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ПОКАНА 

Форум бизнес и иновации 
България – Швейцария  
15-ти юни, 2016, София 

 
Форумът „Бизнес и иновации България – Швейцария“, организиран от Българо-
швейцарската търговска камара (БШТК) в сътрудничество с посолството на 
Конфедерация Швейцария и София Тех Парк, се провежда във връзка с официалното 
посещение в България на г-жа Мари-Габриел Инайхен-Флайш, Държавен секретар по 
икономическите въпроси на Конфедерация Швейцария и Ръководител на Държавния 
секретариат по икономическите въпроси (SECO), придружавана от швейцарска бизнес 
делегация. 
 
 Форумът ще събере представители на швейцарските и български делови среди, 
политици, високопоставени държавни лица, изследователи  и други заинтересовани 
страни, ангажирани в сферата на бизнеса и иновациите. Основна цел на форума е 
надграждане на вече съществуващи взаимоотношения и връзки между Швейцария и 
България, както и разширяване обхвата за бъдещо съвместно сътрудничество, 
фокусирано конкретно върху нови бизнес партньорства и възможности за инвестиции, 
работа в мрежа и обмен на знания. Друга цел е  представяне на възможностите и 
потенциала на София Тех Парк за подкрепа на иновативно сътрудничество между 
бизнеса и академията в областта на информатиката и информационните технологии, 
науките за живота и зелена енергия.  
 
По време на контактната борса швейцарските участници ще имат възможност да 
осъществят двустранни срещи с представители на български фирми.   
 
Дата:  Сряда, 15-ти юни, 2016 г., от 13:30 ч. до 17: 30 ч.  
 
Място:  Лабораторен Комплекс, София Тех Парк,  

бул. Цариградско шосе №111Б,гр. София 1784 
(Входът към парка се намира срещу Зала Арена Армеец)  
http://sofiatech.bg/en/wp-content/uploads/2015/11/pokana_KARTA_ENG.jpg 

 
Работен език: Български/английски (симултанен превод) 
 
Моля потвърдете участието си като попълните и изпратите прикачената 
регистрационна форма най – късно до 9-ти юни, 2016 г. на office@bscc.bg  
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ПРОГРАМА 
13.30-14.00 Регистрация и кафе за добре дошли 

14.00-14.20 Въведение от домакините: 

 Бони Бонев, Председател на УС на БШТК;  

 Елица Караджова, главен изпълнителен директор и председател 
на съвета на директорите на консорциум за изследване, 
развитие и иновации, Technology and Innovation Network (T+IN) 

14.20-14.50 Официални приветствия  

 Томислав Дончев, Заместник министър председател, Министър 
по европейските фондове и икономическата политика; 

 г-жа Мари-Габриел Инайхен-Флайш, Държавен секретар по 
икономическите въпроси на Конфедерация Швейцария и 
ръководител на Държавния секретариат по икономическите 
въпроси (SECO) 

14.50-15.30 Инвестиционни възможности 

 Светослав Гатев, Българска агенция за инвестиции – 

Инвестиционен климат и възможности в България 

 Сандра Рукщул, економисуис – Фактори на успеха на 

швейцарската икономика 

 Ойген Петерханс, Швейцарско качество - произведено в 

България  

15.30-15.50 Кафе пауза 

15.50-16.50 Две паралелни сесии: 

 Уникална иновационна среда: София Тех Парк. Презентации от 

ръководители на трите приложни изследователски 

лаборатории: 

- БИОИНФОТЕХ – доц. Васил Гълъбов / д-р. Борис Киров 

- БЪРЗО ПРОПОТИПИРАНЕ – проф. Георги Тодоров / д-р Явор 

Софронов 

- ИНТЕЛИГЕНТНИ КОМУНИКАЦИОННИ ИНФРАСТРУКТУРИ - проф. 

Владимир Пулков 

 Дискусия върху възможностите за общи проекти. Посещение на 

лабораториите.   

 Настоящи инвестиционни проекти в региона на София и 

процедури за обществени поръчки. Презентация от Столичната 

агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и дискусия 

върху измененията в Закона за обществените поръчки.  

Допълнителна възможност: Посещение на някои от обектите на София 

Тех Парк, Инкубатор и иновативни фирми.  

16.50-17.30 Контактна борса 

Двустранни срещи между български и швейцарски фирми и 

изследователски организации. 


