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„Doing Business with Germany” 

Икономически форум, 27.09.2021 г. 

Международен конгресен център Бургас 

 

9.30 - 10.00 ч. Откриване 

Модератор: проф. Теодор Седларски, регионален партньор на ГБИТК за Бургас  

• г-н Тим Курт, президент на ГБИТК 

• г-н Димитър Николов, кмет на Бургас 

• Областен управител на Бургас (поканен) 

• Н.Пр. Кристоф Айххорн, Посланик на ФР Германия в България  

• Министър на икономиката на Република България (поканен) 

• Д-р Фолкер Трайер, Асоциация на германските индустриално-търговски камари 

(видео послание от Берлин) 

• г-н Хелге Толксдорф, ръководител на отдел Югоизточна Европа, Германско 

федерално министерство на икономиката и енергетиката (поканен) 

10.00 - 11.30 ч. 

I. Панел: Германо-Български икономически отношения  
 

• Представяне на Германия като място за бизнес 

д-р Юрген Фридрих, управляващ директор на Агенция за икономическо развитие 

на Федерална република Германия (видео доклад от Берлин) 

• Германско-български икономически отношения – състояние, перспективи и 

възможности за бизнеса 

д-р Митко Василев, главен управител на ГБИТК 

• Шансове и рискове пред българските фирми при дейността им на германския пазар, 

г-н Стефан Йонков, консул по икономически въпроси на България в Германия 

• Икономически потенциал на Бургаска област 

г-н Красимир Стойчев, зам. кмет община Бургас и г-н Георги Кузманов, 

изпълнителен директор на Индустриален и логистичен парк Бургас 

• Как се прави бизнес с Германия след пандемията на COVID-19? 

г-жа Аня Квиринг, регионален директор Югоизточна Европа, Източния комисия 

на германската икономика 

 

11.30 – 11.45 ч. 
 
Кафе пауза 
 



 
 

 
Draft 

Спонсори:                                                                                                                                Партньори: 
 

  

 

11.45 - 13.15 ч. 

II. Панел: Добри практики и практически препоръки за бизнес в Германия  
 

• Cross-border banking business with ProCredit Bank in Germany 

г-жа Емилия Царева, член на Управителния съвет 

• Зелена сделка - предизвикателства и възможности за България и германски и 

български компании - нови партньорства и нов устойчив растеж 

г-н Андреас Лиер, изпълнителен директор БАСФ ЕООД 

• Учредяване на дружество в Германия 

д-р Мая Найденова, адвокат и вицепрезидент на ГБИТК 

• Изисквания за качество към българските доставчици при сделки с германски фирми 

г-н Хайко Шмидт, управител Инно-Кон ГмбХ 

• Какви са културните различия между „Doing Business“ в Германия и България? 

г-н Ивайло Славов, управител на Булпрос Консултинг ЕАД 

 

13.15 - 14.00 ч. 

Дискусионен панел 

 

14.00 ч. 

Обяд 
 

 


