
 

Webit.Festival Europe  

 Ръководството и членове на Асоциация на българските градове и региони взеха 

участие на десетият юбилеен Webit.Festival Europe - който се провежда в зала Арена 

Армеец   и е част от Европейската седмица на цифровите технологии и иновациите, 

както и водещото събитие на българското председателство на Съвета на ЕС по 

въпросите на цифровите технологии. 

 Събитието се провежда под мотото „Преоткриване бъдещето на Европа“. 

Форумът е под патронажа на министър-председателя на България Бойко Борисов, 

комисаря по цифрова икономика и общество на Европейската комисия Мария Габриел 

и кмета на София Йорданка Фандъкова.  

 Премиерът Бойко Борисов участва в откриването на събитието. Той отбеляза, че 

трябва да подготвим нашите деца да отговорят на новите предизвикателства. 

Премиерът пожела в следващите години България да засили усилията си в 

дигитализацията и да развие балканския дигитален хъб. 

 При приветствието на гостите, дошли от целия свят, министърът за Българското 

председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова посочи, че дигиталната 

трансформация е реалност, към която всички трябва да се адаптираме. Тя определи 

дигиталната седмица като силно закриване на българското председателство на Съвета 

на ЕС и припомни, че България е поставила за свой фокус в първото си 

председателство дигитална Европа. 

 На фестивала присъстваха над 7000 гости от 110 държави - представители на 

технологичните гиганти, местни и държавни институции, на сектори като образование, 

здравеопазване, сигурност, екология. Церемонията по откриване водеше 

изпълнителният председател на Фондация Webit Пламен Русев. 

 Ако искаме да развием силна и конкурентна дигитална инфраструктура, е важно 

да работим в тясно сътрудничество с нашите европейски партньори, каза кметът на 

София Йорданка Фандъкова по време на официалното откриване. Тя отбеляза, че 

градовете наистина "поумняват", но имаме още много работа. Ако искаме усилията ни 

да са успешни в дългосрочен план, трябва да обърнем специално внимание на 

дигиталните умения, нужно е те да бъдат развити не само при младите хора и 

подрастващите, а при всеки един от нас, така гарантираме, че ще бъдем активни 

участници в дигиталната реалност, каза още кметът.  

 Тя отбеляза, че за да развива концепцията "умен град" Столичната община 

работи в няколко ключови посоки. София залага информационните технологии в 

новите проекти като метрото, модернизирането на градския транспорт, управлението на 

отпадъците, системата за управление на трафика, системата за следене на нивата на 

реките, системата за сигурност. Подкрепят се предприемачески проекти, свързани с 

иновациите и зелените устойчиви политики. Тя посочи, че трябва да сме внимателни, за 

да не бъде социалното и икономическото  неравенство в обществото подсилено от 

привилегирован достъп до информационно-комуникационни технологии. По-късно 

кметът посети щанда на Столичната община на фестивала. 

 Гостите и участниците във фестивала бяха посрещнати от хуманоидният робот 

София, който е най-модерният и прочут робот на Hanson Robotics, надарен със 

забележителна изразителност, естетика и интерактивност. 

 Медийната част събра утвърдени имена от световната сцена, топ представители 

на българската индустрия, както и много политици и общественици. 
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