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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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                Трета работна среща „Наука - бизнес“ 

 
16.01.2015 г. 
 

София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, Институт по механика – БАН, 
зала 300, етаж 3 
     

ПРОГРАМА 
 

09.30 - 10.00 Регистрация 

10.05 – 10.20 Откриване 

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, ОТТ – ПРОИНО;  

10.20 – 10.50 „Лазерна локация / лидарен контрол на замърсяването на 
атмосферния въздух“  

проф. Димитър Стоянов Институт по електроника – БАН; 

10.50 – 11.20  „Технологии и съоръжения за производство на пено стъклени 
материали и изделия от тях“ 

проф. Любен Лаков, Институт по металознание, съоръжения и 
технологии „Акад. А. Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика- 
БАН; 

11.20 – 11.50 „Оползотворяване на H2S с цел използването му като източник на 
енергия“  

проф. Венко Бешков, Институт по инженерна химия – БАН; 

 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. 
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11.50 – 12.15 „Биопродукти – от науката към бизнеса“   

гл. ас. Александър Долашки, Институт по органична химия с 
Център по фитохимия – БАН; 

12.15 – 14.00 Обедна почивка с обяд 

14.00 – 14.40 „Технология и устройство за приготвяне на топли храни чрез метода на 
електроосмозата и резонансна  соно – йонофореза ”  

доц. Емил Минев, „Солар Генипоника“ АД и Институт по електрохимия 
и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“– БАН; 

14.40 – 15.20 „Маркетингови анализи и стратегия“  

гл. ас. Станимир Андонов, Висше училище по застраховане и финанси; 

15.20 – 16.00 „Национален иновационен фонд“ и „ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“, 2014 – 2020 г., (МИ) - главни приоритети и 
конкурсни процедури, вкл. трансфер на технологии  

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

16.00 – 16.30 

 

 

 

Дискусия, Закриване 

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