
има удоволствието да Ви покани 

 

на 28.10.2014 г. от 10:00 часа  

в зала „Компас”, сградата на                               

ПУ „Паисий Хилендарски” на 

 Конференция на тема  

 

„ДЕЙНОСТИ В ПОДКРЕПА НА 

АКАДЕМИЧНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” 

(с иновативни разработки от ПУ, 

представени от техните автори) 
 

ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР     

към ПУ „Паисий Хилендарски” 

ОЧАКВАМЕ ВИ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Този документ е създаден по проект № BG161PO003-1.2.02-0042 „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ ”Паисий 

Хилендарски”, Бенефициент: ПУ ”Паисий Хилендарски”. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПУ ”Паисий Хилендарски” и при никакви обстоятелства 

не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 



09:30 – 10:00 часа   Регистрация на участниците 

10:00 – 10:10 часа              Откриване на конференцията – проф. д-р Нeвена Милева, заместник-

ректор на ПУ по научно-изследователската и проектна дейност 

 

СЕСИЯ 1: „ИНФРАСТРУКТУРА НА ИНОВАЦИИТЕ: ФИНАНСИРАНЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ” 

10:10 – 10:40 часа Фонд за рискови инвестиции LANCHub, представен от Тодор Брешков, 

Управляващ съдружник 

10:40 – 11:00 часа  Въпроси и отговори към презентацията на г-н Брешков 
 

11:00 – 11:30 часа ”Практически проблеми при защита на обекти на интелектуална 

собственост, създавани в университетска среда”, инж. Иван Иванов, 

Eвропейски патентен представител, Европейски представител по 

марки и дизайн, IPConsulting Ltd. и Координатор на Национален портал 

за интелектуална собственост IPBulgaria.bg 

11:30 – 11:45 часа  Въпроси и отговори към презентацията на инж. Иванов 
 

11:45 – 12:15 часа ”Регионална система в подкрепа на иновационното и младежкото 

предприемачество в Русия (по примера на Томска област)”,                      

д-р Виталий Кашпур, Ръководител Катедра „Социология” в Държавен 

университет в гр. Томск, Русия 

12:15 – 12:30 часа  Въпроси и отговори към презентацията на д-р Кашпур 
 

12:30 – 13:15 часа  Кафе-пауза 
 

СЕСИЯ 2: ДИСКУСИЯ 

13:15 – 16:00 часа  Представяне и обсъждане пазарния потенциал на иновативни 

разработки на екипи от ПУ. В дискусията ще вземе участие и Георги 

Стоев, представител на Industry Watch Group Ltd. 

 

16:00 часа   Закриване на конференцията 

ДНЕВЕН РЕД 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: 

„ДЕЙНОСТИ В ПОДКРЕПА НА АКАДЕМИЧНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”  

(с иновативни разработки от ПУ, представени от техните автори) 
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