
П Р О  Г Р А М А 

Кръгла маса, организирана от Съвета по иновации на тема:  

„РОЛЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА, 

ЕЛЕКТРОНИКАТА И ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ” 

21 юли 2017 г., БТПП 

 

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

съпредседател на Съвета по иновации при БТПП 

 

15,00 ч. – 15,05 ч. Откриване на Кръглата маса – д-р Васил Тодоров, главен секретар на 

БТПП 

 

15,05 ч. – 15,25 ч. Експозе на проф. Анна Стойнова, Ръководител на Научно-

изследователска лаборатория "Център за високотехнологични решения в 

електрониката", професор в катедра "Микроелектроника" при ТУ-София. 

Презентацията ще е на тема: „Възможности за взаимодействие на науката с бизнеса 

чрез използването на капацитета на лабораториите и другите научно-производствени 

звена на ТУ-София” 

 

15,25 ч. – 15,45 ч. Презентация от доц. д-р Румен Атанасов, председател на УС на 

БАСЕЛ, член на Бюрото на Съвета по иновации: „Готова ли е българската икономика 

за Индустрия 4.0?”  

 

15,45 ч. – 16,05 ч. Презентация на представител на АЛМОТ, Стара Загора – 

„Иновациите в дейността на АЛМОТ”. Предприятието бе наградено с Първа награда в 

Конкурса за най-успешна иновативна фирма на Съвета за иновации през 2016 г.  

 

16,05 – 16,20 ч. Презентация на представителите на СЕА „Софена“ д-р инж. Здравко 

Георгиев, изпълнителен директор на СОФЕНА и д-р инж.  Надя Николова, Председател 

на УС на СОФЕНА  на тема: „Обучение на електротехници относно интелигентни 

решения за управление на енергията“. по проект “SMARTEL”.  

 

16,20 – 16,40 ч. Презентация на представителите на СЕА „Софена“ д-р инж. Здравко 

Георгиев, изпълнителен директор на СОФЕНА  и д-р инж.  Надя Николова, 

Председател на УС на СОФЕНА на тема: „Ангажиране на европейски стартиращи 

компании и млади МСП в действия за устойчива енергия” по проект “START2ACT”. 

 

16,40 – 17.00 ч. Презентация на д-р инж. Здравко Георгиев, изпълнителен директор на 

СОФЕНА  и д-р инж. Надя Николова, Председател на УС на СОФЕНА на тема: 

”Прилагане на мерки за ЕЕ в офиса и мотивиране на служителите” 

 

17,00 ч. – 17,15 ч. Дискусия 

 

17,15 ч. – 18,00 ч. Неформален обмен на мнения на коктейл - даван от СОФЕНА - във 

фоайето на БТПП, където участниците в Кръглата маса могат да разгледат изложбата 

на г-жа Ралица Денчева, организирана със съдействието на Съвета по иновации при 

БТПП 


