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НАСЪРЧАВАНЕ НА ЖЕНСКОТО ПРЕДПРИЕMАЧЕСТВО
ПОД ПАТРОНАЖА НА Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
На 15 и 16 ноември 2013 г. в хотел Шератон, София Българската
асоциация на жените предприемачи (БАЖП)
проведе Третия
международен форум на женското предприемачество съвместно с Осмия
международен форум на Danube Net, на който Business and Professional
Women (BPW) – София, асоцииран член към световната организация на
BPW International, е домакин.
Форумът се проведе под патронажа на Министър-председателя на
Република България г-н Пламен Орешарски. Съорганизатори бяха
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).
Събитието бе посрещнато с огромен, присъстваха над 130 участници.
Форумът беше открит от инж. Радка Стаменова, председател на
БАЖП и президент на BPW-София, която приветства участниците и
представи гостите. Присътвалите на събитието представители на
българското правителство - г-жа Десислава Терзиева, Министър на
регионалното развитие; г-жа Анна Янева, Заместник-министър на
икономиката и енергетиката; г-жа Росица Янкова, Заместник-министър
на труда и социалната политика, говориха за силата на жената
предприемач и за нейния принос за развитието на икономиката на всяка
една от държавите, а заместник-министър Терзиева обърна специално
внимание на целите на Дунавската стратегия и приоритетите на България
във връзка тях.
Г-жа Дияна Бежяк, Заместник-министър по Европейските програми за
двустранно сътрудничество и други международни проекти
в

Министерство на предприемачеството и занаятите, Хърватия в своето
изказване поздрави присъстващите и изрази задоволство от възможността
да присъства на този форум.
Г-н Евгений Иванов, Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция
за насърчаване на малките и средните предприятия, и г-н Цветан
Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата
(БТПП) пожелаха успешна работа на форума, а на жените предприемачи да имат сили и възможност да участват активно във всички сфери на
икономиката и да дават своя принос за развитието й.
Обръщения към участниците направиха и посланиците Н.пр. Г-жа Лиерка
Алайбек - Република Хърватия; Н.пр. Герхард Райвегер – Република
Австрия,; Н.пр. г-н Владимир Чургус – Сърбия,които поздравиха
участниците и пожелаха успех на форума. Д-р Михаел Ангерер, съветник
по търговските въпроси към Посолството на Република Австрия в
София, който участва в работата на форума, представи по интересен и
нетрадиционен начин направеното и правещото се в областта на женското
предприемачество в РАвстрия.
Инж. Радка Стаменова, Председател на БАЖП и Президент на BPW-Sofia,
представи целите и приоритетите в дейността на двете организации,
трудностите, които срещат жените предприемачи и възможностите за
решаване на проблемите пред женското предприемачество.
Своя опит и добри практики представиха и чуждестранните гости: др Aлида Перков, председател на BPW Danube Net 2009-2012 и 20132016, г-жа Марион Фолк, учредител и заместник-председател на BPW
Danube net , г-жа Сабине Шмелзер, координатор на BPW за Европа, Гжа Драгица Караджич, от Министерство на предприемачеството и
занаятите в Хърватия, г-жа Aрзу Йозал, президент на BPW Tурция.
Изказванията на българските участници и на гостите от чужбина
предизвикаха интересни дискусии и бяха засегнати въпроси за
трудностите, които срещат жените предприемачи в държавите си и
амбициите им да ги преодоляват и да вървят напред.
При официалното откриване на форума присъстващите бяха приятно
изненадани от поздрава с песен на малките ученици от Частно училище
«Меридиан 22», които поднесоха на гостите символа на България – рози.
Участници на събитието – жени предприемачи и сдружения,
проявиха интерес за присъединяване към БАЖП. Те предложиха БАЖП и
сродни организации да се обединят в името на общата кауза – развитие на
женското предприемачество и просперитет на страната ни. БАЖП бе
поканена да подкрепи конкурса «Жена-предприемач и мениджър на
годината, който засега има статут на регионална проява и се организира от

Асоциация „Да съхраним жената” – гр. Варна и който би могъл да
прерасне в национален.
Вторият ден заседанията на форума продължиха по програма – споделяне
на опит, дискусии, провеждането на b2b срещи и представяне на мястото за
провеждане на 9. BPW форум - Регенсбург-Германия от Г-жа Марион
Щадлобер – Дегверт .
Форумът приключи с решения за подпомагане на
женското
предприемачество в изпълнение на препоръките на ЕС в различни негови
документи, както и регионалните и държавните за всяка отделна страна
такива.

