
 

ДНЕВЕН РЕД  
 

за провеждане на стартова пресконференция по 
 

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-С 01,  
Център за компетентност  

„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, 
 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-
2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

Час Вид на 
мероприятието Дейност Участници Изпълнител 

10:30 
÷ 

11:00 

Регистрация на 
участниците 

Акредитация на поканените 
участници 

 

Медии, 
Външни 
гости, 

Екипи за 
управление и 
изпълнение, 

научни екипи, 
Асоциирани 
партньори 

Експерт по 
информация и 

комуникация на 
бенефициента 

 
Администратор 
и асистент на 

проекта 
 

10:45 
÷ 

10:55 

Брифинг 
с медии 

 
пред V аудитория 

Интервюта с: 
 

- чл.-кор. проф. д-р Стефан 
Костянев, дмн - Ректор и 
Ръководител на Проекта; 
 

- проф. д-р Запрян Козлуджов, 
Ректор ПУ „П.Хилендарски“; 

 

- проф. д-р Росица Николова, 
Директор на ИМК при БАН; 

 

- проф. д-р Мариана 
Мурджева, дм, мзм - зам.-
ректор МСПД, МУ; 

 

- проф. д-р Невена Милева, 
зам.-ректор 
ПУ„П.Хилендарски“; 

 

- проф. д-р Илия Илиев, ПУ, 
Председател на Научния борд 
 
 

Медии 
и 

представители 
на 

партньорите 
 
 

Експерт по 
информация и 

комуникация на 
бенефициента 

 
членове на 
екипите по 

проекта 
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11:00 
÷ 

11:05 
 
 
 
 

 

Откриване на 
Стартовата 

Пресконференция 

 

Пресконференцията се води от 
проф. д-р Мариана Мурджева, 

Член на Научния екип на 
Проекта 

 

Участници в 
събитието 

 

Проф. д-р 
Мариана 
Мурджева, дм, 
мзм 

 

11:05 
÷ 

11:10 
 

 

Встъпително 
слово на чл.-
кор.проф. д-р 

Стефан Костянев, 
дмн 

 

Проф. Стефан Костянев, 
Ръководител на Проекта, 
Принос на проекта за 
интеграция на интер-
дисциплинарна научна дейност 
и съвременни биотехнологии, 
свързани със здравето  

 

Участници в 
събитието 

 

Чл.-кор.проф. 
д-р Стефан 
Костянев 

 

11:10  
÷ 

11:25 

 

Представяне на 
Проекта  
 

 

Презентация с информация за 
екипите по проекта, дейностите, 
очакваните резултати, добавената 
стойност на национално и 
международно ниво 

 

Участници в 
събитието 

 

Проф. д-р 
Мариана 
Мурджева, дм, 
мзм 
 

 

11:25 
 ÷ 

11:35 

 

Изказвания на 
партньорите 

 

Изказвания на членове от 
Управителния съвет на Проекта: 
1.Проф. д-р З. Козлуджов, ПУ 
2.Проф. д-р Р. Николова, ИМК- 
   БАН 

 

Участници в 
събитието 

 

Представители 
на партньорите 
по проекта 

 
 

11:35 
÷ 

11:50 

 

Изказвания на 
представители на 
Научния съвет и на 
участниците в 
Проекта   

 

Изказвания на: 
1. Проф. д-р Илия Илиев, 

Председател на Научния съвет 
2. Проф. М. Касърова-Трайкова 

– Координатор НИД за МУ 
Пловдив 

3. Проф. д-р Борис Шивачев 
    Координатор НИД за ИМК-

БАН, София 
 

 

Участници в 
събитието 

 

Членовете на 
Научния съвет на 
Проекта 
 

11:50 
÷ 

12:00 

 

Въпроси и 
отговори 

 

Въпроси и отговори 
 

Участници в 
събитието 

 

Представители 
на партньорите 
по проекта 

 
12:00 

 
 

Закриване 
 

Проф. д-р М. Мурджева 
закрива  пресконференцията 

 

Участници в 
събитието 

 

Експерт по 
информация и 

комуникация на 
бенефициента 
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