
НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА  
НА РУСИЯ 

 
8-12 октомври 2008 г. 
Република България 

Интер Експо и Конгресен Центьр 
София 

 
 
 

Проект 
30.09.08 

 
 

ПРОГРАМА 
 
 

 
8 октомври, сряда 

 
 
12.00-12.30  Церемония по откриването на Национална изложба на 

Русия "Русия и България: нови перспективи на 
сътрудничество" 

Павилион № 2, сценична площадка

 
12.30-13.30 Посещение на експозицията от официални лица и почетни 

гости 
Павилиони №№ 1, 2

 
 

13.30-14.30 Пресконференция, посветена на откриването на 
Национална изложба на Русия "Русия и България: нови 
перспективи на сътрудничество"  

Зала "Витоша"

15.00-17. 00 Конференция. Икономическо и иновационно 
сътрудничество между Русия и България: нови 
перспективи  

Зала "Витоша"

Водещ: Готовцев Димитър Алексеевич 
Заместник Директор на Департамента за 
външноикономически връзки на Министерство на 
икономиката и търговията на Руската федерация 
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15.00-17.30 Презентации на руските дружества до Федералната агенция 
по наука и иновации 

Павилион № 2, сценична площадка
 

Модератор: Наталия Ариановна Коротченко  
Директор на маркетинговия информационен 
център към Федералното държавно учреждение 
на висшето професионално образование 
"Държавен технологически университет 
"Московски институт за стомана и сплави" 
(МИСиС)  

 
 

15.00-18.00 Делови срещи и преговори на щандовете на участниците 
и според програма "Бизнес контакт"  

Павилиони №№ 1, 2

 
19.00-21.00 Тържествен прием по случай откриването на Национална 

изложба на Русия (с покани)  
Посолство на Руската федерация 

в Република България (зала за приеми)
 
 
9 октомври, четвъртък 
 
 

10.00-18.00 Работа на изложбата. Делови срещи и преговори на 
щандовете на участниците и според програма "Бизнес 
контакт"  

Павилиони №№ 1, 2

 
10.00-12.00 

 
Кръгла маса. Малките иновационни компании, големият 
бизнес и корпорации. Иновационното взаимодействие 

Зала "Пирин"

Модератори: Игор Владимирович Пантелеев 
Изпълнителен директор на Некомерсиално 
партньорство "Национално сдружение на Бизнес 
Ангелите" 
Петър Гецов 
Директор на Института за космически 
изследвания към Българската академия на 
науките, професор, доктор 
Огнян Петров  
Координатор на проекта 



 3

10.00-11.00 Презентация на икономическия потенциал на Красноярски 
край 

Павилион № 2, сценична площадка

 
Водещ: Анатолий Владимирович Тихонов 

Първи Заместник-председател на Правителството на 
Красноярски край 

 

10.00-18.00 Семинар. Най-нови разработки на руските организации в 
областта на нанотехнологиите и наноматериалите 

Зала "Мусала"
 
Модератори: Евгений Александрович Левашов 

Действителен член на Руската академия на 
естествените науки, доктор на техническите 
науки 
Ставри Янев Ставрев 
Директор на Института за материалознание към 
Българската академия на науките 

11.00-12.00 Презентация на икономическия потенциал на Самарска 
област 

Павилион № 2, сценична площадка
 
Водещ: Валерий Петрович Фомичёв 

Председател на Търговско-промишлена палата на 
Самарска област 

 
 

12.00-12.30  Презентация на икономическия потенциал на Липецка 
област 

Павилион № 2, сценична площадка
  

Водещ: Генадий Юриевич Жеребилов 
Началник на Отдела за управление на инвестициите и 
международните връзки на Липецка област  

 
12.00-14.00 Презентация на Ханти-Мансийски автономен окръг – Югра 

за съотечественици, живеещи в България  

Павилион № 2, щанд № С2
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Водещи: Алексей Николаевич Майоров 

Заместник-председател на правителството по 
въпросите на образованието, науката и външните 
връзки на Ханти-Мансийски автономен окръг – Югра 
Зинаида Борисовна Сахаутдинова 
Председател на Комитета за външните връзки на 
Ханти-Мансийски автономен окръг – Югра 

 
 

13.00-13.30 Презентация на икономическия и инвестиционния 
потенциал на Пензенска област 

