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Конференцията Sofia Smart City Marketplace се провежда на 17 април в рамките на VII изложение 

за Югоизточна Европа "Интелигентни градове" на 16-18 април 2019 г. в Интер Експо Център - 

София. Тази еднодневна конференция се фокусира върху технологиите, моделите и решенията за 

създаване на интелигентни градове и градове на знанието. Това е форум за представяне на 

постиженията на компании, университети и изследователски институти, които могат да бъдат 

използвани в процеса на превръщане на София в интелигентен град. Важен акцент на 

конференцията е 150-годишнината на Българската академия на науките.  

   

ПРОГРАМА 

 

Sofia Smart City Marketplace 

10:00 - 10:30    Регистрация и кафе 

 

10:30 - 11:00    Откриване (видео) 

 

• Веселин Тодоров, Председател на УС, Клъстер София град на знанието (видео) 

 

• проф. Костадин Костадинов, Българска академия на науките и специален съветник на 

Министъра на образованието и науката (видео) 

 

• Елена Андонова, Съветник, Генерална дирекция "Съвместен изследователски център", 

Европейска комисия (видео) (презентация) 

 

11:00 - 12:00   Знание за интелигентен град 

 

http://abgr.org/node/223
https://youtu.be/Ss7ts252_zw
https://youtu.be/DqsRagmut9Y
https://youtu.be/YuftGjK11Y8
https://youtu.be/Btm9CkAYCK4
https://drive.google.com/open?id=1_ceRZDHhGPf5Bb-jpOZLJ3bSMKnpzuTm
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• Louis Lapidaire, Управляващ директор на United Academics, Холандия и Член на Борда на 

мрежата Knowledge 4 Innovation think-tank в Брюксел (видео) (презентация) 

• Пробивно образование за нуждите на градовете на знанието, Massimo Andriolo, Директор 

на IXL Centre Italy и представител за Европа на Global Innovation Management Institute в 

Бостън (видео) (презентация) 

• Компетенции по иновационен мениджмънт - стъпка към интелигентното градско 

обновяване, Милена Колева, Водещ на Академия по иновационен 

мениджмънт (видео) (презентация) 

 

• Basaksehir Living Lab - добра практика за градски център на знанието, Yilmaz Cakir, 

Турция (видео 1) (видео 2) (презентация 1) (презентация 2) 

 

12:00 - 13:00   Стратегия за интелигентен град 

Модератор: Димитър Христов, Изпълнителен директор, Клъстер София град на знанието 

• Какъв е пазарът за смарт сити технологиите в град София? Резултати от пазарно 

проучване, Валерия Стоичкова, Мениджър „Публичен сектор”, Евроконсултантс България 

С.А. (видео) (презентация) 

• Как да превърнем София в интелигентен град чрез клъстери - стратегия и план за 

действие, Евгений Иванов, Управител, Евроконсултантс България 

С.А. (видео) (презентация) 

 

• Важността на данните при планирането на града, арх. Любо Георгиев, Ръководител, Визия 

за София (видео) (презентация) 

 

• Иновационна платформа, основана на предизвикателства: как да се стимулира града за 

справяне с основните предизвикателства, Luigi Amati, Изпълнителен директор на META, 

Президент на конфедерацията на европейските бизнес ангели (видео) (презентация) 

 

13:00 - 14:00   Образование за интелигентен град 

Модератор: доц. д-р Евгения Ковачева, Директор, Гл. дирекция „Научни политики“, 

УНИБИТ (видео) (презентация) 

• Сиела Дневник - електронен дневник за училищата, Маруся Бациева, продуктов 

мениджър, СИЕЛА Норма (видео) (презентация) 

 

http://abgr.org/node/223
https://youtu.be/YxYck7yUNrg
https://drive.google.com/open?id=1NZjv3Pw3IVSljGBEz2EbIYpAGW8TcRpu
https://youtu.be/qRwKcUSCjHE
https://drive.google.com/open?id=1OThQkKBtAjn7vNVIiSgoeR_Ur7OOjrp7
https://youtu.be/LBV1DE6ovcc
https://drive.google.com/open?id=1qDSI7abauI_XcF3h3dGX3y85iUMsFF2a
https://youtu.be/eyIP70nC_o8
https://youtu.be/-6DC9NsWFNo
https://drive.google.com/open?id=1OafKprHCfFGCk7FXGrRbxynUvPaCLhH7
https://drive.google.com/open?id=1jgXPEqb5mKq3m7z2GDs60UhG7hnTNTXb
https://drive.google.com/open?id=1TqXT2uJC9Ey_CF7Wo5vCWdAEQVnI5CIi
https://drive.google.com/open?id=1TqXT2uJC9Ey_CF7Wo5vCWdAEQVnI5CIi
https://drive.google.com/open?id=1TqXT2uJC9Ey_CF7Wo5vCWdAEQVnI5CIi
https://youtu.be/PWQPGgWGSW0
https://drive.google.com/open?id=1TqXT2uJC9Ey_CF7Wo5vCWdAEQVnI5CIi
https://youtu.be/SEG9iA79cr8
https://drive.google.com/open?id=1TVxphs9Pu1PtzPUl5261LlGrnukM1GHC
https://youtu.be/pX0c3nF0g-8
https://drive.google.com/open?id=1_Cq1fyHy1xL0JuihWjPd7fGuAgb7di70
https://youtu.be/HulfUdrckBM
https://drive.google.com/open?id=1G_g5g4Llf0tKmU4_cj0nzaa360QeTTnS
https://youtu.be/hwjJzz_Ezn4
https://drive.google.com/open?id=1bfsEqlPI74pd0LYvnzf7LP-T0m0KvJIE
https://youtu.be/eBX1DOSYm1o
https://drive.google.com/open?id=1H83mxhlK0ZkL5iAPE5XDnLfXfvh9GVdn
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• Интелигентно предприемаческо образование за интелигентните градове, Евгений Иванов, 

