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БЪЛГАРО-РУСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ
19-20 ОКТОМВРИ 2017Г. В СОФИЯ

ПОКАНА
Българо-руската търговско-промишлена палата (БРТПП) има удоволствието да Ви покани за 
участие в

БЪЛГАРО-РУСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ
който ще се проведе на 19-20 октомври 2017г. в Българската търговско-промишлена палата, на 
адрес София 1113, ул. „Искър" 9 . Целта на Форума е да представи инвестиционните възможности 
и бизнес-климата в България и Русия и да осигури платформа за установяване на контакти между 
заинтересованите руски и български компании.

Събитието ще започне на 19 октомври в 10.00 часа с
ПРЕЗЕНТАЦИОННА СЕСИЯ

в рамките на която членовете на руската бизнес-делегация ще представят своите проекти 
и предложения. Делегацията включва представители на Международната банка за 
икономическо сътрудничество, два руски региона -  Калининградска област и гр. Обнинск, 
Калужска област, регионални ТПП -  Тамбовска и Обнинска, както и руски компании, и 
представлява широк спектър от икономически области и производства:

- Производство на системи за филтрация и сепарация за различни отрасли (химическа, 
фармацевтична, машиностроителна, хранителна, парфюмна, инструментална и др.)

- Производство на конструкции и изделия от полимерни композити със широк спектър от 
приложения;

- Оптични покрития;
- Производство на стоманени продукти за строителни цели;
- Съоръжения от метални конструкции;
- Системи за фасадно облицоване;
- Дървообработвателно производство;
- Продукти от алуминий;
- Производство на промишлени оранжерии;
- Производство на пластмасови тръби за водоснабдяване, канализация;

Производство на каросерии, ремаркета и полуремаркета за камиони, включително 
изотермични каросерии и хладилници
Производство на оборудване за сектора нефт и газ, в т.ч. парогенераторни установки; 
Производство на торове за селското стопанство;

- Архитектура и строителство;
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- Лека промишленост - производство на конфекция, козметични продукти;

- Туризъм.
ФОРУМЪТ ЩЕ БЪДЕ ОФИЦИАЛНО ОТКРИТ В 14.00 ЧАСА НА 19 ОКТОМВРИ 2017Г.

при участието на Заместник - Министъра на икономиката г-н Александър Манолев, Старшия 
съветник в Посолството на Руската Федерация в България г-н Владимир Казанчев, Президента на 
БТПП г-н Цветан Симеонов и Вице-президента на ТПП РФ г-н Владимир Падалко.

Инвестиционният климат и бизнес-възможностите в България и Руската Федерация ще 
бъдат представени от Изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции г-н Стамен 
Янев, съветника на президента на ТПП РФ г-н Георгий Петров. В програмата са включени и 
изказвания на членове на БРТПП, желаещи да представят „историята на успеха" на своето 
бизнес-партньорство с руски компании. Официалната част на Форума ще завърши с церемония 
по подписване на споразумения за създаване на съвместни българо-руски предприятия, както и 
споразумения за сътрудничество между регионите.

От 16.00 часа до 18.00 часа на 19 октомври 2017г. е предвидено провеждане на
ДВУСТРАННИ БИЗНЕС - СРЕЩИ

между членовете на руската делегация и български фирми, по предварителни заявки.

В рамките на Форума, на 20 октомври 2017г. от 10.00 до 13.00 часа ще се проведе

СЕМИНАР „НОВ МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС НА ЕВРАЗИЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ - НОВИ 
УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА В СФЕРАТА НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ".

Поканен лектор на семинара е г-жа Галина Баландина, Ръководител на Центъра за 
подкрепа на външноикономическата дейност и развитието на регионите към ТПП РФ, член на 
Съвета на ТПП РФ по митническа политика. Семинарът се организира от БРТПП във връзка с 
необходимостта българският бизнес да бъде запознат с измененията в митническото 
законодателство на страните от ЕИАС, влизащи в сила от 1 януари 2018г.

При интерес за участие във форума и семинара, Секретариатът на БРТПП очаква Вашите 
заявки във вид на попълнена регистрационна форма, която любезно молим да изпратите на 
електронен адрес: office@ brcci.net. Он-лайн регистрация е възможна на сайта на БРТПП 
w w w .brcci.net. На сайта се публикува и актуална информация относно състава на руската бизнес- 
делегация, предварителната програма на Форума и условията за участие в него.

