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ПРОГРАМА 
 

 

Кръгла маса 
 

Зелената сделка и бъдещeто на инвестициите и 

банкирането 

26.11.2021 г. 

 

ХИБРИДЕН ФОРМАТ 

ВУЗФ, зала 501 и Google Meet 

LIVE STREAMING 

 

 

10:30 –10:45   Официално откриване  

доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ 

г-жа Даниела Везиева, министър на икономиката - поканена 

г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор 

 

10:45 –12:15   ПАНЕЛ I Банките и Зелената сделка  

 

Панелисти: проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната 

дейност и качеството, ВУЗФ, програмен директор на направление “Финанси и 

финансов мениджмънт”, VUZF Lab и мениджър „Зелени политики“ на Пощенска 

банка 

доц. д-р Григор Сарийски, Институт за икономически изследвания, БАН и 

главен икономист на Токуда Банк 

проф. д-р Юлия Добрева, преподавател във ВУЗФ и ръководител отдел 

„Корпоративни клиенти“ в D Bank 

доц. д-р Виктор Йоцов, председател на Научния съвет на Института за 

икономически изследвания, БАН 

Теодор Маринов, член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС 

и Изпълнителен директор Легаси и дъщерни дружества 
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Презентация: Представяне на резултатите от изследване сред банките в  

България за готовността им за новите реалности, произтичащи от 

Зелената сделка 

проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова, зам.-ректор на ВУЗФ по учебната 

дейност и качеството и мениджър „Зелени политики“ на Пощенска банка 

Дискусия по въпросите: 

Къде са банките в България спрямо новите политики на ЕС и по-конкретно на 
ЕЦБ? 

Какви ще бъдат промените на пазара на банковото кредитиране в резултат от 
Зелената сделка? 

Какви нови възможности за получаване на банково финансиране за бизнеса ще 
се появяват в резултат на това? 

Какви зелени банкови продукти има на пазара в България в момента? 

Ще има ли нови изисквания от банките към бизнеса при кандидатстване за 
кредити и какви са те? 

 
Модератор: проф. д-р Даниела Бобева, ВУЗФ 

 

12:15 –13:00   ПОЧИВКА 

 

 

13:00 –14:30   ПАНЕЛ II Капиталовите пазари и Зелената сделка  

 

Панелисти: Владимир Савов, заместник-председател на КФН, ръководещ 

управление „Застрахователен надзор“ 

Мария Филипова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление 

„Надзор на инвестиционната дейност“  

Христина Пендичева, член на Експертната група по Устойчиви финанси към 

Европейската комисия 

доц. д-р Станислав Димитров, ръководител на катедра “Финанси”, ВУЗФ, 

главен изпълнителен директор на ЖЗК „Съгласие“  

Eвелина Милтенова, председател на УС на Българската асоциация на 

дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) 

Радослава Масларска, председател на УС на Българската асоциация на 

лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) 

Петко Кръстев, председател на УС на Българската асоциация на 

управляващите дружества (БАУД) 
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Презентация: Тенденциите при зелените инвестиции на капиталовите 

пазари в Европа 

доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фонда 

борса 

Дискусия по въпросите: 

Какво представляват "зелените инвестиции и инвестиционни инструменти"? 

Защо тези инструменти са толкова атрактивни и кои са предимствата им? 

Какви са тенденциите на европейския пазар на зелени инвестиционни 

инструменти? 

Има ли зелени инвестиционни инструменти в България, кои са те и как може да 

се инвестира в тях? 

Какви са експертните очаквания за този пазар? 

 

 

Модератор: доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на 

Българската фонда борса 

 

 

14:30 – КОКТЕЙЛ 

 

 

ОРГАНИЗАТОРИ 
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ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРИ 

 

 

 

     
 

 

 

 

ГЕНЕРАЛНИ СПОНСОРИ 

 

           
 

 

СПОНСОРИ 

 

 

               
                          

 

 

 

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ 

 

 

                  

 

https://www.investor.bg/
https://www.bloombergtv.bg/
https://www.dnes.bg/