Представител, Сдружение за регионално социално и икономическо 

развитие (видео) (презентация) 

 

• Ученическо предприемачество на база иновативни идеи за интелигентен град - опита на 

Джуниър Ачийвмънт, Вера Петканчин, Оперативен директор Джуниър Ачийвмънт 

България (видео) (презентация) 

 

• Професии на бъдещите градове на знанието, доц. д-р инж. Боян Жеков, 

УНИБИТ (видео) (презентация) 

 

14:00 - 14:30   Кафе пауза 

14:30 - 15:30   Наука за интелигентен град 

Модератор: проф. Румен Николов, Зам. председател на УС, Клъстер София град на знанието 

• Преки социални ползи от сътрудничеството между публичните научни институции и 

бизнеса, на базата на реално публично частно партньорство, проф. Лъчезар Аврамов, 

Институт по електроника, БАН (видео) (презентация) 

 

• Как да намалим въглеродните емисии, да увеличим енергийната сигурност и да се справим 

с енергийната бедност, като в същото време осигурим "Зеления растеж" в интелигентните 

градове. Нов подход на COALESCCE, Вихра Андонова, Фондация 

Евро-перспективи (видео) (презентация) 

 

• Урбанистична инфраструктура за градска въздушна мобилност, Георги Георгиев, Институт 

по строителна физика, Fraunhofer (видео) (презентация 1) (презентация 2) 

• Технически аспекти за реализация на модел за градска въздушна мобилност, проф. Димо 

Зафиров, Институт за космически изследвания и технологии, БАН (видео) (презентация) 

 

15:30 - 17:00   Технологии за интелигентен град 

Модератор: Николай Ярмов, съосновател и Изпълнителен директор, CEED България 

 

• Интелигентно улично осветление - първа стъпка към умния град, Кузман Драгнев, ADD 

България (видео) (презентация) 

 

http://abgr.org/node/223
https://youtu.be/soAaiJbjlgU
https://drive.google.com/open?id=1uLJkxt3pNOJu8zAo7eQKqbUJ3yxL7MQV
https://youtu.be/GixaZ7MXkuM
https://drive.google.com/open?id=1pYsfK_D2tE8dqin1UamPyX_ZPk0fmpM5
https://youtu.be/TzBpQj5qeZE
https://drive.google.com/open?id=1kHjJ8sRmMhDVd1MCtufiqcHyaAIVCLqZ
https://youtu.be/7kGoUcxWVX8
https://drive.google.com/open?id=15dq6S0AGRr2Xo7uIXiiTPD3j-LuZsrm7
https://youtu.be/lN18U3U3HHg
https://drive.google.com/open?id=1YmKhmqOS-PJauuGo8wTyTo1WfXsfjpPW
https://youtu.be/V4bIhkfcYdg
https://drive.google.com/open?id=1nOl5RQxoJbNwBpvBxZCDBB_xZvFKy1nh
https://drive.google.com/open?id=15FVAwo9VonHcTt6yjQHnBjfwd9-Ik1st
https://youtu.be/yvaO9_W81M0
https://drive.google.com/open?id=1ayIENeARSCcpbVqLJZL64pBdUqIHMXCB
https://youtu.be/dLUdOrXQr4I
https://drive.google.com/open?id=1h8WaP8gVcqh2e-bfFEr4PS74cHCd9gxw
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• Палитра от ИТ решения за обществения и частния сектор от РИСК Електроник, Георги 

Кисьов, РИСК Електроник (видео) (презентация) 

 

• Интелигентен град = Интелигентен обществен транспорт, Младен Заманов, 

Телелинк (видео) (презентация) 

 

• Съвременни технологии в управлението на градска и транспортна инфраструктура, инж. 

Калин Калинков, Ий Кей Джей България консултинг енджиниърс (видео) (презентация) 

 

• Дигиталните двойници: Бъдещето на Интелигентните градове, Десислава Димитрова, 

Давид холдинг (видео) (презентация) 

 

http://abgr.org/node/223
https://youtu.be/waEdJge_k4o
https://slides.com/risk/sofia-smart-city#/
https://youtu.be/8Od6KZfGjqs
https://drive.google.com/open?id=13GKJxFt8j-1G22B_yg9pqdPnq68zFwz4
https://youtu.be/eHVy_XDmph0
https://drive.google.com/open?id=16Cmn9yNIdX7zlBgydJcaylJ2WeP9K5eM
https://youtu.be/M-Ray-76DVA
https://youtu.be/dwzeTjxb2Ns

