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равитие, по-прости или по-сложни стават
Специална роля на европейските и български институции за
подпомагане и развитие на финансови инструменти за МСП в
България;
Структуране на гаранционните и финансови инструменти, новости при
структуриране, комбиниране с грантови елементи, координация с
бизнеса при структуриране на инструменти, фокус към иновативните
МСП и споделяне на риска с банките посредници
Държавни и общински инструменти за гарантиране на социални
компании, стартиращи фирми с българско чуждестранно участие в
България.
15.00-15.30 ч.

Кафе пауза

15.30-16.30 ч.

Преки чуждестранни инвестиции – полза за бизнеса и стимул
за икономиката
Модератор: г-жа Габриела Димитрова, БТПП
С участие на г-жа Маджиде Ахмедова, зам. изпълнителен директор на
БАИ, д-р Мария Христова- главен изпълнителен директор СОАПИ,
НКИЗ, Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на
иновациите и растежа, г-н Филип Купфер – търговски аташе Австрия,
г-жа Синем Таштам- търговски аташе Турция, г-н Димитриос Михас,
пълномощен министър, Търговски отдел в Посолството на Гърция, г-н
Раду Калин-Молдован – пълномощен министър в Посолството на
Румъния
Теми:
България/София – желана дестинация за инвестиции. Насоки за
успешни инвеститорски проекти
Примери за нови инвестиции в България
Инвестиции в условия на криза
Предизвикателства за осигуряване на добри условия за бизнес
Предложения за бързи промени в икономическата среда с цел
стимулиране на инвестициите

16.30-17.30 ч.

Финансови и инвестиционни инструменти в подкрепа на
проекти за зелена енергия и енергийна ефективност
Модератор: д-р Дочка Василева, Фонд на фондовете
с участие на г-жа Анка Йоана Йонеску – директор на ЕБВР за
България, г-жа Ирена Пенчева- изпълнителен директор на
Национален доверителен екофонд, г-жа Миглена Димитрова- директор
на Green Finance & Energy Centre (Зеления център към БФБ), г-жа
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Ангелина Бонева- главен директор „Стратегическо планиране и
програми за регионално развитие” в МРРБ
Теми:
Зелени инвестиции и реформи заложени в Националния план за
възстановяване и устойчивост.
Финансови инструменти за зелени инвестиции.
Насърчаване на развитието на зелени енергии и технологии
Устойчиво банково финансиране
ESG политики и инструменти

4.10.2022 г. /вторник/
9.30 – 10.00 ч.

Регистрация и кафе

10.00 – 11.00 ч.

Изход от лабиринта на кризата / иновативни стратегии и
решения за МСП
Модератор: г-жа Райна Миткова- управител ЕОS Matrix
С участие на г-н Кристиян Устинеску - вицепрезидент на ЕОС Груп за
ЦИЕ, г-н Добромир Ганев- председател на УС на НСНИ, г-н Йордан
Суванджиев- Главен риск директор и член на УС на Алианц Банк
България, г-жа Милена Радева, старши мениджър в консултантски
услуги за Югоизточна Европа в Прайсуотърхаус Купърс
Теми:
Кои ключови бизнес сектори са под най -голям натиск и кои са
печелившите в условия на несигурност? Как МСП се справят с
икономическите сътресения? Икономически мерки за подкрепа на
бизнеса и очаквания за неговото възстановяване.
Как се развива пазарът на недвижими имоти и има ли възможности за
МСП? Тенденции в условия на несигурност
Реална ли е настоящата ситуация на стабилни пазарни цени и какво да
очакваме през 2023г.
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Кои са финансовите инструменти за фирми в затруднения; добър
европейски опит.

11.00-12.00 ч.

Инвестиционни и финансови инструменти в подкрепа на
младежкото предприемачество
Модератор: д-р Дочка Василева, Фонд на Фондовете
с участие на г-жа Габриела Димитрова- БТПП, г-н Марин Илиевпартньор Витоша Венчър Партнърс, проф. д-р Цветана Стоянова- зам.
ректор УНСС, г-жа Мартина Григорова- изп. директор СИС Кредит
Теми:
Тенденции в насърчаването на младежкото предприемачество в Европа
и България през последните години.
Дялови и дългови инструменти в подкрепа
предприемачество, основни параметри и изисквания.
Насърчаване на студентското предприемачество
студентско бизнес сътрудничество.

на
и

младежкото
международно

Какво
да се промени в екосистемата за развитие на младежкото
предприемачество.
12.00 - 13.00 ч.

Кафе пауза

13.00 – 15.00 ч.

Нетуъркинг с международни партньори
Презентации на банки, фондове, финансови институции
13.00-13.30ч. - БАЕЗ
13.30-14.00ч. – Фонд на Фондовете
14.00-14.30ч. – ЕОS Matrix
14.30-15.00ч. - Витоша Венчър Партнърс

15.00 – 15.30 ч.

Кафе пауза

15.30 – 16.30 ч.

Нетуъркинг с международни партньори

Фоайе пред
залата 3-4.10.

Щандове –маси на банки, фондове, финансови институции за
представяне на техните продукти
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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

БАИ

Българска агенция за инвестиции

СОАПИ

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

НСНИ

Национално сдружение недвижими имоти

ОББ

Обединена българска банка

БНБ

Българска народна банка

БАЕЗ

Българска агенция за експортно застраховане

НСНИ

Национално сдружение недвижими имоти

УНСС

Университет за национално и световно стопанство
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