
     
  

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. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ EXPLORE U.S. 

 
13 октомври, 2022, София, Гранд хотел Милениум 

 

ПРОГРАМА 

Проект към 1 август  

12:30 – 13:30 Регистрация и обяд за добре дошли 

13:30 – 14:20 Встъпителна сесия 

Оливие Маркет, Президент,  Американска търговска камара в България 

Посланик на САЩ в България, очаква се потвърждение 

Бойко Таков, Изпълнителен Директор на Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия 

 

14:20 – 15:30 Панел 1: Разширяване на мащаба : Възможности за бизнес и 

инвестиции в САЩ    

Омар Овайс,  Програма SelectUSA, Департамент по търговия на САЩ, 

Вашингтон 

Иво Константинов, Ръководител на представителния офис в САЩ, Вашингтон, 

АмЧам България 

Н. Пр. Георги Панайотов, Посланик на Република България в САЩ, очаква се 

потвърждение 

 

15:30 – 16:00   Кафе пауза 

 

16:00 – 17:00 Панел 2: България в САЩ: перспективи пред бизнеса 
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17:00 – 18:30 Практически кръгли маси 

Сесия 1: Сектори във фокус: 

Информационни технологии, Дигитално 

здравеопазване, технологии в околната 

среда, финтех, киберсигурност, 

електронна търговия  

 

Успешни примери. Съвети от бизнеса. 

 

Сесия 2: Сектори във фокус:  

Храни и напитки, морски храни, деликатесни 

храни 

 

 

 

Успешни примери. Съвети от бизнеса. 

 

 17:45 – 18:30 Сесия 2.2 : Потенциал и 

реалности.  

Други сектори: Логистика и транспорт, 

Строителни материали, Мебели, Козметика и 

грижа за кожата, Автомобилни компоненти, 

Хранителни добавки  

 

Модератор:  Иво Константинов, Директор на 

представителния офис в САЩ, Вашингтон, 

АмЧам България 
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