
ПОКАНА за работна среща:  
кръгла маса и дискусия  

ТЕМА : Потенциал за сътрудничество между организации от
Великобритания и Република България в областта на дейностите

свързани с националните приоритети по научни  и приложни
изследвания, иновации и бизнес  в  аерокосмическия сектор 

УЧАСТНИЦИ: 

 Проф.  Карол  Мундел, съветничка  по  научни  въпроси  на  Министъра
занимаващ се с Университети, наука и иновации,  Великобритания
 Представители на български  държавни структури, академични организации
и бизнес, с професионална дейност в  аерокосмическия сектор

Модератор: д-р инж. Веселин Василев, изпълнителен директор на CASTRA, член
кореспондент на международната Академия по Астронавтика

Дата:  9 май 2019г., 17:00-18:30ч - дискусия, 18.30ч-19:30ч лека вечеря за контакти

Място:  Зала на Българска Стопанска Камара, ул. Алабин №16-20

Проф. Карол Мундел е известен, действащ учен астрофизик към Университета в
Бат (University of Bath). Като представител на Правителството на Великобритания
тя  провежда  редица  срещи  с  представители  на  български  организации  с  цел
подкрепа на развитието на двустранните връзки между двете страни в сферата на
научните изследвания и иновации 

Целта на работната среща е двете страни да установят неформален контакт и да
се запознаят с потенциала за сътрудничество между организации от двете страни
в сферата на космическите изследвания, бизнес и иновации, какви са интересите
на българските организации в сектора и как виждат двустранното  сътрудничество
с Великобритания. 

Проф.  Мундел  ще  разкаже  за  приоритетите,  политиката  и  програмата  на
Великобритания в областта на космоса,  и как страната вижда сътрудничеството си
с ЕС и конкретно с България. Ще се обсъдят и  механизмите за съвместна дейност
и  какви  програми  за  двустранно   сътрудничество  може  да  предложи
Великобритания в областта на  науката и иновациите.

Работната среща ще завърши с неформален коктейл във фоайето пред залата. 

Организатори: 
Мрежа за Наука и Иновации, Британско посолство София, 

CASTRA – клъстер за аерокосмически технологии, изследвания и приложения
Българска Стопанска Камара 

За контакти: д-р Емилия Печева, експерт Наука и иновации, Британско посолство,
e  milia.  pecheva@fco.gov.uk  , 0887 443559, д-р Веселин Василев, CEO CASTRA,

vesselin.vassilev@castra.org, 0887 548 201, Веселин Илиев, Българска Стопанска Камара,
ierc@bia-bg.com, 02 932 0954
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