Павилион № 2, сценична площадка
 
Водещ:   Михаил Григориевич Косой 

Заместник-председател на правителството на 
Пензенска област 

 
 

14.00-14.30 Презентация на Уляновска област 
 

Павилион № 2, сценична площадка
 
Водещ: Алексей Генадиевич Берг 

Министър на териториалното развитие и инвестициите 
на Уляновска област 

 
 
 

15.00-18.00 Кръгла маса. Сътрудничеството между Русия и България 
в областта на строителството на атомни централи  

Зала "Родопи"
 
Модератори: Николай Леонидович Позняков 

Началник на отдела за международни връзки на 
"Атомстройекспорт" ЗАД 
Йордан Георгиев 
Управляващ на строителството на атомна 
централа на АЕЦ  "Белене" 

 
 

16.00-18.00 
 

Кръгла маса. Перспективи за развитие на руско-
българското сътрудничество в сферата на транспорта 

Зала "Пирин”
Модератор: Сергей Алексеевич Аристов 

Статс-секретар – заместник-министър на 
транспорта на Руската Федерация 
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10 октомври, петък 
 
 

10.00-18.00 Работа на изложбата. Делови срещи и преговори на 
щандовете на участниците и според програма "Бизнес 
контакт"  

Павилиони №№ 1, 2
 
 

 

10.00-11.00 Презентация на Ленинградска област 

Павилион № 2, сценична площадка
 
Водещ: Валерий Павлович Сердюков  

 Губернатор на Ленинградската област 
 
 

11.00-12.00 Програма на художествени колективи на Ленинградска 
област (руския ансамбъл за народни танци "Горска 
приказка", танцувалния театър "Вдъхновение")  

 
Павилион № 2, сценична площадка

 
 

10.00-12.00 Семинар. Как да подготвим иновационния проект и да го 
представим на инвеститора  
Майсторски клас за представители на Бизнес Ангелите 

Зала "Родопи"
 
Модератори: Игор Владимирович Пантелеев 

Изпълнителен директор на Некомерсиално 
партньорство  "Национално сдружение на 
Бизнес Ангелите" 
Екатерина Сергеевна Петрова 
Мениджър на проекта Некомерсиално 
партньорство "Национално сдружение на Бизнес 
Ангелите" 

 
 

10.00-12.00 Кръгла маса. Енергоспестяващи технологии  

Зала "Пирин"
 
Модератори: Анатолий Матвеевич Беленький 

Генерален директор на дружество 
"Металенергосервис"  
професор, доктор на техническите науки 
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Румен Атанасов 
Председател на Камарата на електротехниката 
в България (КЕТБ) 
член на Управителен съвет на Конфедерацията 
на българската индустрия 

 
 

10.00-18.00 Семинар. Прогресивни научни разработки в развитието 
на медицинската промишленост в Русия 

Зала "Мусала"
 
Модератор: Борис Иванович Леонов 

Президент на Академията на медико-
техническите науки, професор, доктор на 
техническите науки 

 
 

12.00-13.30 Концерт за цигулка «Парад на страстите»  
 

Павилион № 2, сценична площадка
 
Изпълнител: Вардан Маркос 

Солист на „Кремъл-концерт” 
лауреат на фестивали на изкуствата 
дипломант на Съюза на театралните деятели на 
Русия 

Съпровод:    Василий Кобзарев 
Лауреат на Международен конкурс на 
акордеонисти в Пекин  
 
 

12.30-14.30 Презентация на иновационните проекти в областта на 
високите технологии 

Зала "Родопи"
 
Модератор: Владимир Викторович Симаков 

Генерален директор на "Конструкторско бюро по 
опитни работи " АД 

 
 

 

15.00-17.00 Семинар. Как да правим бизнес в България   

Зала "Родопи"
 
Модератор: Цветан Симеонов 

Заместник-председател на Българската 
търговско-промишлена палата 

 
 

15.00-17.00 Кръгла маса. Сътрудничество в областта на 
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образованието  

Зала "Пирин"
 
Модератори: Андрей Яковлевич Травянов 

Началник на Учебния отдел на Федералното 
държавно учреждение на висшето 
професионално образование "Държавен 
технологически университет "Московски 
институт за стомана и сплави" (МИСиС), 
кандидат на техническите науки 

Сергей Михайлович Фошкин 
Съветник на Посолството на Руската федерация 
в Република България  

