Български икономически форум 2018
„Предприемачество и растеж“
6.12.2018, София Хотел Балкан
9:00 – 9:30 – Регистрация
Зала „Сердика“
9:30 – 11:30 – Дискусия „Макроикономическата картина в България в края на 2018 година“
Със специалното участие на:


Ms Kerstin Jorna, зам.-генерален директор, Генерална дирекция „Икономически и
финансови въпроси“, Европейска комисия

Дискусията ще започне с представяне от страна на г-жа Kerstin Jorna на резултатите от
Есенния европейски семестър, които включват годишен обзор на растежа в еврозоната,
оценка на бюджетния план на България, приоритетите по които следва да се работи, както и
ползите за българските предприемачи от задълбочаването на паричния съюз.
Основни участници:










г-н Емил Караниколов, министър на икономиката
г-жа Маринела Петрова, зам-.министър на финансите
г-н Лъчезар Богданов, Индъстри Уоч
г-н Огнян Шентов, председател, Център за изследване на демокрацията
г-н Камен Колев, зам.-председател, БСК
г-жа Виолина Маринова, главен изпълнителен директор, Банка ДСК
г-н Цветан Симеонов, председател, БТПП
г-н Евгений Иванов, изпълнителен директор, КРИБ
г-н Васил Велев, председател, Асоциация на индустриалния капитал

Модератор: Георги Табаков, председател, Български икономически форум
11:30 – 11:45 – Кафе пауза
11:45 – 13:00 – От идеята до бизнеса – представяне на онлайн платформа за стартиращи
предприемачи
Демонстрация и възможност за въпроси и отговори



г-н Георги Табаков, председател, Български икономически форум
г-жа Кристина Златанова, ръководител на Проект „ИКТ за стартиращи предприемачи“

13:00 – 14:30 – Обяд
14:30 – 15:30 Entrepreneur или Intrapreneur – корпоративните социални иновации (КСИ) като
фактор за устойчив растеж

Реализацията на КСИ от големите компании е свързана с промяна в тяхното корпоративно
поведение и практики чрез въвеждането на социално включващи и същевременно финансово
привлекателни стратегии за подобряване на тяхната конкурентоспособност в дългосрочен
план. КСИ дават възможност на т.нар. “вътрешни за предприятието предприемачи”
(intrapreneurs) да намерят мотивация за своето професионално развитие и да осъществят на
практика иновативните си идеи в социалната или екологичната сфера.
Участници:
 г-н Евгений Иванов, генерален мениджър на “Евроконсултантс България С.А.” АД –
“Entrepreneur или Intrapreneur – как да внедряваме корпоративните социални иновации”
 г-н Юрий Вълковски, изпълнителен директор на Фондация “Промяната” – “Социалните
предприемачи и ролята им за развитието на обществото”
 г-жа Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA Bulgaria - “От предприемчиви хора
към щастлива нация”
15:30 – 17:00 Възможности за подкрепа на стартиращото предприемачество в България
Представяне на инвестиционни фондове и фондове за рисково финансиране; програми за
насърчаване на предприемачеството, в т.ч. социалното предприемачество; инкубационни,
акселeраторски и пре-акселeраторски програми; споделени работни пространства; обучения и
консултации за подпомагане на стартиращите предприемачи.
Участници:
 г-жа Яничка Труева, мениджър “Стратегическо планиране и връзки с науката”, Клийнтех
България – “Акселерирането на предприемачи за подобряване на тяхната успеваемост”
 г-н Павел Езекиев, основател на NEVEQ Capital Partners – “Инвестициите на фондовете за
рисков капитал в стартиращи предприемачи”
 г-н Виктор Манев, основател на IMPETUS Capital – “Инвестиции в растежа на фирмите”
 г-жа Милена Колева, ръководител на Академия по иновационен мениджмънт –
“Иновациите в подкрепа на предприемачеството”
 г-жа Люба Христова, основател на SOHO - Sofia Holistic Coworking Company – “Ролята на
коуъркинг пространството за развитие на стартиращото предприемачество”
17:00 – 17:30 – Споделяне на идеи и нетуъркинг на по чаша кафе за участниците във форума

