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Покана 

Оптимизиране на потенциалните ползи от европейските 
стратегически инвестиции 

Нови възможности за бизнес в България и на Балканския регион  

Международно събитие – изграждане на знания и бизнес отношения   

Организирано от Европейската федерация на инженерите консултанти (EFCA) 
Със съдействието на Българската асоциация на инженерите консултанти (БААИК) 

 
2 - 4 юни 2016 – София, България 

 
За мен е чест да ви 
поканя през месец 
юни в нашата красива 
столица, София, за да 
проучите 
възможностите, които 
предлагат 
европейските 
структурни фондове 
на Балканите. В 
България имаме 

планове и амбиции за големи инвестиционни 
проекти, както и в съседните страни от 
Балканския регион.  Като по-нови членки на 
ЕС, ние приветстваме познанията и 
практическия опит на останалите страни -
членки на ЕС, за да ги разработим съгласно 
изискванията на европейските структурни 
инвестиционни фондове. Търсим силни 
европейски партньорства и достъп до 
финансиране.  
 Горди сме да имаме високопоставени 
лектори на конференцията от ключови 
сектори и обществени институции. С  
нетърпение очакваме лично да ви 
приветстваме с добре дошли! 
  
Мирослав Йорданов, Президент на БААИК 

За нас е удоволствие 
да си партнираме с 
БААИК при 
провеждането на 
конференцията на 
EFCA. Моментът е 
добър да се 
фокусираме върху 
възможностите за 
развитие в ЕС.  ЕС 
мобилизира над 300 

милиарда евро инвестиции в секторите  
инфраструктура и строителство и от нас 
зависи те да се оползотворят ползотворно. 
Събитието обещава оживен дебат с 
информативни презентации и възможност за 
създаване на нови партньорства.  
 Тазгодишната конференция е 
интересна и с многото възможности за 
работна мрежа между младите 
професионалисти, изпълнителните 
директори на фирмите от национални и 
европейски организации.  От нас зависи да 
развием проектите и да потърсим достъп до 
инвестиционните планове на ЕС.  
 
Флеминг Блигаард Педерсън, Президент на 

EFCA 

Conference website: http://efca2016sofia.eu/  
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Цялото събитие включва пет основни модула, които ще се проведат в рамките на основната 
конференция на 3 юни 2016г., както и серия от други съпътстващи срещи: 

 ОСНОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 Работна мрежа на младите професионалисти 

 Обяд на изпълнителните директори на фирмите (‘CEO lunch’) 

 Бизнес срещи 

 Културни екскурзии 

Конференция – петък, 3 юни, 2016г. 
Някои от лекторите предстои да бъдат потвърдени. 

09:00  Приветствие с добре дошли 
Флеминг Блиигард Педерсън, Президент на EFCA;  
Мирослав Йорданов, президент на БААИК  

Блок 1: Въведение в темата – основни лектори 
Модератор: Джаки Дейвис, журналист и старши съветник на  Център за европейска 
политика 

09:15 Европейски фонд за стратегически инвестиции 
Юрки Катайнен, зам. Председател на ЕК  по въпросите на заетостта, 
икономическия ръст, инвестициите и конкурентоспособността, (видео връзка)  

09:30 Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството, 
България  

09:40 
 
09:50 

Томислав Дончев, зам. министър-председател и министър по европейските 
фондове и икономическата политика 
Вежди Рашидов, Министър на културата 

10:00 Георги Янакиев, анализатор по икономическа политика, Представителство на ЕК в 
България  

10:15-10:45  Кафе пауза 

 

Блок 2: Мнения от банките и изпълнителните агенции 
Презентации и дискусии с модератор Джаки Дейвис. Въпроси от публиката. 

10:45 Симона Бовха – началник отдел „Обществени поръчки и управление на договори“ 
в Европейска инвестиционна банка 

10:55 Дилек Масит, Директор техническо сътрудничество, ЕБВР 
11:05 Асен Антов, експерт и бивш изпълнителен директор на НК „Стратегически 

инфраструктурни проекти“   
11:15 Деница Николова, зам. министър на РРБ - ОП „Региони в растеж“ 
11:25 
11:35 
11:45 

Гергана Грозданова, началник кабинет „Мониторинг“ при ОП „Околна среда“  
Доц. Д-р Бони Петрунова, заместник министър на културата  
Дискусия с лекторите 

12:15 Награждаване на младите професионалисти 2016 

12:45-14:15 Обяд/Обяд на изпълнителните директори (‘CEO Lunch’) 
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Блок 3:  Мнения от индустрията: предизвикателства и възможности  

14.15 – 14.25 Едуардо Ниеблес, Изпълнителен директор, BST Global, Technology Trend 

in AEC 

 

Презентации, следвани от панел от дискусии, модерирани от Джаки Дейвис. Въпроси от 
публиката. 
14:25 
15:05 

Презентации от български и румънски фирми 
Дискусия между петте лектори и публиката 

15:45-16:15 Кафе пауза 

 

Блок 4: Нови парадигми 
16:15 Маулицио Бой, Изпълнителен директор на Tecnolav Engineering srl – Exponential 

organisations 
16:35 Милена Матич, Мениджър стратегии, маркетинг и комуникации, Ericsson SEE 
16:55 
17:05 

Кристофър Буге, Млади професионалисти от Норвегия – Norconsult 
Въпроси от публиката  

17:15 Закриване на конференцията  

19:30 Гала - вечеря в ресторант „Чевермето“ 
 

 

 

Съпътстващи събития 

Сряда, 1 юни, 2016г.   

Среща на младите професионалисти в хотел „Сити“   

 

Четвъртък, 2 юни, 2016г. – срещи на EFCA и на младите професионалисти, коктейл за 
добре дошли 

09:00 – 12:00 Среща на Борда на директорите на EFCA (само за членове на Борда на EFCA)  
13:30 – 15:00 Общо събрание на EFCA (поканени са всички членове на EFCA) 
15:30 – 17:00 Представяне на дейността на комисиите и работните групи на EFCA (поканени са всички 

членове на EFCA) 

09:00 – 17:00 Среща на младите професионалисти в хотел „Сити“ 

19:30 – 21:00 Коктейл за добре дошли в концертната зала на „Античен културно-комуникационен 
комплекс „Сердика, в непосредствена близост до София Хотел Балкан 
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Събота, 4 юни – Екскурзия 

10:00 – 
16:30 

Екскурзия до Пловдив с включен обяд Стария град  
Поканени са всички участници и придружаващи лица 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


