
 
 

 

 
ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ - Бизнес делегация в България 

Технологии за агроиндустрията, промишлеността и инфраструктурата 

София, 2 ноември 2015, Хотел Хилтън  

9.30 – 10.00 ч. Регистрация на участниците и кафе за добре дошли 

Зала Мусала I 
10.00 – 10.20 ч.   

Приветствено слово на Марко Контичели, Посланик  на Италия в България  

Възможности за икономическо сътрудничество между Италия и България  

Модератор:  Чинция Бруно, Директор на офиса в София на ИЧЕ – Агенция за подпомагане и 
интернационализация на италианските предприятия в чужбина  

Лича Матиоли, Председател на Техническия комитет за интернационализация и 
инвестиции на Конфиндустрия  

Джовани Саки, Директор Дирекция Координация на услуги по промотиране на Система 
Италия, ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските 
предприятия в чужбина  

Стамен Янев, Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции 

Иван Ло Бело, Президент на Унионкамере (tbc) 

10.30 – 11.45 ч. Паралелни технически панели:  технологии и машини за промишлеността и за 

агроиндустрията;  инфраструктура -  Хотел Хилтън – Зала Мусала 1 и 2  

Технологии и машини за промишлеността и за агроиндустрията - Зала Мусала 1  

Модератор:  Евгения Атева, Експерт машиностроене, енергетика, околна среда, Офис в София на 
ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина  

 Сандро Салмоираги, Президент на Федермакине, Федерация на производителите на 
инвестиционни стоки  – Италиански технологии за инвестиционно оборудване 

 Илия Келешев, Председател, Българска браншова камара машиностроене  –  Силни страни 
и нужди на сектора в България  

 Калин Маринов, Заместник - директор „Европейски фондове за конкурентоспособност”  -  
ОП „Иновации и конкурентоспособност”, Министерство на икономиката  

 Ивайло Тодоров, Изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските 
производители в България - Силни страни, приоритетни сектори и възможности за  
агробизнеса в новия програмен период 2014-2020 



 
 

 

 Антон Аспарухов, Директор Дирекция „Развитие на селските райони”, Министерство на 
земеделието и храните 

 Джакомо Остин, Експерт Координиране на проекти, Уникредит Булбанк -  Икономически 
обзор и секторна прогноза 

 Въпроси и отговори. Заключение 

Инфраструктура  - Зала Мусала 2 

Модератор: Масимо Рустико, Министерство на външните работи и международното 
сътрудничество на Република Италия 

 Светослав Глосов, Председател на Камара на строителите в България - Силни страни и 
нужди на сектора в България 

 Алфредо Инглети, Заместник председател по интернационализацията, OICE 

 Галина Василева,  Директор Дирекция „Координация на програми и проекти, 
ОП„Транспорт”,  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията  

 Боряна Георгиева, Експерт отдел „Управление на речните басейни”, Министерство на 
околната среда и водите  

 Алдо Андреони,  Мениджър създаване на бизнес отношения, Уникредит Булбанк - 
Икономически обзор и секторна прогноза 

 Въпроси и отговори. Заключение 

12.00 – 13.00 ч. Работен обяд 

13.00 – 16.00 ч. Двустранни срещи между италиански и български фирми, организирани от ИЧЕ-
Агенция, със сътрудничеството на Конфиндустрия България и на Италианската търговска камaра в 
България  

16.00 - Кафе във фоайето пред залата 

16.15 – 16.45 ч. Закриване на Форума – Зала Мусала  

Mодератор: Марко Контичели, Посланик  на Италия в България  

Лича Матиоли, Председател на Техническия комитет за интернационализация и 
инвестиции на Конфиндустрия  

Левон Хампарцумян, Главен изп. директор и председател на УС, Уникредит Булбанк 

Даниел Митов, Министър на външните работи на Република България 

Паоло Джентилони, Министър на външните работи и на международното сътрудничество 
на Република Италия 


