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Изграждане на партньорства с швейцарски компании 
Бизнес форум, организиран от Българо-швейцарската търговска камара 

Четвъртък, 29 юни 2017 г., 15.00 – 19.00 часа 

Пловдив, Хотел „Империал“, бална зала „Юг“ 

Българо-швейцарската търговска камара (БШТК) организира настоящия бизнес форум с основна 

цел стимулиране на партньорствата между фирми от България и Швейцария, насочени към 

взаимно увеличаване на конкурентоспособността. От една страна това може да се постигне чрез 

изпълнението на съвместни проекти за производство, реализация на пазара, развойна дейност и 

трансфер на ноу-хау и технологии. А от друга – чрез дългосрочно инвестиране в развитието на 

човешките ресурси и интелигентно адаптиране в България на швейцарския опит в дуалното 

професионално образование. От 2015 година, у нас се изпълнява проект ДОМИНО – „Швейцарска 

подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна 

система”, в който БШТК взема активно участие. 

Форумът се организира в рамките на проект „Бизнес партньорства за по-добро общество“, 

изпълняван от БШТК и финансиран от Партньорския фонд на Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество. За участие са поканени фирми, които вече участват в проект ДОМИНО, фирми, 

включени в партньорската платформа на БШТК, членове на Камарата, както и други 

заинтересовани български предприятия и професионални гимназии. 

Конкретните цели на форума са: 

• Да се представи партньорската платформа на БШТК и сподели опит в изграждането на 

делови контакти между български и швейцарски фирми; 

• Да се обсъди напредъка във въвеждането на дуалното образование по швейцарски модел 

в България и се разгледат възможности за осигуряване на устойчивост в дългосрочен 

план.  

Българо-швейцарската търговска камара работи за развитието на икономическите отношения 

между двете страни, основано на взаимна изгода, като цели подобряване нивото на знания и 

умения в България на базата на швейцарски опит и ноу-хау и същевременно допринася за 

повишаване на конкурентоспособността на швейцарските фирми на международния пазар чрез 

създаване на подходящи условия за партньорства. Камарата работи също така и за налагането на 

швейцарски ценности в бизнес отношенията, като почтеност, прецизност, качество и 

иновативност.  

Срокът за регистрация е до 23.06.2017 г., чрез приложения формуляр. 

Участието във форума е безплатно.  
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Програма 

Дата:  29 юни 2017 г. (четвъртък) 

Време: 15.00 – 19.00 часа 

Място: гр. Пловдив, Хотел „Империал“, бална зала „Юг“, ул. „Лев Толстой“ № 6 

15:00 – 15:30 Регистрация и кафе за добре дошли  

15:30 – 15:45 

Откриване и приветствия 

• Бони Бонев, председател на УС на БШТК  

• Представител на община Пловдив 

• Н. Пр. Денис Кнобел, посланик на Конфедерация Швейцария в 
България 

15:45 – 16:30 

Част 1: Как да правим бизнес с Швейцария и партньорска платформа на 
БШТК 

• Швейцарските фирми като възложител и доставчик – Макс Щайнер, 
експерт от Швейцария 

• Партньорската платформа на БШТК – Васил Радойновски, ръководител 
на Секретариата на БШТК 

• Представяне на модела на работа на швейцарска фирма в България – 
Оскар Рюег България ЕООД, Стара Загора – Александрос Вореопулос, 
изпълнителен директор 

• Дискусия 

16:30 – 17:00 Кафе пауза 

17:00 - 18:00 

Част 2: Дуалното образование в България – състояние в момента и 
перспективи 

• Проект „ДОМИНО“ – напредък и предизвикателства, Петя Евтимова – 
ръководител на екипа за управление на проекта 

• Моделът на LIBS, Баден, Швейцария 

• Дискусия – модератор Васил Радойновски 

18:00 – 19:00 На чаша вино – време за двустранни срещи и свободни разговори 

 


