
  
 

Покана 

 

 

Уважаеми партньори и приятели,  

 

Ръководствата на София Тех Парк и на Сдружение за научноизследователска и развойна 

дейност имат удоволствието да Ви поканят на научна конференция, на която екипите от звената в 

Лабораторния комплекс на София Тех Парк ще представят постигнатите резултати от 

изследователски проекти, реализирани в периода 2019-2020г.  

 

Разработките са финансирани от бюджета на Сдружението за научноизследователска и 

развойна дейност, което управлява Лабораторния комплекс. В него членуват „София Тех Парк“ АД, 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Техническият университет-София. 

 

Събитието ще се състои на 29.10.2020 г. (четвъртък) от 13.00 часа в зала 125 на Лабораторния 

комплекс на София Тех Парк (бул. „Цариградско шосе“ № 111 Ж, партер). 

 

Реализираните проекти са със следната тематика: 

- „Получаване и характеризиране на биоактивни екстракти от маточина, обогатени на 

розмаринова киселина, за създаване на иновативни продукти“ и е разработен от Биофарма 

комплекса на София Тех Парк.  

- „Създаване на платформа за високотехнологични биоинженерни и биоиформатични 

изследвания (Част 2. Тотален контрол на микробиома)“ е разработка на учените от 

лаборатория „Биоинфотех“ на София Тех Парк.  

- „Наблюдение и анализ на смущенията и заетостта на спектъра в ISM-диапазонитe за 

реализация на надеждни IoT приложения“ е разработка на лаборатория „Интелигентни 

комуникационни системи“ на научно-технологичния парк.  

- „Метро молд / Metro mold“ на лаборатория „3D креативност и бързо прототипиране“. 

- „ХолоТомография“ е иновативен проекта, по който работят експертите от лабораториите 

„Виртуална и добавена реалност“ и „3D креативност и бързо прототипиране“.  

- „Високопроизводителни пресмятания (HPC) в сложни системи“ се изпълнява от лаборатория 

„Високопроизводителни изчисления“.  

- „Модели за ранно предупреждение за потенциални масови кибер атаки към икономически и 

обществени организации - Фаза II: Пилотна версия на „CyResLab Monitor“ е проект на 

лаборатория „Киберсигурност“ на София Тех Парк. 

 

Поради ограниченията, въведени от здравните власти, във връзка с неразпространението на 

корона вируса, събитието ще се проведе присъствено, но местата за присъстващи са ограничени. 

Моля да заявите Вашето участие до 28.10.2020 г. писмено на e-mail: m.iliev@sofitech.bg. 

В събитието можете да участвате и онлайн през този линк. 

 

С уважение,  

Екипът на София Тех Парк и СНИРД 

mailto:m.iliev@sofitech.bg
https://meet.google.com/aqx-vyvr-sda?authuser=0

