Наръчник за медиите
Европейски ден на конкуренцията
31 май 2018
ДНЕВЕН РЕД
31 май | петък
9:30

Пристигане в Резиденция „Бояна“

10:00

Откриване

Модератор:

г-н Димитър Кюмюрджиев, зам.-председател на Комисия за защита на
конкуренцията

Приветствия:

г-жа Юлия Ненкова, председател на Комисия за защита на конкуренцията
г-жа Цвета Караянчева, председател на Народното събрание на Република
България
г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател
г-н Емил Караниколов, министър на икономиката

10:30
11:30

Основна реч
г-жа Маргрете Вестагер, Европейски комисар по конкуренция
Директивата ECN+: какво ще донесе плюсът?

Модератор:

проф. Пинар Акман, директор на Центъра за бизнес право и практика,
Университет на Лийдс

Лектори:

г-жа Константина Стрували, заместник началник на отдел А/4 Европейска мрежа
по конкуренция и частно правоприлагане, ГД „Конкуренция“, Европейска комисия
проф. д-р Жак Стеенберген, председател, Белгийско ведомство по конкуренция
д-р Натали Харсдорф, заместник управляващ директор на Австрийското
ведомство по конкуренция

д-р Гунар Калфас, началник на Отдел „Германско и европейско антитръст право”,
Федерална служба по картелите, Германия

14:00

г-н Джанлука Сепе, началник на Отдел – Въпроси на ЕС, Италианско ведомство по
конкуренция
Конкуренцията на енергийните пазари: начинът да се осигурят достъпни и сигурни
доставки за всички потребители

Модератор:

г-жа Тереза Морейра, началник на направление „Защита на конкуренцията и
потребителите“, УНКТАД

Лектори:

д-р Антонио Гомеш, началник на отдел „Конкуренция“, Организация за
икономическо сътрудничество и развитие
г-н Александър Джий, заместник началник на Отдел B/1 Антитръст Енергетика,
Околна среда, ГД „Конкуренция“, Европейска комисия
г-н Димитър Кюмюрджиев, зам.-председател на Комисия за защита на
конкуренцията
г-н Алберт Риера, старши икономист, Compass Lexecon

16:00

г-н Даниел Колган, съдружник, DLA Piper
Поправяне на вредите – очаквани ефекти от приложението на Директивата за
вредите

Модератор:

г-жа Михаела Носа, директор на Дивизия „Правни, законодателни и
международни отношения“, Антимонополна служба на Словакия

Лектори:

проф. Дамиен Жерар, Колеж на Европа и Университет на Льовен, директор,
Глобален център по право на конкуренцията
г-н Роберто Киепа, генерален секретар, Италианско ведомство по конкуренция
г-жа Андреа Хамилтън, съдружник, McDermott Will & Emery
г-жа Надин Уотсън, старши вицепрезидент, Compass Lexecon

17:30

Заключително слово
г-жа Юлия Ненкова, председател на Комисия за защита на конкуренцията

Информация за акредитация
Акредитираните журналисти могат да вземат своите баджове в четвъртък, 31 май, от 8:30 часа на
входа на резиденция "Бояна". Журналистите ще имат достъп до заседателната зала по време на
изказванията за добре дошли и встъпителните думи, както и на основната реч на комисар
Вестагер (между 10: 00 - 11: 00 часа). След това журналистите ще могат да използват работните
пространства в пресцентъра на НДК. Дневният ред ще бъде излъчван на живо на страницата на
Българската комисия за защита на конкуренцията http://scf.cpc.bg/. До момента не се предвижда
пресконференция.

Снимки и видео
През целия ден снимки и видео ще бъдат публикувани в секциите „Снимки“ и „Видео“. Всички
официални снимки от събитието са достъпни и за изтегляне във висока резолюция в страницата на
Българското председателство във Flickr. Видео може да се изтегли във висока резолюция от Vimeo.

Контакти за пресата
В София: Веселин Желев, v.jelev@government.bg, +359 883 990 247
В Брюксел: Елица Златева, elitsa.zlateva@bg-permrep.eu, +32 476 996 634

