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NEWSLETTER 6 

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

Събитието беше организирано едновременно с 

последната среща на проекта в София, 

България, за да присъстват всички партньори по 

проекта. Конференцията беше организирана 

като международна конференция и се проведе 

на английски език, с осигурен консекутивен 

превод (АНГЛ.-БГ-АНГЛ). Конференцията беше 

организирана като еднодневно събитие за 

минимум 80 участници – представители на 

всички партньорски организации, на 

национални, регионални и местни власти, 

доставчици на ПОО, МСП и корпорации, 

организации на социалните партньори. 

Конференцията беше насочена към 

разпространение, валоризиране и използване на 

разработените продукти на проекта. 

Поради пандемията от COVID-19, в 

съответствие със Заповедта на министъра на 

здравеопазването на България, само 30 души 

бяха допуснати да участват физически в 

конферентната зала, а останалите присъстваха 

на събитието онлайн. Конференцията се 

проведе на 30 септември 2021 г. в Парк хотел 
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Витоша – София и онлайн чрез платформата 

ZOOM. 

Събитието беше открито с приветствени речи от 

г-н Людмил Ковачев, изпълнителен директор на 

ИПСМО, България и проф. Живко Драганов, 

директор на Института за следдипломна 

квалификация, УНСС, България. 

Проф. Валентин Кисимов, УНСС, България IloT 

технологиите в ежедневието на компаниите. 

Целите на проекта, основните резултати и 

партньорския консорциум бяха представени от 

ст.н.с. проф. Иван Стойчев, ИПС, УНСС, 

България. Транснационален доклад за 

развитието на IloT беше представен от г-жа 

Сигита Ясинска, PIB, Латвия, последван от 

презентации на IloT Тяло от знания от доц. проф. 

Любен Боянов, УНСС, България, и на 

специализираната платформа за социални 

медии IlotNet от проф. Валентин Кисимов и г-н 

Венко Андонов, УНСС, България. 

Консултациите на заинтересованите страни 

относно Тяло от знания на IloT и 

Специализираната платформа бяха докладвани 

от всички партньори. Ilot обучителен модул: 

Бизнес стратегия и иновации беше докладван от 

г-жа Панайота Константи, CSI, Кипър; 

Пилотирането и актуализирането на системата 

за управление и обучение на IloTNet беше 

представено от ИПСМО, България. Оценка на 

осъществимостта на резултатите от проекта 

беше направена от всички страни партньори. 

Обобщение на резултатите беше направено от 

ИПСМО, България и събитието беше закрито.  

 

 

 

 

 

IPS - Institute for Postgraduate Studies (BG) 
Ιστοσελίδα:  www.unwe.bg 

 

 

ITPIO - Institute For Training Of Personnel In International Organisations (BG) 
Ιστοσελίδα: www.itpio.eu 

 

 

PBI - Vocational Education Association (LV) 
Ιστοσελίδα: http://www.europea-latvia.lv 

 

 

TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme (IT) 
Ιστοσελίδα: www.tucep.org 

 

 

Halsingland Education Association (SE) 
Ιστοσελίδα: www.hufb.se/ 

 

 

 

AKMI Anonimi Ekpaideftiki Etairia (EL) 
Ιστοσελίδα: www.iek-akmi.edu.gr 

 

 

ReadLab - Research Innovation and Development Lab P.C. (EL) 
Ιστοσελίδα: www.read-lab.eu/ 

 

 

DIMITRA - Dimitra Ekpaideftiki Simvouleftiki AE (EL) 
Ιστοσελίδα: www.dimitra.gr 

 

 

CSI - Center for Social Innovation (CY) 
Ιστοσελίδα: www.csicy.com 
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