
 

 

                                                       П Р О Г Р А М А  

 

на Кръгла маса на тема: „Предизвикателства пред държавната 

администрация за развитието на иновациите и технологиите у нас при 

програмирането на Програмен период на ЕС 2021-2028 г.“ 

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

съпредседател на Съвета по иновации при БТПП 

9,00 ч. – 9,30 ч. Регистрация  

9,30 ч. – 9,35 ч. Откриване на Кръглата маса – Цветан Симеонов, 

председател на УС на БТПП 

9,35 ч. – 10,00 ч. Карина Ангелиева, зам.министър на образованието и 

науката, Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“ при МОН, 

Доклад на тема: „Политики и инструменти за развитие на научните 

изследвания след 2020“. В екипа на МОН ще участват и: Златина Карова и 

Янита Жеркова от дирекция „Наука“ 

10,00 ч. – 10,25 ч. Желяз Енев, директор в Министерството на икономика, 

Тихомира Палова, началник отдел „Иновации“ в Министерството на 

икономиката, Доклад на тема: "Политики за интелигентна специализация в 

следващия програмен период". 

10,20 ч. – 10,35 ч. Офелия Цонкова, зам.председател на Патентно 

ведомство; Доклад на тема, посветена за дейността на Патентното 

ведомство в Програмен период 2021-2028 г  



10,35 ч. - 10,50 ч. Ангелина Тодорова  Ръководител Звено за координация 

във Фонда на фондовете; Доклад на тема: „Политики за използване на 

финансови инструменти в следващия програмен период 2021-2028 г.“ 

10,50 ч. – 11,05 ч. доц.Йосиф Аврамов, д-р по икономика; доклад на тема 

„Препоръки от страна на част от членовете на Съвета по иновации при 

БТПП за развитието на иновациите и технологиите у нас при 

програмирането на Програмен период на ЕС 2021-2028 г.“ 

11,05 ч. – 11,30 ч. Дискусия 

11,35 – 12,30 ч. Церемония по награждаването на победителите в 

Конкурса за най-успешна иновационна фирма и най-добър 

иновационен проект 

12,30 ч. – 13,30 ч. Нетуъркинг в Зала Б и малката зала между зала А и зала 

Б на БТПП 


