
    
 
 
 
 
 
 

СРЕЩА „НАУКА ЗА БИЗНЕС“ 2 
 

19 май 2022 г., четвъртък,  
Иновационен форум „Джон Атанасов“, София Тех Парк 

 

8:30 – 09:30 

 

Welcome coffee и регистрация на участниците 

09:30 – 09:50 

 

Официално откриване и приветствия към участниците:  

 г-н Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа (очаква се 

потвърждение) 

акад. Николай Денков, министър на образованието и науката 

(очаква се потвърждение) 

акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН 

д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП  

09:50 – 10:20 Успешни проекти между наука и бизнес: 

 Автоматизиране и роботизиране на производствени 

процеси за индивидуализирано формоване на продукти за 
хидропонно отглеждане на зеленчуци и цветя  
г-жа Милена Георгиева, Химически продукти ООД  

 
 Добавки към електролита на оловно-киселите батерии  

доц. д-р Пламен Николов, Институт по електрохимия и енергийни 
системи  
 

 Иновативен дрон с удължено полетно време и височинен 
обхват 

Темпекс ЕООД, Институт за космически изследвания и 
технологии 

10:20 – 12:20 Екипите на БАН представят научно-приложни технологии /  
проекти:  
 

 Интегрирана система за дистанционно определяне на 
състоянието на посеви на земеделски култури 

проф. д-р Евгения Руменина, Институт за космически 
изследвания и технологии 
 

 Използване на възобновяеми отпадъци от селското 
стопанство за подобряване качествата на  почвата + 

реактор и инсталация за производство на магнезиев 
бикарбонат 
доц. Иван М. Узунов, Институт по обща и неорганична химия  
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 Комбинирани сензори (Мултисензори) 
акад. Чавдар Руменин, Институт по роботика 

 
 Пасивен инфрачервен сензор за движение с една 

еднофокусна френелова леща и множество зони 

проф. дтн Людмил Дренчев, Институт по металознание, 
съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика 

"Академик Ангел Балевски"  
 
 Петрургичен материал 

проф. дтн Людмил Дренчев, Институт по металознание, 
съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика 

"Академик Ангел Балевски"  
 
 Материал с повишена термоелектрична ефективност 

/Термоелектричен оксиден материал / 
гл. ас. Соня Харизанова, Институт по обща и неорганична химия  

 
 Използване на индустриални неорганични отпадъци за  

производство на керамични и стъкло-керамични 

материали 
проф. Александър Караманов, Институт по физикохимия 

 
 Катализатори за пречистване на отпадни газове, 

съдържащи летливи органични съединения 
проф. Антон Найденов, Институт по обща и неорганична химия 

 

 Керамичен акумулатор 
проф. дтн Людмил Дренчев, Институт по металознание, 

съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика 
"Академик Ангел Балевски"  
 

 Конкурентоспособна ли е натриево-йонната батерия? 
гл.ас. Мария Калъпсъзова, Институт по обща и неорганична 

химия 
 
 Тактилен термометър за незрящи 

проф. Димитър Карастоянов, Институт по информационни и 
комуникационни технологии  

12:20 – 13:30 Обяд 
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13:30 – 15:30  Експозиции на разработките / проектите и двустранни срещи  

 

 Експозиции на презентираните научно-приложни 

технологии/проекти 

Екипи на БАН 
 

 Представяне на Enterprise Europe Network (EEN) – най- 

голямата Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса за 

интернационализация, технологичен трансфер,  

комерсиализация и достъп до финансиране  

ЕЦИ-БАН 
 

 Представяне на Европейската нощ на учените – 

инициатива за популяризиране на науката и научните 

разработки. Изграждане на връзка образование-наука-

бизнес 

ЕЦИ-БАН 
 

 Представяне на Център за компетентност „ХИТМОБИЛ – 

Технологии и системи за генериране, съхранение и 

потребление на чиста енергия“. Услуги и възможности за 

бизнеса 

Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени 

Будевски” на БАН и Центъра за компетентност „ХИТМОБИЛ" 
 

 Иновативни измервания и моделиране с модерна научна 

апаратура 

Представяне на услуги ИИКТ 
 

 Свръхнеомокряеми въглеродни сажди като функционален 

активатор на човешки сперматозоиди  

Институт по физика на твърдото тяло  
 

 Автономен дирижабъл и Робот за UV дезинфекция 

Институт по роботика 
 

 Синтез на филипсит с използване на природен перлит и 

отпадни маточни води от предидущ синтез на зеолит ЕМТ 

Институт по минералогия и кристалография  

 


