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Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ 

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0001  

„ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ 

„НАСЛЕДСТВО БГ“ 

(4 юли 2018 г., Централното фоайе на Ректората на Софийски университет  

„Св. Климент Охридски“ – главен вход, бул. „Цар Освободител“ № 15) 

 

ПРОГРАМА 

 

10.45-11.00 – Изпълнение на театър Алма Алтер (Централното фоайе) 

10.45-11.00 – Изпълнение на мажоретен състав на Департамента по спорт (площад, пред 

централния вход на Ректората) 

11.00-11.05 – Представяне на гостите 

11.05-11.20 – Излъчване на видео-визитка на проекта 

11.20-11.25 – Представяне на проекта (чл. кор. проф. дин Иван Илчев – ръководител проект) 

11.25-11.40 – Представяне на партньорите 

 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – проф. дфн Анастас Герджиков 

(ректор) 

 Технически университет – София – проф. дтн Георги Михов (ректор) 

 Университет по архитектура, строителство и геодезия – доц. д-р арх. Валери Иванов 

(зам.-ректор) 

 Национална спортна академия „Васил Левски“ - проф. д-р Пенчо Георгиев Гешев 

(ректор) 

 Национален институт по геофизика, геодезия и география – чл. кор. проф. дмн 

Николай Милошев (директор) 

 Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – доц. д-р Петко 

Христов (директор) 

 Институт за изследване на изкуствата – доц. д-р Емануел Мутафов (директор) 

 Институт за литература – доц. д-р Елка Трайков (директор) 

 Кирило-методиевски научен център - доц. д-р Славия Бърлиева (директор) 

 Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – проф. 

д-р Александър Костов (директор) 

 Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ – доц. д-р Красимира 

Александрова (директор) 

 Регионален исторически музей – София – д-р Венета Хаджийска-Янкулова (директор) 
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11.40-11.50 – Представяне на асоциираните партньори 

 Столична община – доц. д-р Тодор Чобанов (зам.-кмет) 

 Съвместен геномен център ООД – акад. Атанас Атанасов (управител) 

 Сдружение „КЛЪСТЕР ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“ – инж. Пламен Попов 

(изпълнителен директор) 

 Централна библиотека на Българската академия на науките – д-р Силвия Найденова 

(директор) 

 Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система“ – г-жа 

Събина Анева (изпълнителен директор) 

 Българско национално радио – г-жа Диана Димитрова (ръководител отдел 

„Координация и проекти“) 

 Студия Трансмедия ЕООД – г-н Владимир Георгиев (изпълнителен директор) 

 

11.50-12.00 – Музикално изпълнение на хора на Богословски факултет на СУ 
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