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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ  

„ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ И ОБЩИНИ – ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО“ 

 

30-31 юли 2021 година| хотел «RIU Pravets Golf & SPA Resort» гр. Правец 

ПРОГРАМА  

30.07.2021г./петък/ 

14.00 - 15.30 часа Пристигане и настаняване 

15.30 - 16.00 часа Регистрация на участниците в конференцията 

16.00 - 16.30 часа 
Тържествено откриване  

Официални представители на организациите – домакини на конференцията 

16.30 - 17.30 часа 

Първи панел: Съвременни информационни технологии -  

тенденции пред развитието и прилагането им за формиране 

на интелигентни градове и региони.  

Зала “ТЕРА“ 

 Модератор доц. д-р Петкан Илиев, УНСС 

16.30 - 16.50 часа Представяне на 5G технологии - Георги Христов, Vivacom 

16.50 - 17.10 часа 
Технологична трансформация и дигитализация на селищата в 

България.- Никола Гечев/Калоян Боровинов, Vivacom 

17.10 - 17.30 часа 
Възможности пред малките и средните общини да участват в реализацията на 

дигитални проекти - Жанет Захариева, Vivacom 

17.30 - 18.00 часа Кафе пауза 
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18.00 - 19.40 часа 
Втори панел: Преминаване от традиционни към интелигенти 

форми на управлението в градовете и регионите.  

 Модератор доц. д-р Георги Николов, УНСС 

18.00 - 18.20 часа 

Фонда на фондовете - инструмент за трансформация на българската 

икономика и регионално развитие - г-н Владимир Данаилов, Изпълнителен 

директор и член на управителния съвет  

18.20 - 18.40 часа 
"Публичният сектор като иновационен бизнес. Как да направим градовете 

умни с дигитализация?" -  Красимир Костадинов, Scalefocus 

18.40 - 19.00 часа 

"Същност на процеса на дигитализация на паркинговото стопанство на 

градовете" - Доц. Стоян Тагарев,  д-р Мирослав Кръстев, Софийска 

община 

19.00 - 19.20  
"Управленски и социални аспекти при дигитализация на кадастрална 

информация" - проф Славейко Господинов, доц. Иван Кунев ,УАСГ 

19.20 - 19.40 часа Дискусия по темите от първи и втори панел 

19.40 - 20.45 часа Свободно време 

20.45 часа 
Официална вечеря и връчване на Годишните национални награди на 

АБГР 2021 с подкрепата на VIVACOM 
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31.07.2021 Г. /СЪБОТА/ 

8.00 - 9.00 часа Закуска 

9.00 - 11.30 часа  
Трети панел:  „Създаване на интелигенти региони за развитие – 

теоретични концепции, практически предизвикателства и добри 

практики.  

 Модератор Ергин Емин, председател УС на АБГР 

9.00 - 9.20 часа 

Представяне на научните и практико-приложни аспекти чрез магистърската 

програма „Развитие на интелигентни градове“ на УНСС - Доц. д-р Георги 

Николов, УНСС, катедра Регионално развитие; Доц. д-р Елка Василева, 

УНСС - катедра Регионално развитие 

9.20 - 9.40 часа 

Интелигентният град на интелигентния гражданин – човекът във фокуса на 

умното бъдеще - Гл. ас. д-р Десислава Боцева, УНСС, катедра Регионално 

развитие; Гл. ас. д-р Никола Танаков, УНСС, катедра Регионално развитие 

9.40 - 10.00 часа 

Дигитална трансформация на регионалния мениджмънт в контекста на 

изграждането на интелигентни селища - Гл. ас. д-р Георги Цолов, УНСС, 

катедра Регионално развитие 

10.00 - 10.20 часа 
Ефективност на ресурсите в smart city - Теодора Войкинска, Докторант  в 

катедра Регионално развитие 

10.20 - 10.40 часа 
Модели за развитие на интелигентният град – възможности и практика - Ас. 

д-р Веселина Любомирова, УНСС, катедра Регионално развитие  

10.40 - 11.30 часа Дискусия 

11.30 - 12.00 часа Заключителни слова, изводи и обобщения от работата на конференцията. 

12.00 - 12.30 часа Закриване 

 

 


