
 

 

   

 
 

 

 
 

 

  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INVITATION 
The Foundation Vision for Science and Technology 

Growth in cooperation with Hewlett Packard 

Enterprise, RAND Europe and GIS - TransferCenter 

and Chambers of Commerce 

Has the pleasure of inviting you 

To a conference on the topic: 

 

SCIENCE – BUSINESS CO-OPERATION 
 

10.03.2017, 9:00 am. – 16 pm. 

7 Iskarsko Shosse Bldv., Trade Center Europe, 

Building 1, 1528 Sofia  

ПОКАНА 
Фондация „Визия за научен и технологичен 

растеж“ в сътрудничество с Hewlett Packard 

Enterprise, РАНД Европа,  ГИС-Трансфер Център 

и търговски камари 

Има удоволствието да Ви покани 

На конференция на тема: 
 

СЪТРУДНИЧЕСТВО НА НАУКАТА С 

БИЗНЕСА 
 

10.03.2017 г., 9:00 – 16:00 ч. 

бул. „Искърско шосе“ 7, Търговски център „Европа“, 

сграда 1, 1528 София 

PROGRAM ПРОГРАМА 

9:00 – 9:30 Registration 

9:30 – 9:45 Official opening  

How the role of funding can drive research and 

development. 

Mrs Molly Morgan Jones, RAND Europe  

Management of intellectual property, specifically 

patents and how they can be handled for movement to 

acquisition or sale. 

Dr. Tobias Engert, Gesellschaft für 

Schwerionenforschung (GSI), Germany  

Policies in the science and technology transfer domain. 

Mrs Milena Damyanova, former Deputy Minister of 

Education and Science and Chair of Pariamentary 

Commision  

9:00 – 9:30 Регистрация 

9:30 – 9:45 Официално откриване  

Kлючовата роля на финансирането за изследванията 

и развитието.  

Г-жа Моли Морган Джоунс, Ранд Европа 

Механизмите за управление на интелектуална 

собственост , патенти и процедурите за 

комерсиализация  

Г-н Тобиас Енгерт, Институт за изследвaнe нa 

тежки метали, Германия 

Политиките в областта на науката и технологичния 

трансфер. 

Г-жа Милена Дамянова, бивш зам. министър на 

образованието и науката и председател на 

парламентарна комисия 

11:15 – 11:30 Coffee break 11:55 – 11:30 Кафе пауза 
 

Present of the US National Network for Manufacturing 

Innovation. 

Mr. David Hampson, Founder of Vision for Science and 

 

Представяне на програмата на САЩ за научни 

изследвания и иновации с приложение в индустрията 

Г-н Дейвид Хемпсън, основател на фондация 

http://www.rand.org/randeurope.html
https://gsi.de/en/start/news.htm
https://gsi.de/en/start/news.htm
http://www.rand.org/randeurope.html
https://gsi.de/en/start/news.htm
https://gsi.de/en/start/news.htm
https://sciencefoundation.bg/en/


Technology Growth  

Example of how invention is moved to patеnt and 

application.  

Mr Mladen Djalazov, Cupffee 

International Chamber perspective 

Dipl. Eng. Plamen Dilkov, Vice President at Confindustria 

Bulgaria 

Science-business cooperation – the academic 

perspective. 

Acad. Atanas Atanassov  
 

A current overview of issues surrounding the technology 

transfer in Bulgaria    

Prof. Kostadin Kostadinov, former Deputy Minister of 

Education and Science, Bulgarian Academy of Science, 

Institute of Mechanics 

Science-business award for school 

„Визия за научен и технологичен растеж“ 

Пример за иновация, която е патентована и с 

приложение в бизнеса 

Г-н Младен Джалъзов, Cupffee 

Перспективата от гледна тока на камарите.  

Инж. Пламен Дилков, Зам. президент, 

Конфиндустрия, България 

Сътрудничеството на науката с бизнеса от 

академична гледна точка. 

Акад. Атанас Атанасов  

Проблеми и предизвикателства пред технологичния 

трансфер в България. 

Проф. Костадин Костадинов, бивш зам. министър 

на образованието и науката, БАН, Институт по 

механика 

Награда за наука и бизнес за училище 

14:00 -15:00 Lunch 14:00 -15:00 Обяд 

15:00 – 16:00 

Direct interaction with speakers. Questions and answers 

and networking between business and science 

representatives 

This conference is supported by Hewlett Packard 

Enterprise 

The conference aim is to support the transition to a knowledge-

based economy and rapid economic growth based on science 

and technology. The Foundation was created to help build 

mutually beneficial joint cooperation between scientific and 

industrial circles through which local industry to increase the share 

of high-tech exports to create opportunities for better paid 

employment and encourage development of highly qualified 

human capital necessary for sustainable economic growth based 

on the achievements of science, technology and innovation. 

Media partner – S-Media, Iconomist Magazine, Knowledge 

Magazine 

More information on: 

http://sciencefoundation.bg/   

Registration is open until 09.03.2017  

https://sciencefoundation.bg/en/events-en/calendar-

en/science-business 

Or e-mail: office@sciencefoundation.bg 

15:00 – 16:00 

Панел за срещи между представители на бизнеса и 

науката. Въпроси и отговори. 

Тази конференция се провежда с подкрепата на Хюлет 

Пакард Ентърпрайс  

Конференцията си поставя за цел да подпомогне прехода към 

икономика, базирана на знанието и бърз икономически 

растеж, основан на постиженията на науката и технологиите. 

Фондацията е създадена да спомогне за изграждането на 

взаимно полезно сътрудничество между научните и 

промишлените кръгове, чрез което местната индустрия да 

увеличи дела на високотехнологичния си износ, да създаде 

възможности за по-добре платена заетост и поощри 

изграждането на високо-квалифициран човешки капитал, 

необходим за устойчив икономически растеж, основан на 

постиженията на науката, технологиите и иновациите. 

Медиен партньор – EС Медия, сп. Икономист, сп. Знание 

За повече информация:  

http://sciencefoundation.bg/  

Регистрация за участие в конференцията можете да направите 

до 09.03.2017 г.  на: 

https://sciencefoundation.bg/events/calendar/science-business 

или на е-мейл: office@sciencefoundation.bg 

 

https://sciencefoundation.bg/en/
http://cupffee.com/en/
https://sciencefoundation.bg/
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http://sciencefoundation.bg/
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