
П Р О Г Р А М А  

 

на Кръглата маса на тема: „Иновативни подходи за 

финансиране на проекти на старт ъпи и МСП в индустрията 

в т.ч. в IT сектора чрез национални и европейски 

финансиращи програми за МСП“ 

17 март, гр. Пловдив в Конферентната зала на Търговско-промишлена камара, Пловдив  

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

съпредседател на Съвета по иновации при БТПП 

13,00-13.30 - Регистрация 

13.30-13.35 - Откриване на ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН – Доц. Йосиф Аврамов, д-р по 

икономика 

13.35-13.40 - Приветствие към участниците - Добрина Проданова, председател на УС на 

Търговско-промишлена камара - Пловдив 

13,40-13,55 - 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 в създаването и управлението на старт ъпите и съдействието 

на Съвета по иновации при БТПП за развитието им“ 

13,55.-14.10 - 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.“ 

14.10-14.25 – Петя Щерева, Представител на Областния информационен център за 

европейски програми, гр. Пловдив – Ролята на Областния информационен център в 

подпомагането на старт ъпите в регион Пловдив 

14.25-14.40 – Ангелина Тодорова, Камен Петров, експерт в Звено „Координация“ при 

Фонда на фондовете „Нови финансиращи схеи, одобрени от Фонда на фондовете“ 

14.40-15.10 ч. Боян Ивков, Иван Жабински, собственици и управители на Старт ъп 

„Елбул“, Презентация на тема: “Иновативни подходи при изготвянето на софтуер на 

зарядни станции за електромобили, прилагани от старт ъпа „Елбул“  

15.10-15,30 – Дискусия и индивидуални консултации с лекторите и с участието на старт 

ъп компании, инвеститори в иновационни и в инвестиционни проекти, студенти и 

младежи, които желаят да открият свои стартъпи 

15,30 – 16,30 ч. Нетуъркинг (обмен на мнения на чаша вино, предоставено от екипа на 

старт ъпа „Елбул“) 

 



 

 

 