 
 

16.00-18.00 Презентация. Перспективи на сътрудничество на "ФСК 
МостГеоЦентър" ООД с български компании в сфера на 
прилагането на съвременни геотехнологии в 
железопътно, автомобилно, водозащитно и друго 
инфраструктурно строителство 

Хотел "Експо", зала за конференции
Булевард "Цариградско шосе", 149

 
Модератор: Владимир Александрович Смирнов 

Заместник на Генерален директор по въпроси на 
външноикономическа дейност на "ФСК 
МостГеоЦентър" ООД 

 
 
 

11 октомври, събота 
 
 
10.00-18.00 Работа на изложбата. Делови срещи и преговори на 

щандовете на участниците и според програма "Бизнес 
контакт"  

Павилиони №№ 1, 2
 
 
12.00-13.00 

 
 
Концерт за цигулка «Парад на страстите»  
 

Павилион № 2, сценична площадка
 
Изпълнител: Вардан Маркос 

Солист на „Кремъл-концерт” 
лауреат на фестивали на изкуствата 
дипломант на Съюза на театралните деятели на 
Русия 

Съпровод:    Василий Кобзарев 
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Лауреат на Международен конкурс на 
акордеонисти в Пекин  

 
 
 

12 октомври, неделя 
 
 
10.00-14.00 Работа на изложбата. Делови срещи и преговори на 

щандовете на участниците и според програма "Бизнес 
контакт"  

Павилиони №№ 1, 2
 
 

 

15.00-16.00 Церемония по закриването на Национална изложба на 
Русия "Русия и България: нови перспективи на 
сътрудничество" 
Награждаване на участниците в изложбата  

Павилион № 2, сценична площадка
 
 

В рамките на изложбата ще се състои 
РУСКО-БЪЛГАРСКИ ФОРУМ 

"ПЕРСПЕКТИВИ НА ИНОВАЦИОННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО  
МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ" 

 
 

9 октомври, четвъртък 
 

  
10.00-12.00 Кръгла маса. Малките иновационни компании, големият 

бизнес и корпорации. Иновационното взаимодействие 

Зала "Пирин"
 
Модератори: Игор Владимирович Пантелеев 

Изпълнителен директор на Некомерсиално 
партньорство "Национално сдружение на Бизнес 
Ангелите" 
Петър Гецов 
Директор на Института за космически 
изследвания към Българската академия на 
науките, професор, доктор 
Огнян Петров  
Координатор на проекта 

 
 
10 октомври, петък 
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10.00-12.00 Семинар. Как да подготвим иновационния проект и да го 
представим на инвеститора  
Майсторски клас за представители на Бизнес Ангелите 

Зала "Родопи"
 
Модератори: Игор Владимирович Пантелеев 

Изпълнителен директор на Некомерсиално 
партньорство  "Национално сдружение на Бизнес 
Ангелите" 
Екатерина Сергеевна Петрова 
Мениджър на проекта Некомерсиално 
партньорство "Национално сдружение на Бизнес 
Ангелите" 

  
12.30-14.30 Презентация на иновационните проекти в областта на 

високите технологии 
Зала "Родопи"

 
Модератор:  Владимир Викторович Симаков 

Генерален директор на "Конструкторско бюро по 
опитни работи " АД 

Теми на проектите: 

Информационна и търсеща система за проблемите на 
екологията, мореплаването, туризма, строителството, 
недвижимите имоти, енергетиката и обезпечение с 
хранителни продукти на Черноморския регион 
Електроника. Перспективи за съвместно производство на 
електронни компоненти и модули за български и руски 
предприятия на радиоелектронна промишленост 
Енергоспестяващи, екологични стационарно-мобилни 
комплекси за обезпечаване на живота, приложими в различни 
области и разработени въз основа на прогресивни 
конструктивно-технологични решения и материали 
Алтернативни източници на електрозахранване 
Многофункционална автоматизирана информационна 
система за контрол и регистрация на малогабаритни кораби 
(автоматизирана информационна система на Българската 
държавна инспекция по малогабаритни кораби) 
Интелектуални програмни технологии за транспортни, 
производствени и сервизни системи 
Система за адресно взаимодействие на органите на властта и 
населението въз основа на социалния паспорт, 
идентификационна карта и бази данни 

 
В Програмата са възможни изменения 


