
Покана за участие в КРЪГЛА МАСА, организирана от Съвета по иновации и развитие 

на технологиите (СИРТ) при БТПП и EEN при БТПП на тема: „ПРИМЕРИ ЗА 

УСПЕШНИ ИНОВАЦИИ В БАН” и Характерни особености на схемата 

„Разработване на иновации от стартиращи предприятия“ от Оперативна 

програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”                                 

                                                                            До 

                                                                            Членовете на Съвета по иновации и  

                                                                            развитие на технологиите при БТПП 

                                                                            Членовете на Съвета на БО при БТПП 

                                                                            Членовете на Клуба на Смесените   

                                                                            палати при БТПП                                                                       

                                                  Уважаеми колеги, 

В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП 

събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в КРЪГЛА МАСА 

на тема: „ПРИМЕРИ ЗА УСПЕШНИ ИНОВАЦИИ В БАН” и Характерни особености 

на схемата „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“ от Оперативна 

програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”                                 

Предвиждаме тя да се проведе на 18 март 2016 г. - петък от 9,30 ч. в 

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

Поканени са представители на СИРТ при БТПП, СБО при БТПП, на малкия и 

средния бизнес от Браншовите организации – членки на БТПП, на науката, 

образованието и на медиите.  

За доброто протичане на събитията организаторите - Съветът по иновации и 

развитие на технологиите при БТПП, очакват Вашите потвърждения в срок до 12 ч. на 

17.03.2016 г.  

Заявяване на участие на тел.: 0877 163 583 и e-mail: yulian.petkov@inovacii.eu . 

 

                                  С УВАЖЕНИЕ:  

                                                              (ЙОСИФ АВРАМОВ) 

                  СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА 

ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРИ БТПП И ЧЛЕН НА УС НА БТПП 

                                                  

mailto:yulian.petkov@inovacii.eu


                                            П Р О  Г Р А М А 

Дневният ред на КРЪГЛАТА МАСА на тема: „ПРИМЕРИ ЗА УСПЕШНИ 

ИНОВАЦИИ В БАН” и Характерни особености на схемата „Разработване на 

иновации от стартиращи предприятия“ от Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” ще бъде следният: 

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

БТПП 

Модератор: Йосиф Аврамов, съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП 

9,40 ч. - 10,20 ч. Акад.Никола Съботинов, бивш председател на БАН и съпредседател на 

СИРТ – Презентация на тема: „Лазери с пари на меден бромид – от изобретението през 

изследването до индустрията” 

10,20 ч. – 11,00 ч. Чл.кор. проф. Лозан Спасов – Презентация на тема: „Изследване и 

внедряване на кварцови резонатори в България” 

11,00 ч. – 11,45 ч. ДИСКУСИЯ по двата доклада 

11,45 ч.-12,45 ч. „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“, 

Схемата е отворена за кандидатстване от УО на ОПИК и се приемат проекти до 

05.05.2016 г. 

Представя: г-н Калин Маринов, зам.главен директор на Главна дирекция „Европейски 

фондове” при Министерство на икономиката, София и екип от дирекцията 

12,45 ч. – 13,30 ч. – Дискусия по лекцията на г-н Калин Маринов 

                                  