Крайният срок за изпращане на заявките за участие е 13 октомври 2017г.

Контактно лице: г-жа Красимира Пищухина, Ръководител „Връзки с обществеността", 
БРТПП. Мобилен телефон: +359 886 289 548, електронна поща: kra5im ira.pishtuhina@ brcci.net.

Ще се радваме да Ви приветстваме на Българо-Руския инвестиционен форум!

Георги Минчев
Председател на Управителния съвет на БРТПП

България, 1113 София, ул. „Никола Мирчев " №  35, тел./факс: (+359 2) 963 33 48

http://www.brcci.net, e-mail: office@brcci.net

mailto:office@brcci.net
http://www.brcci.net
mailto:kra5imira.pishtuhina@brcci.net
http://www.brcci.net
mailto:office@brcci.net


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

БЪЛГАРО-РУСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ
19 -20 ОКТОМВРИ 2017 Г., КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА НА БТПП, СОФИЯ,

БЪЛГАРИЯ

Д р У  TRANS BALKAN!
' INTERNATIONAL FORWARDING

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участие във Форума на 19.10.2017 и съпътстващия семинар на 20.10.2017 могат да вземат 
всички заинтересовани физически и юридически лица, регистрирали своето участие и заплатили 
такса участие съгласно условията по-долу.

1. РЕГИСТРАЦИЯ
1.1 Регистрацията на участниците се извършва от БРТПП.
1.2 Регистрацията се осъществява чрез изпращане на попълнена регистрационна форма на адрес 

office@brcci.net и заплащане на такса участие съгласно условията по-долу.
1.3 Крайният срок за регистрация е 13 октомври 2017г.
1.4 От съображения за сигурност, нерегистрирани участници няма да бъдат допускани в залата.

2. ТАКСА УЧАСТИЕ
2.1 Таксата участие във Форума е в размер 100 лева без ДДС. Таксата включва материали и 

кетъринг
2.2 Таксата участие в Семинара е в размер 100 лева без ДДС. Таксата включва материали и 

кетъринг
2.3 Участниците, регистрирали се и платили преди 10 октомври 2017, заплащат такса участие, 

редуцирана с 20%.
2.4 Участниците, регистрирали се и за Форума и за семинара, заплащат 50% от такса участие в 

семинара. За платилите до 10 октомври 2017г. отстъпката от 20% важи с натрупване.
2.5 Членовете на Българо- Руската ТПП, представители на държавни институции и медии не 

заплащат такса участие.
2.6 Такса участие се заплаща по банков път по сметката на БРТПП. За платената такса участие се 

издава фактура.

3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕКЛАМА
3.1 БРТПП предоставя на участниците възможност да рекламират своята дейност срещу заплащане.
3.2 Видовете реклама включват:

3.2.1 Рекламни банери на триезичния сайт. на БРТПП за срок от 1 месец -  500 лева без ДДС
3.2.2 Рекламен блок на триезичния сайт на БРТПП в раздел „Български фирми предлагат“ , за 

срок от 3 месеца- 1000 лева без ДДС
3.2.3 Разпространение на рекламни материали на участниците в рамките на форума и семинара -  

200 лева без ДДС
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4. БАНКОВА СМЕТКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА УЧАСТИЕ
Титуляр: БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА , ЕИК: 831455250 
Адрес: София 1113, ул. „Никола Мирчев" 35 
Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 
BIC: FINVBGSF, IBAN: BG90FINV91502015727085
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БЪЛГАРО-РУСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ
19 -20 ОКТОМВРИ 2017 Г., КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА НА БТПП, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Спонсорирано от:
TRANS BALKAN!

• IN TFRN A TIO N A I FO RW AfiW N G

1
10:00-12:30

10:00-10:10 
10. 10 -  10:20 
10:20- 10 30 
10.30 -  10 60 
10.50- 1И О  
11: 10 -  11:20
11- 2 0 -  11-30 
11:30- 11:40 
11:40 -1 1 :5 0  
11:50- 12:00
12- 0 0 -  12:10 
12: ■'C -  12 30

