
Фирма ТелСпек – Канада; фирма ЛимКо интернешънъл – Германия и фирма 
ВМВ България 

                                  организират със съдействието на СИРТ при БТПП

 
Първата международна научна конференция на тема: „Индивидуални средства за 

отчитане и проследяване на факторите на околната среда“
на 29.01.2016 г., 10 ч., гр. София, Българска търговско-промишлена палата

ул. „Искър“ №9, етаж 1, зала А

 П   Р   О   Г   Р   А   М   А

Организатор: фирма ВМВ България ЕООД
Домакин: Съвет  по  иновации  и  развитие  на  технологиите (СИРТ) към  Българската 
търговско-промишлена палата
Официални езици: български

09:30 – 10:00 часа Регистрация и сутрешно кафе
10:00 – 10:10 часа Откриване -  Йосиф Аврамов 
Съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите към Българската  
търговско-промишлена палата – домакин и модератор на конференцията
10:10 – 10:15 часа Приветствие на г-н Цветан Симеонов 
председател на Българската търговско-промишлена палата
10:15 – 10:20 часа Даване думата за приветствие и представяне на участниците 
на Д-р Веселин Василев, дм - ВМВ България ЕООД – организатор на конференцията 
10:20 – 10:25 часа Даване думата за приветствие на проф. Костадин Костадинов, дтн 
– зам. Министър на образованието и науката
10:25 – 10:30 часа Даване думата за приветствие на г-н Желяз Енев
Директор на дирекция в министерството на икономиката
10:30 – 11:00 часа Сензор  за  биомониторинг  на  водата  -  д-р  Алмут  Герхардт,  д-р  
Георге Томас, дм – фирма ЛимКо Интернешънъл, Германия
11:00 – 11:30 часа Скенер за храни и напитки  -  г-жа Изабел Хофман, дм  – фирма  
ТелСпек, Канада
11:30 – 11:45 часа Научен  доклад:  „Резултати  от  използване  на  някои  преносими 
средства за отчитане и проследяване на определени съставки от въздуха в България“ – 
доц. Росен Милетиев,ди и доц. Валери Симеонов,ди – Технически университет, София 
11:45 – 12:00 часа Демонстрация  на  някои  от  използваните  в  България  преносими 
средства за отчитане и проследяване на определени съставки от въздуха  – доц. Росен  
Милетиев,ди и доц. Валери Симеонов,ди – Технически университет, София
12:00 – 12:30 часа Индивидуален  детектор  за  състава  на  въздуха  –  д-р  Веселин  
Василев, дм, инж. Катя Томова – ВМВ България ЕООД

29 януари 2016 г.



12:30 – 13:00 часа Професионална  апаратура  за  отчитане  и  проследяване  на 
факторите на околната среда – представител на Института по физика на твърдото  
тяло – Българска академия на науките
13:00 – 13:30 часа Обмен на мнения на чаша вино

Срещи-дискусии с български компании  и други компании от Балканския полуостров 
на  тема  „Възможности  за  популяризиране,  производство  и  продажба  в  България  и 
югоизточна  Европа  на  продуктите  на  ЛимКо  интернешънъл,  ТелСпек  и  ВМВ 
България“. Изисквания за участие и възможности за представителство на техническите 
панаири и изложения в:
„Изложение околна среда и води - Интерекспоцентър“, гр. София, България;
„Пловдивски панаир“, гр. Пловдив, България;
„Технома“, гр. Скопие, Македония;
„DIGIT.EMA (WEBIT)“, гр. Истанбул, Турция;
„Трофотех, Фуудтех“, гр. Атина, Гърция;
„Букурещки технически международен панаир“, гр. Букурещ, Румъния;
„Белградски панаир“, гр. Белград, Сърбия.
И други панаири и изложения в Югоизточна Европа. 

Организационен комитет:    фирма ТелСпек – Канада
    фирма ЛимКо интернешънъл – Германия
    фирма ВМВ България

За контакти: 
Организатор:  д-р Веселин Василев, дм - фирма ВМВ България ЕООД, 

Тел. 02/8407288;  Моб.тел. 0878494000
E-mail: enterpricexxi  @  gmail  .  com   

От страна на СИРТ: Юлиан Петков – технически секретар на Съвет по иновации и 
развитие на технологиите към Българската търговско-промишлена палата, 
Тел: 0877 163 583
E-mail: yulian.petkov@inovacii.eu  

г след конференцията ч ЗАЛА А на БТПП29.01.2016 . –   14,00 – 16,00 .    


