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ПРОГРАМА 

 

 

От 12 до 14 ноември 2015 г. в НАЦИОНАЛЕН ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА на ул. 

Г.С.Раковски № 108, етаж 2, София, ще се проведе Шестото национално изложение - 

"Изобретения, трансфер и иновации" - ИТИ`2015. 

 

Събитието е под патронажа на МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА. Организатор е 

СЪЮЗЪТ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ. 

 

 

Представяне на Национална браншова организация за електрическа мобилност – ИКЕМ 

"ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ - 2015" 

 

13.11.2015г. 

Начало - 10:00 

Записване и регистрация 9:30 - 10:00 

10:00 Приветствие от председателя на СИБ и откриване на събитието - 10 минути. 

10:10 Подписване на споразумението, думи на двамата председатели, снимки. 

 

10:20 Начало:  

 

Първи панел - Дискусия: 

Начало 10:20 

Презентатори и модератори - Илия Левков, Иван Костов 

 

„Иновативен модел на професионално сдружаване (Клъстер - Национална браншова 

организация - Акционерно дружество).“ 

 създаване на условия за развитие на нов бранш и бизнес 

 създаване на правила и стимули за стартирането му 

 развитие на клъстера в браншова организация 

 създаване на акционерно дружество - нов етап от развитието на клъстера. 

 бизнес възможности в рамките на ИКЕМ 

 успешни практики и модели 

 

 

Втори панел - Дискусия: 

Начало 11:00 

Презентатор и модератор – Калоян Желев 

 

 

„България 2015 - краят на неумната мобилност?“ 

 

 

12:00 - Кафе пауза  
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ИКЕМ - ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР „ЕЛЕКТРОМОБИЛИ” EVIC -  ELECTRIC VEHICLES INDUSTRIAL CLUSTER 
 

 

E-mail: office@emic-bg.org, web: www.emic-bg.org   E-mail: office@emic-bg.org, web: www.emic-bg.org  

 

 

Трети панел:  

Начало 12.20  

Презентатор и модератор – Боян Захариев 

 

 

„Иновационни бизнес модели стимулиращи развитието на електрическата мобилност – 

практики и поуки.“ 

  

 

Теми:  

1. Успешни практики и бизнес модели в България – 50 мин 

 Електробусите в София – възможност за европейско лидерство  

 Куриерски и логистични услуги с електрически превозни средства 

   Таксиметрови услуги и електромобили 

 

2. Иновационни решения в моделите за електрическата мобилност – 50 мин. 

 Технологични решения за зарядните станции за електромобили и електробуси 

 Интелигентна система за разплащане в зарядната мрежа  

 Електронен билет в градския транспорт 

 Достъпен електромобил – основен елемент за успешен бизнес модел 

 

3.  Нови възможности за ключовите партньори в успешните модели -50 мин. 

 Доставчици и търговци на ел. енергия  

 Застраховане на електрическата мобилност 

 Лизингови компании и електрическа мобилност 

 Енергийни проекти и възможности 

 

 

 

 

Край – 15.10 
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