
КРЪГЛА МАСА: „Примери за успешни иновации в изследователските 

университети у нас – Софийски университет „Св.Климент Охридски”, Технически 

университет-София и ХимикоТехнологичен и Металургичен Университет, 

гр.София”  

П Р О  Г Р А М А 

 

Регистрация: 9,00 ч. – 9,30 ч. 

9,30 ч. – 9,40 ч. Откриване на Кръглата маса – г-н Цветан Симеонов, председател на УС 

на БТПП 

Модератор: доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, съпредседател на СИРТ и член на 

УС на БТПП 

9,40 ч. - 10,00 ч. – Презентация на тема: „Дизайн и приложения на функционални и 

антисенс нуклеинови киселини за разработването на нови лекарската“;доц. д-р Роберт 

Пенчовски ; Биологически факултет при Софийския университет „Св. Климент 

Охридски 

10,00 ч. – 10,20 ч. Презентация на тема: "Научно-изследователско и иновативно 

сътрудничество на ТУ София с Индустрията "; проф.Георги Тодоров, декан на 

Машинно-технологичен факултет при Техническия университет -.София  

10,20 ч.-10,40 ч. Интелигентни сензори за диагностика на медицина, храни, околна 

среда и корозия, проф.д-р Любов Йотова,ХТМУ, гр.София 

10,40 ч.-11,00 ч. Презентация на тема: „Как иновациите в образователната технология 

на Екологична биотехнология носят икономическа полза на фирмите-партньори и СУ 

„Св.Климент Охридски”?”; проф.дбн Яна Топалова; Биологически факултет при 

Софийския университет „Св. Климент Охридски 

11,00 ч. -11,20 ч. Презентация на тема: „Нови методи и машини за шлифоване; лектор: 

доктор Стоян Христов, Мениджър в Оптикоелектрон АД, гр.Панагюрище и 

представител на ТУ-София, като презентацията е и от името на доц.д-р Лъчезар Стоев, 

Машинно-технологичен факултет при Техническия университет -.София  

11,20 ч. – 11,40 ч. Каталитични материали за фотоелектрохимично разлагане на вода, 

проф.д.х.н. Мартин Божинов и екип от преподаватели от ХТМУ, гр.София 

11,40 ч. – 12,30 ч. – Дискусия                                  

12,30 ч. - 12,40 ч. Заключителни думи за закриване на Кръглата маса: акад.Никола 

Съботинов, съпредседател на СИРТ и доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, 

съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП  



Забележка: На вниманието на регистрираните участници до 04.05.2016 г.: 

ПРОГРАМАТА Е ДОПЪЛНЕНА С ДВАМА НОВИ ЛЕКТОРИ, съответно от СУ и ТУ-

София 


