
                                                       П Р О Г Р А М А  

 

 на Кръгла маса на тема:  „Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на 

телекомуникациите и информатиката“  

Кръглата маса, организирана от Съвета по иновации при БТПП и ЕЕN при БТПП 

съвместно с департамент „Телекомуникации“ при НБУ ще се състои в Конферентна зала 

А, ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9 на 02.юли 2019 г. вторник от 14,00 ч. 

Начало на регистрацията 13,30 ч. 

Модератор: доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, член на УС на БТПП и съпредседател 

на Съвета по иновации при БТПП 

13,30 ч. – 14,00 ч. Регистрация  

14,00 ч. – 14,05 ч. Откриване на Кръглата маса – Цветан Симеонов, председател на УС на 

БТПП 

14,05 ч. – 14,30 ч. Проф. Антони Славински, Председател на Настоятелството на Нов 

български университет, Приветствие към участниците в Кръглата маса и Доклад на тема 

„От какво да се страхуваме при перспективата изкуствен интелект“. 

14,30 ч. – 14,50 ч. гл. асист. д-р Екатерина Цветанова, департамент „Администрация и 

управление“ при НБУ. Презентация на тема: „Взаимодействието между човека и 

„интелигентните“ машини”. 

14,50 ч. – 15,10 ч. доц. д-р Георги Петров, ръководител на департамент 

„Телекомуникации“ при НБУ. Презентация на тема: „Възможности и перспективи за 

развитие на „Хардуерна академия“ в България“.  

15,10 ч. – 15,20 ч. гл. асист.  д-р Стоян Мишев, изследователският център “Институт за 

съвременни физически изследвания” при НБУ, департамент „Информатика“ при НБУ. 

Презентация на тема: „Извличане на знания и технологии за големи данни“. 

15,20 ч. – 15,40 ч. гл. асист. д-р Филип Андонов, департамент „Информатика“ при НБУ, 

експерт в сферата на компютърната сигурност. Презентация на тема: "Запознаване с 

рисковете в кибер-простраството". 

 

15,40 ч. – 16,00 ч. Боян Пресолски, НБУ, "Българска асоциация на хижите с обсервация"; 

Презентация на тема: „Проект за осигуряване на безплатен  

интернет достъп в хижите в България“ 

16,00 ч. – 16,20 ч.  Наталия Александрова, маркетинг мениджър на фирма „ThingsLog“, 

Презентация на тема: "Система за управление на разходите за консумация на ток, вода и газ".  



16,20 ч. – 16,30 ч. Божура Фиданска; Институт по аграрна икономика при Селскостопанска академия; 

Презентация на тема: "Възможности и перспективи пред въвеждането на дигитални иновации в сектор 

земеделие" 

16,30 ч. – 17,00 ч. Дискусия 

17,00 ч. – 18,00 ч. Нетуъркинг  

 