12:30-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:30

15:30-16:00 
16:00-18:00

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

19 ОКТОМВРИ 2017

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РУСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ
Модератори:
г-н Георги Минчев, Председател на УС на БРТПП 
Г-н Владимир Падалко, Вице-президент на ТПП РФ 
ОТКРИВАНЕ
Международна банка за икономическо сътрудничество -  Москва
Калининградска област
Обнинска ТПП
КАФЕ-ПАУЗА
ЗАО «Уником»
ООО ПТФ «Одежда»
ООО «Джей знд Джей»
ООО «Структура»
ООО «Зодчий-2»
ОАО «Реатекс»
Дискусия
СВОБОДНО ВРЕМ Е ЗА ОБЯД

РЕГИ СТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФОРУМА

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ФОРУМА, ПРИВЕТСТВИЯ 
Г-н Александър Манолев, Заместник- Министър на икономиката на Република България 
Г-н Владимир Казанчев, Старши съветник, Посолство на Руската Федерация в България 
Г-н Цветан Симеонов, Председател на БТПП 
Г-н Владимир Падалко, Вице-президент на ТПП РФ

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ В РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ 
Г-н Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции 
Г-н Георгий Петров, Съветник на Президента на ТПП РФ 
Г-жа Олга Хаванова, Трети секретар, Посолство на Руската Федерация в България 
Подписване на споразумения за създаване на съвместни предприятия по производство на 
пакетирано кафе в гр. Калуга, конфекция и селскостопански ремаркета в България, както и на 
споразумения за сътрудничество между регионите

КАФЕ-ПАУЗА 
В2В СРЕЩ И

Работни езици на Форума -  български и руски, със синхронен превод в двете посоки.

България, 1113 София, ул. „Никола Мирчев" № 35, тел./факс: (+359 2) 963 33 48
http://www.brcci.net, e-mail: office@brcci.net
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БЪЛГАРО-РУСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ
19 -20 ОКТОМВРИ 2017 Г., КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА НА БТПП, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Ш /Щ  TRANS BALKAN!

Спонсорирано от: ■ =  юкттт

__________________________ 20 бКТОМВРИ 2017____________________________________
10:00 -13:00 СЕМИНАР ЕС -  ЕАИС

(за българските компании, руските компании участват по желание)
Тема „Нов Митнически кодекс на Евразийския икономически съюз • нови условия за 
работа в сферата на външноикономическата дейност“.

Модератори:
-г-н Георгий Петров, съветник на Президента на ТПП РФ
- г-н Георги Минчев, председател на УС на БРТПП

Лектор:
- г-жа Галина Баландина, Ръководител на Центъра за подкрепа на външноикономическата 
дейност и развитието на регионите към ТПП РФ, член на Съвета на ТПП РФ по митническа 
политика, Генерал-майор в оставка на Митническата служба на РФ.

Организатор: БРТПП
Работен език: руски, със синхронен превод на български език 

10:00 -13:00 ПОСЕЩЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ФИРМИ ИЛИ СВОБОДНО ВРЕМЕ

България, 1113 София, ул. „Никола Мирчев" № 35, тел./факс: (+359 2) 963 33 48
http://www.brcci.net, e-mail: office@brcci.net
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БЪЛГАРО-РУСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ
19 -20 ОКТОМВРИ 2017 Г., КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА НА БТПП, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Спонсорирано от:

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА

РЕГИСТРАЦИЯ

• Участието се заявява чрез изпращане на попълнена регистрационна форма на адрес 
office@ brcci.net.

• Възможна е и онлайн регистрация на сайта на БРТП П , линк: http://brcci.net/home/news/92-bg- 
ru-investment-forum-bq

• Крайният срок за заявяване на участие е 13 октомври 2017г.

• О т съображения за сигурност, нерегистрирани участници няма да бъдат допускани в залата.

•  Членовете на БРТПП, представители на държавни институции и медии не заплащат 
такса участие.

•  Таксата участие в Семинара е в размер 100 лева без ДДС. Таксата включва материали и 
кетъринг.

• На членовете на БТП П  се предоставя отстъпка от таксата в размер 20%.

• На участниците, платили до 10.10.2017, се предоставя отстъпка в размер 20%.

• На участниците, регистрирали се и за Форума на 19.10.17 и за семинара на 20.10.17, се 
предоставя отстъпка от таксата за семинара в размер 50%. За платилите до 10.10.2017г. 
отстъпката от 20%  важи с натрупване. •

• Такса участие се заплаща по банков път по сметката на БРТП П . За платената такса участие 
се издава фактура.

