
 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ «БЪДЕЩЕТО НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В БУРГАС» 

15 май 2018 г. 

Експозиционен център “Флора” 

 

ПРОГРАМА 

09:30 – 10:00 Регистрация на гостите 

10:00 – 10:30  Приветствия и откриване на конференцията – встъпителни думи от 
организаторите, приветствие от г-н Димитър Николов, кмет на Община Бургас;  

10:30 – 11:30 Панел 1: Представяне на успешни модели от гр. Бургас 
Модератор: г-жа Наталия Футекова (ERP.BG) 
 
Иновативни подходи за развитие на дигитализацията и 
предприемачеството на национално ниво – г-н Илия Попов 
(Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия) 
 
Общата политика на Община Бургас по отношение на развитието на 
дигитализацията във всички сфери на обществения живот и бизнеса 
и подкрепата на предприемачеството – г-н Красимир Стойчев 
заместник-кмет 
 
Пътят на трансформацията – как новите потребности на бизнеса 
определят специалностите в областта на дигитализацията в Бургаски 
свободен университет – проф. д-р Милен Балтов 
 
Внедряването на дигиталните технологии в специалностите на 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и възможностите за 
последваща реализация – проф. д-р Сотир Сотиров 
 
 
Дискусионен панел 

11:30 – 12:00 Кафе-пауза 

12:00 – 13:30 Панел 2: Предимства и предизвикателства пред развитието на 
дигитализацията и предприемачеството в тази сфера в Бургас – опита на 
частния сектор, Модератор: г-н Станимир Николов (EPAM Bulgaria) 
 
 
Формите на коопериране в дигиталната екосистема на регион Бургас 
и възможностите, които те предлагат - г-н Петко Георгиев (ICT Cluster 
Burgas) 
 
Бургаска индустриална зона – предимствата за бизнеса – г-н Стамен 
Стамов 
 
Финтех  - възможностите за регион Бургас  - г-н Георги Георгиев 
(Yavna & Disava Capital ) 



 

 

«Третият стълб. Технологиите срещу хората, заедно с хората или част 
от тях?» - г-жа Лилия Димитрова (Frontex International) 
 
 
"Възможностите за реализация на Smart City™: eCity @eMunicipality 
@DigitalCityMap Бургас в хибриден облак (Hybrid Clound)" – инж. 
Дойчин Ников (НПО „Клъстер Черноморска икономическа зона“) 
 
 
Дискусионен панел  

13:30 – 14:30  Обяд 

14:30 – 16:00 Панел 3: Очертаване на насоките за развитие на дигитализацията и 
предприемачеството в дигиталната сфера в Бургас, модератор: г-жа Лилия 
Димитрова (Frontex International) 
 
Възможностите и предизвикателствата за работа в регион Бургас от 
гледна точка на чуждите компании в България. Инженеринг на 
дигиталното бъдеще - г-н Станимир Николов (EPAM България) 
 
Партньорски програми - новите хоризонти и възможности за бизнес 
– г-н Стойко Синапов (ERP България) 
 
Интелигентен дом. Новите технологии в областта на системите за 
сигурност – г-н Юлиан Софрониев (BIODIT) 
 
БАКБ - пътят към една изцяло дигитална банка – г-н Александър 
Димитров (изпълнителен директор и член на СД на БАКБ) 
 
Представяне на БАКБ Предизвикателство като иновативен 
национален модел за стимулиране на социалното предприемачество – 
г-н Емил Величков 
 
Дигиталната трансформация в областта на Big data  – г-н Методи Амов 
(Scale Focus) 
 
Дискусионен панел и заключителни бележки 

 

N.B. Събитието ще протече под формата на отворена дискусия. Всеки от панелите ще има 
модератор и петима основни лектори (кратки презентации от 10-15 мин). След 
презентациите на лекторите, съвместно с поканените участници и присъстващите ще бъдат 
провеждани дискусии по отделните теми. 


