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Този документ е създаден по проект: № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и 
интелигентна градска среда“, Бенефициент: ОТТ-ПРОИНО. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Офис за технологичен трансфер-ПРОИНО" и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
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                Втора работна среща „Наука - бизнес“ 

 
06.11.2014 г. 
 

София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 10, Институт по електрохимия и 
енергийни системи – БАН, етаж 2 
     

ПРОГРАМА 
 

09.30 - 10.00 Регистрация 

10.00 - 10.05 Откриване 

проф. Костадин Костадинов, Управител, Фондация ГИС-Трансфер 
Център; 

10.05 – 10.20 Представяне на Офиса за технологичен трансфер - ПРОИНО и на 
проекта „Интегриране на иновативни решения за енергийна 
ефективност и интелигентна градска среда“ 

инж. Даниела Леви, Ръководител на проекта; 

10.20 – 10.40 „Интегриран подход за преработване на оризови люспи с цел 
превръщането им в C / Si  материали с приложимост и добавена 
стойност“ 

доц. д-р Иван Узунов, Институт по обща и неорганична химия – БАН; 

10.40 – 11.00  „Извличане на топлинна енергия от отпадъчни топли води“   

доц. д-р Стоян Гашаров, Интел Енерджи ЕООД; 

11.00 – 11.20  „Полимерен комплекс с радиационно-защитни свойства“  

гл. ас. д-р Виолета Митова, Институт по полимери – БАН; 

11.20 – 11.40 „Иновационна топлоизолационна система Екопур“   

инж. Ангел Чурешки, Мейк България ЕООД; 

 Проект: № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и 

интелигентна градска среда“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. 

http://www.proinno-bg.eu/
mailto:office@proinno-bg.eu
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11.40 – 12.00  „Композитни калциево-фосфатни биоматериали с приложение в костната 
хирургия и денталната медицина”  

доц. д-р Диана Рабаджиева, Институт по обща и неорганична химия – 
БАН; 

12.00 – 12.20 „Химичен състав и иновативна технология за отстраняване на полимерни 
покрития върху метална основа“   

инж. Огнян  Димитров, Подеминвест технологии ЕООД; 

12.20 – 14.00 Обедна почивка с обяд 

14.00 – 14.20 „Триизмерно представяне на артефакти, реклами и др.“ 

проф. дн Венцислав Съйнов и проф. дн Симеон Съйнов, Холобул ООД; 

14.20 – 14.40 „Роботи за микро- и нанопремествания с цел експериментално 
приложение в медицината, вкл. и за in vitro оплождане”  

доц. д-р Тихомир Тянков, Институт по механика – БАН и „Микрона“ ООД; 

14.40 – 15.00 "Сътрудничество между академичните среди и бизнес - проблеми и 
възможности" през погледа на проект BG051PO001-3.3-05-001 „Наука и 
бизнес”  

доц. д-р Албена Вуцова, СУ „Св. Кл. Охридски“ 

15.00 – 15.20 Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ – 
общи положения и предизвикателства за партньорството наука-бизнес 

инж. Даниела Леви, НКЛ по приоритет „Сигурна, чиста и ефективна 
енергия“ на РП „Хоризонт 2020“; 

15.20 – 15.40 ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – общи положения и 
възможности за кандидатстване 

доц. д-р  Георги Райчевски, експерт „ТТ и комерсиализация на научни 
продукти и услуги“, ОТТ-ПРОИНО; 

15.40 – 16.20 

 

 

 

Дискусия с чаша кафе 

Модератор, доц. Георги Райчевски, експерт „ТТ и комерсиализация на 
научни продукти и услуги“, ОТТ-ПРОИНО; 

 

Закриване 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.proinno-bg.eu/
mailto:office@proinno-bg.eu

