
 

ДЕЛОВА ПРОГРАМА 
 за 24 септември, вторник 



Конференция „Финтех, блокчейн, 
критовалути и регулация 2019“ 

 10.00-10.30    Развитие и перспективи пред финтех  компаниите и блокчейн технологиите в 
България и Източна Европа /Йосиф Аврамов/  

 10.30-11.30    Как технологиите променят финансовите услуги? /Константин Джелебов/; Умни 
договори - какво представляват и как бизнесът да спечели от това /Милен Радков/; Как 
банковото регулиране и надзор да следват трансформацията във финансовата система? 

 11.30-12.00     Нетуъркинг  
 12.00-13.00     Мобилните разплащания - нови възможности за банките и бизнеса /Антонина 

Мартинова/; Платежните системи като двигател за развитието на Fintech /Мартин Богданов/; 
Платформите за споделено кредитиране - как ще се промени пазарът с появата на 
маркетплейсовете? /Стойчо Недев/  

 13.00-14.00     Нетуъркинг   
 14.00-14.30     Какво е блокчейн технология, в кои области може да се използва? /Васил Дъбов/ 
 14.30-15.30     Имитационно моделиране и блокчейн транзакции /доц.д-р Светлана Василева/; 

Как трябва да бъде изграден блокчейн  проектът, за да бъде наистина достоверен /Гюнер Зеки/; 
Внедряване на блокчейн, съществуващи проблеми и способи за тяхното решаване. Разликата в 
различните видове токенизация /Николай Ангелов/   

 15.30-16.00     Нетуъркинг   
 16.00-17.00     Презентации от Станислав Георгиев и Антон Герунов  
 17.00-17.30      Нетуъркинг 
  
Място: конферентна зала в палата 10 
Организатор: „Seomax” 

 



Конференция  „Киберправо, 
киберпрестъпления, киберсигурност“ 

 10.00- 10.30     Киберзаплахите в България и чужбина. Какво трябва да знае бизнесът /Красимир 
Коцев/  

 10.30-11.30     Как да не бъдем лесна мишена на киберпрестъпления? /Божидар Божанов/; PCI 
DSS в ежедневието в борбата със съвременните хакерски атаки /Павел Камински/  

 11.30-12.00     Нетуъркинг  
 12.00-13.00    Правното регулиране в неограничения и неуправляван виртуален свят - възможно 

ли е? /адв.Никола Стойчев /; Регулативните мерки за киберсигурност като предпоставка за 
единен цифров пазар  /адв. Диана Вълкова/; Подобряване на сигурността на защитената 
търговска тайна и фирмените бази данни /адв. Полина Терзийска/  

 13.00-14.00     Нетуъркинг  
 14.00-14.30    Противодействието на финансови и други киберпрестъпления в България 

/ГДБОП/  
 14.30-15.30    Онлайн безопастност /Деян Благоев/ 
 15.30-16.00     Нетуъркинг  
 16.00-17.00     Инвестиции в киберсигурността. Развитие киберпотенциала. Cryptography for 

Absolute Beginners / Светлин Наков/; 
 Важноста за защитената комуникация в екипа /Стефан Чеканов/  
 17.00-17.30     Нетуъркинг 
Място: конферентна зала в палата 10 
Организатор:  „Seomax 

 



Сесия „Индустрия 4.0:  
производствени процеси на бъдещето” 

Теми: 
 Цифрови асистенти на производството, цифрови пратформи за управление на производството, 

изкуственият интелект в производството – Валерий Петров, заместник генерален конструктор 
в ИКФ „Солвер“ 

 Цифрови технологии в машиностроенет: наука, иновации, образование – Андрей Олейник, 
завеждащ катедра в Московския държавен технологически университет СТАНКИН 

 Повишаване на качеството и ефективността на технологическите среди на цифровите 
производства на основата на предикативни системи за анализ и прогнозиране на техническото 
състояние на оборудването – Сергей Шелтунов, директор на Института по конструкторско-
технологична информатика към Руската академия на науките 

 World Skills: новите компетенции на „Цифрова трансформация” – Юлия Тархова, генерален 
директор  

 Създаване на телекомуникационна инфраструктура на автомобилния транспорт – Игор 
Наливайко, директор по насърчаване  на бизнеса, Средноволжска междурегионална асоциация 
на радиокомуникационните системи 

 Технопаркът: територия на иновации – Марин Христов, департамент R&D, „София ТехПарк” 
 
12.00-14.00 ч. 
Място: палата 2 
Организатор: Министерство на науката и висшето образование на Руската федерация /МНВОРФ/ 

 



Презентации на иновативни разработки 
на руски университети  

„Високоефективно аграрно стопанство” 
Теми: 
 Опитът от реализираните международни студентски проекти в рамките на модела 

„Обучение чрез изследване” – Сергей Тиц, началник управление „Международна 
дейност” в Самарския национален изследователски университет „Акад. С.П. 
Корольов” 

 Цифровите технологии в агропромишления комплекс  - Михаил Сергеев, 
заместник-ректор на Кримския федерален университет 

 Използване на данните от дистанционното сондиране на Земята за мониторинг на 
състоянието на селскостопанските полета – Светлана Веретехина, зам.-декан по 
научната работа в Руския държавен социален университет 

15.30-16.00 ч. 
Място: палата 2 
Организатор: МНВОРФ 

 
Телемост – екскурзия из научните лаборатории на Московския 
политехнически университет 
14.00-14.30 
Място: палата 2 
Организатор: МНВОРФ 

 



Тържествена вечер в чест на 
Руската федерация –  

страна партньор на  ЕСЕН 2019 
В програмата: 
  Приветствие от летеца космонавт Олег Артемиев, герой на 

Русия и известен косвовлогър 
 Изпълнения на руски ансамбъл за народни песни и танци 
 Сеанс  за онлайн радиовръзка  с руския екипаж на 

Международната космическа станция /19.00-19.20 ч./ 
 
18.00-19.30 ч. 
Място: пред палата 2 
Организатор: МНВОРФ 

 


