
Предварителна програма 
 

 
Икономически Форум за Югоизточна Европа  
    София, Национален дворец на културата 

   31 октомври - 1 ноември  2006 г. 
Пленарна сесия: 
 
“РОЛЯТА НА ТЪРГОВСКИТЕ ПАЛАТИ И РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 
УСЛОВИЯТА НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА” 
 
Място: зала 9 на НДК 
1 ноември/сряда/ 2006 г. 
10.00 – 12.30 ч. 

 
Модератор: г-н Красимир Дачев, зам.председател на БТПП 
 
10.00 – 10.10 ч.  Откриване на дискусията от Председателя на БТПП  

г-н Божидар Божинов 
 
10.10 – 10.25 ч. Ролята на Българските  търговски палати в условията на 

разширена Европа  
 г-н Красимир Дачев, Зам.председател на БТПП 
 
10.25 – 10.40 ч. Ролята на Европалатите  в процеса на разширяването на 

ЕС 
 г-н Дърк Вантигем, Директор “Външно-икиномически 

връзки”, Европалати 
 

10.40 – 11.00 ч. Участието  на Българската търговско-промишлена палата 
в публично-частното партньорство  за подобряване 
конкурентноспособността на малките и средни фирми 
г-н Станимир Бързашки, Изп.дир. на Изпълнителна 
агенция за насърчаване на  малките и средни предприятия 
при МЕЕ 

  
11.00 – 11.15 ч. Кафе пауза 
 
11.15 – 12.00 ч. Търговските палати в страните–членки на ЕС   
 Кратки презентации  за “добри практики” на търговските 

палати от страните –членки на ЕС   
Г-н Джордж Казиматис, Председател на Съюза на 
Гръцките търговски  палати 

   Зам. Председател на Европалати 
  Г-н Марко Лоприоре, Брюкселски офис на Съюза на  

Италианските търговски палати 
Г-н Марек Клочко, Ген.секретар на Полската търговска 
палата 

    
12.00–  12.15 ч. Дискусия 



Готовността на Румънската търговско –промишлена 
палата за присъединяването към ЕС  
 Г-жа Михаела Гож, Ген.секретар на ТПП на Румъния  

    
    
 
12.15 – 12.30 ч.  Обобщения на МОДЕРАТОРА 
 
ЦЕЛ:  
 

- Да се направи оценка  за ролята,мястото и бъдещето развитие на 
търговските палати  в условията на разширяваща се  Европа; 

- Да се почерпи опит от различните страни членки на ЕС 
- Да се разширят контактите с държавната и общинска администрация 

за установяване на ефективно партньорство с цел по-пълно използване 
на структурните фондове  след присъединяването; 

- Да се разшири сътрудничеството  с Европейските институции и 
партньори в името на обединена, силна и конкурентноспособна Европа. 

 
 
УЧАСТНИЦИ:  
 
От България 
 
Българските търговски палати 
Национално признати НПО 
Браншови организации 
Други бизнес-ориентирани НПО 
Представители на държавната  и общинска администрация 
 
Чуждестранни участници 
Европалати 
Търговски палати от страните-членки на ЕС и търговски палати от 
Югоизточна Европа, Представител на АБС/Асоциацията на Балканските 
палати/ 
Чуждестранни  търговски палати с офиси в България 
Международни организации с офиси в България /USAID, UNDP, други/ 
 
 
 
 
 


