
 

 

 

                                                       П Р О Г Р А М А  

 

на ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ на тема:  „ Иновативни подходи във 

финансовия мениджмънт на старт-ъп компании в гр. Пловдив и в 

Южен Централен район “ 

Модератор: доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, член на УС на БТПП и 

съпредседател на Съвета по иновации при БТПП 

13,30 ч. – 14,00 ч. Регистрация  

14,00 ч. – 14,05 ч. Откриване на Кръглата маса – Добрина Проданова, 

председател на УС на Търговско-промишлена камара, Пловдив 

14,05  ч.–14,30  ч.  Галина  Борисова, Ръководител на 

Микроцентър, бул. Васил Априлов №20, гр.Пловдив и   

Стела Бресковска; Ръководител на Микроцентър,бул Мария Луиза №1, 

гр.Пловдив на Райфайзенбанк, България; Доклад на тема: „Програма за 

кредитиране на МСП и в частност на старт ъп компании на Райфайзенбанк, 

България“ АД 

14,30 ч. – 15,00 ч. Доц. Ренета Димитрова, ръководител на департамент 

„Икономика“; гл.асист. д-р Ралица Димитрова, програмен директор на 

магистърска програма „Финанси“ и гл.асист. д-р Никос Караян в 

департамент „ИКОНОМИКА“ при Нов български университет. 

„Представяне на програмата на новата специализация по финансов 

мениджмънт за старт ъпи в Нов български университет“ 



15,00 ч. – 15,20 ч. Иванка Митовска, Началник РС Пловдив "Мониторинг и 

финансово управление" в Главна дирекция "Европейски фондове за 

конкурентоспособност" при Министерство на икономиката; Доклад на 

тема:„Актуални схеми по ОПИК за финансиране на малкия и средния 

бизнес и в частност на старт ъпи и предстоящи схеми, които се очаква да 

бъдат обявени до края на 2020 г.“ 

15,20 ч. – 15,50 ч. Камен Стратиев, Представител на Областния 

информационен център за европейски програми, гр. Пловдив 

15,50 ч. – 16,10 ч. доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, член на УС на 

БТПП и съпредседател на Съвета по иновации при БТПП, Презентация на 

тема: „Ролята на финансовите инструменти във финансовия мениджмънт 

на старт ъпите“ 

16,10 ч. – 17,00 ч. Дискусия с участието на старт ъп компании, инвеститори 

в иновационни и в инвестиционни проекти, студенти и младежи, които 

желаят да открият свои старт ъпи 


