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организатори 

Съюз на изобретателите в България 

Представителство на Россотрудничество в Република България 

 

в сътрудничество и с подкрепата на 

Федерация на научно-техническите съюзи в България  

Московски градски съвет на Общоруското сдружение на изобретателите и 

рационализаторите (МГС ВОИР) 

Международен иновационен клуб „Архимед” 

Фондация „Еврика” 

Единен център за иновации на Българската академия на науките 

АРК Консултинг 

 

в партньорство с 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 

Патентно ведомство на Република България 

Селскостопанска академия 

 

с медийното партньорство на 

“Инвестор.бг” АД 

  

  

  

  



ИИззллоожжееннииееттоо  ее  ппооссввееттеенноо  ннаа  1100--ггооддиишшннииннааттаа  оотт  ввллииззааннееттоо  ннаа  ББъъллггаарриияя  

вв  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ППааттееннттннаа  ККооннввееннцциияя    
 

        
 

 
 

ЖУРИ ЗА НАГРАДИТЕ 
 

Председател  

 

проф. д.с.н. Славка Лукипудис – зам. председател на Съюз на 

изобретателите в България 

 

Зам.председател  

 

инж. Зорка Милева - зам. председател на Патентно ведомство 

 

Секретар 

 

инж. Весел Пендичев – член на Управителния съвет на Съюза на 

изобретателите в България 

 
Членове:  

 

1. проф. дтн Валентин Бъчваров – главен научен секретар на 

Селскостопанската академия 

2. Проф. дтн инж Христо Абаджиев – почетен председател на 

Съюза на изобретателите в България 

3. Дмитрий Зезюлин – председател на Московския градски 

съвет на Общоруското сдружение на изобретателите и 

рационализаторите, Президент на Международния 

иновационен клуб „Архимед” 

4. Карина Ангелиева – директор на Единен център за иновации 

на БАН 

5. Николай Истатков – държавен експерт, отдел „Иновации” на 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 

6. д-р инж Димитър Колев – член на Управителния съвет на 

Съюза на изобретателите в България 

7. д-р инж Бойко Денчев – Федерация на научно-техническите 

съюзи 

 

 
 
 



ППРРООГГРРААММАА  
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09:00 – 18:00 
Мраморна зала 
 

Работно време на Изложението 

09:00 – 10:00 
Киносалон 

Представяне на резултатите от проект  
Създаване и развитие на центрове за насърчаване на 
предприемачеството към висшите училища в България 
 
С участието на министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев, студенти и преподаватели, 
представители на общини и бизнеса 
 

10:00 
Зала 204 

Официално откриване на изложбата 

Виктор Баженов – Ръководител на Представителството на 
Россотрудничество в Р.България 

проф. Камен Веселинов – председател на Патентно 
ведомство 

проф. Иван Ячев – председател на Федерация на научно-
техническите съюзи 

Владимир Йосифов – бивш Директор на дирекция в 
Световната Организация по Интелектуална Собственост 

 
11:00 
Зала 204 

Сесия 
Насърчаване на изобретателството и иновациите 
 

Модератори:  
инж. Зорка Милева – зам.председател на Патентно 
ведомство 
проф.д-р Костадин Костадинов – научен секретар 
"Математически и инженерни науки" БАН, председател на 
Управителния съвет на Фондация "ГИС Трансфер център" 
 
Обсъждане състоянието на правната рамка в областта 
на изобретателството и предвижданията за промяна 
на същата 
Мая Филипова – Патентно ведомство 
 
Международно бизнес коопериране и трансфер на 
технологии чрез Enterprise Europe Network 
Ангел Милев – Фондация “Приложни изследвания и 
комуникации”,координатор на Enterprise Europe Network-
България 



Хоризонт 2020: възможности и предизвикателства пред 
българската наука 
Карина Ангелиева – Директор на Единен Център за 
Иновации на Българска академия на науките 
 
Изобретателството – основа за иновационна политика 
Дмитрий Зезюлин - председател МГС ВОИР, 
президент на Международния иновационен клуб „Архимед” 
 
Възможности за финансиране на иновации чрез 
кандидатстване по Оперативна програма 
“Конкурентоспособност” 

д-р Бойко Денчев - Федерация на научно-техническите 
съюзи 

 
14:00 – 17:00 
Зала 211 
 

Работа на журито за наградите 
 

15:00 – 17:00 
Зала 204 

Кръгла маса 
Реализация на младите инженери в Руската Федерация 
и Европейския съюз – възможности за популяризиране 
на научните постижения 
 
Модератори: 
д-р инж Кремена Деделянова – главен секретар на Научно-
техническия съюз по минно дело, геология и металургия 
Олга Сергеева – главен секретар на МГС ВОИР 
 
Представяне на младите инженери от България в 
структурата на Европейските млади инженери 
д-р инж Кремена Деделянова 
 
Професионалната реализация на младите учени в 
България 
инж. Павлина Иванова – председател на Асоциацията на 
докторантите в България 
 
Ролята на научно-образователния център в 
иновационната структура на Вологодския държавен 
технически университет 
Синицин Антон Александрович – д-р, доц, директор на 
Научно-образователен център „Теплоенергетика” гр. 
Вологда 
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09:00 – 17:00 
Мраморна зала 
 

Работно време на Изложението 

09:30 – 12:30 
Зала 204 
 

Технологичен форум 
 
Основни изисквания към разработения регламент на 
Европейския парламент и на съвета,  относно 
Европейската стандартизация 
инж. Лилия Смедарчина 
 
Технологии, иновации, проектиране 
доц. Бенислав Ванев 
 
Етикирането на храните и представяне на 
хранителната информация в светлината на новите 
промени на Европейските директиви 
ст.н.с. Христо Юруков 
 
Пасивен радиолокатор за мониторинг на риболовни 
плавателни съдове 
Виленчик Леонид Семенович - генеральный директор  
ФГУП «МКБ Электрон» 
 
Автоматизирана система за управление, контрол и 
наблюдение на процесите при производство на 
електроенергия от биомаса 
доц. д-р инж. Митко Господинов 
 
Компютърна технология за обработка на холтерна 
информация 
гл. ас. инж. Галя Георгиева Цанева  
 
Опита на внедряването на съвременните методи на 
геофизиката в строителните отрасли в Москва 
Миронов Сергей Игоревич – началник на отдел за 
инженерни изследвания на „Геологоразведка” ООД - 
Москва 
 
Електронно управление и бизнес 
инж. Ирина Василева 
инж. Боян Жеков 
 
Представяне на офис за трансфер на отворени иновации 
д-р инж. Райчо Георгиев 
 



Инженеринг на дълготрайни нематериални активи 
инж. Венцислав Стефанов 
 

15:00 
Зала 204 
 

Публично представяне на нови решения и изобретения 

17:30 – 18:00 
Мраморна зала 
 

Награждаване на участниците в изложението 

18:00 
Мраморна зала 
 

Среща на изложителите с организаторите на изложението 

  
  

1100  ннооееммввррии  22001122  ((ссъъббооттаа))  
09:00 – 13:00 
Мраморна зала 
 

Работно време на Изложението 

10:30 – 13:00 
Мраморна зала 
 

Публично представяне на нови решения и изобретения 

13:00 
Мраморна зала 

Закриване на изложението 

 


