
П Р О Г Р А М А  

 

 На Финансовия форум на тема:  „Иновативни подходи в сферата на финансирането 

на МСП и в частност на старт ъп компаниите“ 

Финансовият форум, организиран от Съвета по иновации при БТПП  и EEN при БТПП  

ще се състои в Конферентна зала А, ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9 на 

21.ноември 2019 г. четвъртък от 14,00 ч. Начало на регистрацията 13,30 ч. 

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 – Доц.Йосиф Аврамов, член на УС на 

БТПП 

14,05 ч. – 14,30 ч. Представяне на кредитните продукти за МСП, Лора Ачева, 

зам.началник отдел „Кредитиране на МСП” в Централно управление на Райфайзенбанк, 

България, гр.София 

 

14,30 ч. – 14,50 ч. Христо Стоянов, представител на Европейския инвестиционен фонд, 

Люксембург; ръководител на офиса на фонда в гр.София; презентация на тема:  Фондове 

за рисков капитал в България 

14,50 ч. – 15,10 ч. Доц.Ренета Димитрова, ръководител на департамент „Икономика“ при 

НБУ 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“ 

 

15,10 ч. – 15,30 ч. Ангелина Тодорова, началник на Звено „Координация“ при Фонда на 

фондовете, „Фондове за финансиране на МСП и старт ъпи“ 

15,30 ч. – 15,50 ч. Константин Джелебов, СЕО на Финтех компания „Файър“; 

Презентация на тема: „Дигитални плащания, такси, касови бележки и вечен ли е 

наложения платеж в България?“ 

15,50 ч. – 16,10 ч. Светослав Димитров, Член на УС на Българската финтех асоциация и 

на Съвета по иновации при БТПП 

16,10 ч.-16,30 ч. Боян Ивков, Иван Жабински, старт ъп „Елбул“, Презентация на тема: 

“Иновативни подходи при изготвянето на софтуер на зарядни станции за електромобили, 

прилагани от старт ъпа „Елбул“  

16,30 ч. – 17,00 ч. Дискусия 

 


