
П Р О Г Р А М А  

 

 на Кръгла маса на тема:  „Перспективи пред развитието на иновациите в 

Лабораторния комплекс на София Тех Парк“  

Кръглата маса, организирана от Съвета по иновации при БТПП и София Тех Парк ще се 

състои в Конферентна зала А, ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9 на 

25.септември 2019 г. сряда от 14,00 ч. Начало на регистрацията 13,30 ч. 

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

съпредседател на Съвета по иновации при БТПП 

13,30 ч. – 14,00 ч. Регистрация  

14,00 ч. – 14,05 ч. Откриване на Кръглата маса – Цветан Симеонов, председател на УС 

на БТПП 

14,05 ч. – 14,20 ч. Тодор Младенов, изпълнителен директор на София Тех Парк 

Приветствие към участниците в Кръглата маса и Доклад на тема „Перспективи пред 

развитието на София Тех Парк“. 

14,20 ч. – 14,40 ч. Проф.Валери Младенов, Ръководител на Лаборатория „Изкуствен 

интелект и CAD системи“ и професор в Катедра „Теоретична електротехника“ при 

Факултет „Автоматика“ в Технически университет - София. Презентация на тема: 

„Изкуствен интелект и CAD системи ”. 

14,40 ч. – 15,00 ч. проф.Ана Пройкова, Ръководител на лаборатория за 

висопроизводителни изчисления, професор в Софийския университет „Св.Климент 

Охридски“  и докторант Иво Илиев, Презентация на тема: „Лаборатория НРС предлага 

възможности и за индустрията в България“.  

15,00 ч. – 15,20 ч. д-р Георги Шарков, Ръководител на лаборатория „Киберсигурност“. 

Презентация на тема: „Киберсигурност“. 

15,20 ч. – 15,40 ч. Доц.Васил Гълъбов, Ръководител на лаборатория „Биоинформатика 

„БИОИНФОТЕХ““, ръководител катедра „Автоматизация на непрекъснатите 

производства“ при Факултет „Автоматика“ в Технически университет - София. 

Презентация на тема: "Биоинформатика". 

15,40 ч. – 16,00 ч. Дискусия 

16,00 ч. – 17,00 ч. Общо събрание на Съвета по иновации при БТПП, което ще се проведе 

при следния Дневен ред: 1. Отчет за 2018 г. и първото полугодие на 2019 г.; 

2.Утвърждаване на насоки за работа на СИ до края на 2019 г. и през първото полугодие 

на 2020 г.; 3.Промяна на критериите в Конкурсите на Съвета по иновации при БТПП за 

най-успешна иновативна фирма и за най-добър иновативен проект и учредяване на трета 

конкурсна категория „За най-успешен старт ъп“; 44.Избор на нови членове на Бюрото на 

Съвета по иновации, 5. Разни 

 


