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Научен Форум

Институт по физика на твърдото тяло,
Българската Академия на Науките

Кръгла маса

“НАУКА/БИЗНЕС -
Стратегия за  използване 

изследователския потенциал 
на Института по физика на 

твърдото тяло”

23 Ноември, 2015г.
София, Бест Уестърн Хотел ЕКСПО

България

ПРОГРАМА
Организирана по РП5 “Популяризиране и 

интегриране на ИФТТ-БАН в 
европейското изследователско 

пространство като ключов участник”, 
Проект ИНЕРА 

Повишаване на научния и иновационния
капацитет на ИФТТ-БАН в областта на
многофункционалните наноструктури

REGPOT-2012-2013-1

ИНЕРА



23 Ноември, 2015 г. 23 Ноември, 2015 г.

10:30 -11:00  Регистрация

11:00 -11:10  Откриване – академик Александър Г.

Петров (ИФТТ-БАН)

11:10 -11:25  Доц. Емил Влахов, “Проект ИНЕРА

-316309: Възможности за иновации на 

Европейско ниво” (ИФТТ-БАН)

11:25 -11:40  Акад. Никола Съботинов “ Лазер с пари

на меден бромид и внедряването му в 

индустрията” (Съпредседател от страна

на БАН на  Съвета по иновации и 

развитие на  технологиите при БТПП)

11:40 -12:10  КАФЕ ПАУЗА

12:10 -12:25   Доц. Тихомир Тенев, “Система и 

апаратура за научно-приложни 

разработки на многослойни оптични

структури ” (ИФТТ-БАН)

12:25 -12:40  Доц. Стефан Андреев,“Достижения

и проблеми на иновационната дейност 

в ИФТТ“ (Отдел Иновации, ИФТТ-БАН)

12:40-13:55   Дискусия - Възможности за използване 

на наличните технологични и измерва-

телни техники на ИФТТ от други научни 

институции и фирми

Водещ: проф. Н. Тончев (ИФТТ-БАН)

14:00-15:00 ОБЯД

15:00 -15:15  Евгени Ганов, “Външна комбинирана 

топлоизолационна система  ЕФЕКT”   

(Фирма ЕФЕКТ09 ООД)

15:15 -15:30  Павел Маринов,“Относно неотложната

нужда от иновативна подкрепа за 

Бургаския регион” (Институт за  регио-

нални стратегии – Бургас)

15:30 - 15:45 Владимир Ставров, “Развитие на МЕМС

в АМГ технология“ (Фирма АМГ

Технология – Ботевград)

15:45 -16:00  КАФЕ ПАУЗА

16:00 -16:15 Йосиф Аврамов, “Проектите на Съвета по 

иновации и развитие на технологиите при 

БТПП - ПЛАТФОРМА “Иновационна борса"и 

“Център за технологичен трансфер" – мост

между науката и бизнеса“ (член на УС на 
БТПП, съпреддседател на Съвета по иновации

и развитие на технологиите при БТПП) 

16:15-17:15 Дискусия - Научно-изследователски 

резултати на  ИФТТ-БАН и възможност

за практическото им приложение 

Водещ: проф. Н. Тончев (ИФФТ-БАН)

17:15-17:55 Фото импресия: 2015 година на 

светлината

18:00-19:30   ВЕЧЕРЯ