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА УЧАСТИЕ

Титуляр: Б Ъ Л ГА Р О -Р У С К А  ТЪ РГО ВСКО -П РО М И Ш Л ЕН А  ПАЛАТА , ЕИК: 831455250 
Адрес: С о ф и я 1113, ул. „Никола Мирчев“ 35 
Банка: П Ъ Р В А  И Н В ЕС ТИ Ц И О Н Н А  БАНКА АД 
BIC: F IN V B G S F , IBAN: BG 90FIN V91502015727085

ТАКСА УЧАСТИЕ

България, 1113 София, ул. „Никола Мирчев" № 35, тел./факс: (+359 2) 963 33 48
http://www.brcci.net, e-mail: office@brcci.net
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БЪЛГАРО-РУСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ
19 -20 ОКТОМВРИ 2017 Г., КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА НА БТПП, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Спонсорирано от:
' TRANS BALKAN!
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СЕМИНАР
"HOB МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС НА ЕВРАЗИЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ, 
НОВИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА В СФЕРАТА НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА

ДЕЙНОСТ“

ДАТА И ЧАС: 20 октомври 2017,08:30-13:00
МЯСТО: Българска търговско-промишлена палата

ул. „Искър“ 9,1000 София, България
РАБОТЕН ЕЗИК: Руски, със синхронен превод на български език

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

08:30 -  09:00 РЕГИСТРАЦИЯ И КАФЕ

09:00- 09:15 ОТКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА
Г-н Георги Минчев, Председател на УС на БРТПП 
Г-н Георги Петров, Съветник на Президента на ТПП РФ

09:15 -  10:15 ПРЕЗЕНТАЦИЯ "МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС НА ЕВРАЗИЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ“
Г-жа Галина Владимировна Баландина, ръководител на Център за подкрепа на 
външноикономическата дейност и развитие на регионите, член на Съвета на ТПП РФ по 
митническа политика.

10:15-10:45 КАФЕ-ПАУЗА

10:45- 11:45 ОБЩА ДИСКУСИЯ

ИНДИКАТИВНИ ТЕМИ НА ДИСКУСИЯТА
- Основни нововъведения, заложени в МК ЕАИС.

Изменения в митническото законодателство на ЕАИС във връзка с приемането на Митническия кодекс 
Промени в реда за митническо деклариране на стоки и прилагане на митнически операции 
Прилагане на механизма «на едно гише» при извършване на митническите операции

- Оптимизация на реда за предварително информиране на митническите органи за стоките, влизащи на 
митническата територия на ЕАИС.

- Унифицирани особености на митническото деклариране на стоките, транспортирани в разглобен вид, 
прилагане на непълно и периодично митническо деклариране

- Промени в прилагането на митническите процедури
- Ред за заплащане на митнически такси

Регламентация на прилагането на специални, антидъмпингови и компенсационни мита
- Etc.

11:45-13:00 РАБОТЕН ОБЯД
13:00 ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА
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НАШИЯТ ЛЕКТОР

Галина Баландина
Ръководител на Център за подкрепа на външната икономическа дейност и развитие на регионите

Г-жа Галина Баландина е признат експерт в областта на митническото и държавното регулиране на 
външнотърговската дейност.

Почетен адвокат на Руската Федерация, генерал-майор от митническата служба в оставка, г-жа 
Баландина има повече от 20- годишен опит в митническите служби, включително като ръководител 
на Правния отдел на Федералната митническа служба на Русия и руското Министерство за 
икономическо развитие, където тя заема длъжността Директор на Департамента за държавно 
регулиране на външнотърговската дейност.

Г-жа Баландина участва в разработването на Митническия кодекс на Руската Федерация, както и 
неговите последващи изменения и допълнения, както и в разработването на по-голямата част на 
нормативните актове на Федералната митническа служба на Русия.

Активно участва в разработването на изменения на Митническия кодекс на Митническия съюз, 
проекта на Федералния закон "За митническото регулиране в Руската Федерация", както и в 
подготовката на концепцията и нормативни актове в рамките на проекта "Зелен коридор за 
иновативни компании."

