


15:00 – 15:10 Встъпителни думи 
  
15:10 – 15:25 Обзор на туристическия сектор в София  
 
15:10 – 15:15 София: иновативна, дигитална, динамична 
Ана Георгиева, експерт “Дигитализация, иновации и инвестиции”, 
Иновативна София, Столична община 
 
15:15 – 15:20 Развитието на туристическия сектор в София 
Иво Маринов, директор на ОП „Туризъм” при Столичната община 
 
15:20 – 15:25 Конгресният туризъм в София и ролята на БКБ 
Теодора Жилкова, изпълнителен директор на Българското конгресно 
бюро-БКБ 
  
15:25 – 15:40 Представяне на MICE матрицата 
  
15:40 – 16:00 Дискусия и Q&A 
Ще се радваме да обсъдим с Вас развитието на местната конгресна и 
MICE екосистема, както и да чуем Вашата ценна обратна връзка как 
бихме могли да разширим и допълним Матрицата 



София:  
Иновативна. Дигитална. Динамична. 
  

 
Декември, 2020 



Иновативна София:                                               
Дигитална. Интелигентна. Динамична. 

Направение «Дигитализация, иновации и икономическо 
развитие» на Столичната община (Иновативна София) беше 

създадено през 2020 г., за да подкрепи и насърчи развитието 
на София като интелигентен, дигитален, иновативен и 

технологичен град. 



Как започна всичко? Предизвикателството DCC  



Създаване на иновативни решения за 
дигиталната трансформация на София 

Превръщане на града в създател                   
на пазари 

Стратегията накратко: 



Нашите цели и проекти: 

Общински услуги 
 
Градска среда/качество на въздуха 
 
Мобилност 
 
Развитие на местната ИКТ и  
стартъп екосистема 

 
Образование 
 
Комунални услуги 
 

Е-УПРАВЛЕНИЕ 
 
ДАННИ 

 
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ 
 
 



ПРОИЗВОДСТВА С 
ВИСОКА ДОБАВЕНА 

СТОЙНОСТ 

НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ И 

ИНТЕЛИГЕНТЕН ГРАД 

KPO, BPO, FAO И 
СПОДЕЛЕНИ УСЛУГИ 

КРЕАТИВНИ 
ИНДУСТРИИ 

ТЪРГОВИЯ БИОТЕХ/ 
НАУКИ ЗА ЖИВОТА 

ИКТ 
ГРАДСКО  

РАЗВИТИЕ ТУРИЗЪМ 

София: приоритетни индустрии 



 
 

 
 
  

 
 

Доклади, матрици, анализи 



 
 

 
 
  

 
 

Дигитализацията – част от бранда на София 



 
 

 
 
  

 
 

Пясъчник за иновативни решения  

Пилотни проекти за тестване на иновативни решения, 
свързани с градски предизвикателства в София 
 
Фокус: екология, образование, транспорт, 
предприемачество и др. 
 
Цел:  
 

         насърчаване на развитието на местната 
екосистема и иновативните решения  
         превръщане на София в тестова площадка за 
иновации 



Иновативна София: нашите проекти (1) 

SKILLY THE BOT 

COVID-19: STATISTICS 



Иновативна София: нашите проекти (2) 
 
Фокус върху e-услуги: 70+/200+ общински услуги са дигитализиране 

 
4 пилотни проекта ще бъдат реализирани в близките месеци 
 
Завършване на системата за кандидатстване в 1 клас до пролетта на 2021 г. 
 
Подкрепа от Европейската инвестиционна банка 

 
Проект «Училище в облака» (1:1) 
 
Дигитален борд и фокус върху иновационни хъбове 

 
 
 



 
 

 
 
  

 
 

Сътрудничества с други градове 

 
Акселератор за Говтех и градски решения 
 
Иновационни хъбове 
 
Редовни срещи, уебинари, работни групи с 
местни и международни партньори 
 
Пилотни проекти… и много други 
инициативи! 
 

Свържете се с нас 

















Дискусия и 
Q&A 



Ана Георгиева 
 

Eксперт “Дигитализация, иновации и инвестиции”, 
Иновативна София, Столична община 

www.innovativesofia.bg/en 

ana.georgieva@innovativesofia.bg 

Теодора Жилкова 
 

Изпълнителен директор на                                             
Българското конгресно бюро-БКБ 

https://bgcb.eu/ 

gm@bgcb.eu 

Свържете се с нас: 

http://www.sofia.bg/
http://www.sofia.bg/

