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ДО  

ЧЛЕНОВЕТЕ  

НА БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

 

ОТНОСНО:  Презентация на тема „Публично-частно партньорство и рисково 

финансиране на иновативни проекти по примера на Израел”, 14 април 2015 г.  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани на презентация на 

тема” Публично-частно партньорство и рисково финансиране на иновативни проекти по 

примера на Израел”, която ще се проведе на 14 април 2015 г. в БТПП, ул. „Искър „9 от 14.00ч., 

Зала А. Събитието се организира съвместно с Посолството на Израел и Висшето училище по 

застраховане и финанси /ВУЗФ/. 

Основен лектор по време на събитието ще бъде г-н Елан Животовски, който ще представи 

опита си в един от топ рисковите фондове в Израел, които финансират иновативни проекти в 

цял свят. Участие ще вземат и високопоставени представители на Посолството на Израел и 

ВУЗФ. 

Израел е основана на иновации икономика, която се класира на 27-мо място (от 144 държави) в 

Доклада за глобална конкурентоспособност 2014-2015. Икономическият й успех се крие в 

иновациите и създаването на нови предприятия. В действителност, страната предлага уникално 

съчетание от високи академични постижения, научни иновации и предприемачески опит. 

Университетите и изследователските институти в Израел са високо уважавани в чужбина в 

области като компютърни науки, инженерство, електроника. Правителството подкрепя растежа 

на научно-развойния сектор чрез различни стимули, сред които различни програми и фонд за 

рисков капитал. Израел отделя 4% от БВП за научноизследователска и развойна дейност, което 

прави страната сред първите в света. Страната е особено силна в ранното развитие на нови 

проекти и превръщането на иновативните идеи и научна работа в продаваеми продукти.  

Фирмите, които имат желание за участие в презентацията следва да потвърдят до 9 април 

2015г. /четвъртък/ на e-mail: m.markova@bcci.bg или тел.: 02 8117 494. Работен език – 

английски език. Участието е безплатно. За допълнителна информация: дирекция 

”Международно сътрудничество и международни организации”: тел:02/ 811 7494 , 811 7421 

 

Приложение: проекто програма; CV на г-н Елан Животовски 

 

С уважение, 

 

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ 

Председател на УС на БТПП 

mailto:m.markova@bcci.bg