О т декември 2010 г. г-жа Баландина е член на Експертния съвет в рамките на Митническия съюз 
(Русия, Беларус и Казахстан).
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Производство на пластмасови тръби за водоснабдяване, 
канализация;

- Производство на каросерии, ремаркета и полуремаркета за камиони, 
включително изотермични каросерии и хладилници_______________

РУСКИ ФИРМИ
№ Название

на организация, фирма
Основен вид дейност

1. «МАКСЛЕВЪЛ» АД Осъществяване на инвестиционна, иновационна и търговска дейности
2. «РЕАТЕКС» ОАД Производство на азотни, фосфатни и други торове
3. «ДЖЕЙ ЗНД ДЖЕЙ» ООД Вътрешнотърговска и външнотърговска дейност
4. ПТФ «ОДЕЖДА» ООД Производство и реализация на мъжка и женска конфекция
5. «СТРУКТУРА» ООД Архитектура и строителство
6. «ЗОДЧИЙ-2» ООД Архитектура и строителство, туристическа дейност
7. ЗАД«ЗАВОД ЗА 

НЕФТОДОБИВНО 
ОБОРУДВАНЕ 
УНИКОМ»

Производство на нефтодобивно оборудване, в т.ч. парогенераторни 
установки

8 „ВИПЛАШ“ ЕАД Продажба на едро и на дребно на козметични средства и материали за 
обучаващи центрове и козметични салони
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РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Моля и зпратете п о пъ л н ен ата  регистрационна ф о р м а на ад рес: office@brcci.net 
Можете да се  реги стр ир ате  и он-лайн на сай та на Б Р ТП П , следвай ки линк:

http://brcci.ne№ome/news/92-bq-ru-investment-forum-bq

Име

Фамилия

Длъжност

Компания

Електронна поща

Мобилен телефон

Ж елая да участвам в презентационната сесия на руските фирми на 
19.10.2017 от 10.00 до 12.30 часа

Да □  Не □

Ж елая да взема участие в официалната част на Форума на 
19.10.2017 от 14.00 до 18.00 часа

Да □ Не □

Ж елая да представя моят успешен опит на работа с руски партньори Да □ Не □

Желая да участвам в В2В-срещ а на 19.10.2017 от 16:30 до 18.00 ч Да □  Не □

Заявявам желание за срещ а с организация/компания (м о л я  п о с о ч е т е  
о р г а н и з а ц и я т а /к о м п а н и я т а )

Желая да участвам в семинара на 20.10.2017 Да □  Не □

Ж елая материали, представящи моята фирма, да бъдат 
разпространени в рамките на Форума. Материалите ще изпратя в 
БРТП П  до 12 октомври, на хартиен и/или електронен носител 
(п л а т е н а  у с л у г а , с ъ г л а с н о  У с л о в и я т а  з а  у ч а с т и е !)

Да □  Не □

Дата: Подпис:
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СПИСЪК НА РУСКИТЕ УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУМА
(състояние към 05.10.2017г.)

ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА
1. Владимир Иванович Падалко -  Вице-президент на ТПП РФ
2. Георгий Георгиевич Петров -  Съветник на Президента на ТПП РФ
3. Галина Владимировна Баландина -  Ръководител на Центъра за външноикономическа 

дейност към ТПП РФ
4. Ярослав Иванович Кохан -  Ръководител на Представителството на БРТПП в РФ

мЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ Название

на организация, фирма
Основен вид дейност

1. Международна банка за 
икономическо развитие

Съдействие на икономическото сътрудничество и развитие на 
икономиките на страните-членки на Банката

РЕ 'ИОНИ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
№ Название

на организация, фирма
Основен вид дейност

1. Калининградска област ГКУ «Представителство на Правителството на Калининградска област 
към Правителството на Руската Федерация»

РЕГИОНАЛНИ ТПП РФ
N° Название

на организация, фирма
Основен вид дейност

1. Тамбовска областна Представителство и защита на интересите на фирмите-членове на ТПП с
търговско-промишлена цел развитие на преприемачеството, икономическата и

палата външнотърговската дейност
2. Обнинска Представителство и защита на интересите на фирмите-членове на ТПП с

търговско-промишлена цел развитие на преприемачеството, икономическата и
палата външнотърговската дейност

Обнинската ТПП ще представи следните производства:
Производство на системи за филтрация и сепарация за различни 
отрасли (химическа, фармацевтична, машиностроителна, хранителна, 
парфюмна, инструментална и др.)
Производство на конструкции и изделия от полимерни композити със 
широк спектър от приложения;
Оптични покрития;
Производство на стоманени продукти за строителни цели;

- Съоръжения от метални конструкции;
- Системи за фасадно облицоване;
- Дървообработвателно производство;

Продукти от алуминий;
- Производство на промишлени оранжерии;
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