
 
 

 
 

 

 
 

Първи конферентен ден "Инвестиции в умните 
градове", 21.02.2019 
 
Експертни доклади, дискусии и работни групи с участието на виенски и софийски 
представители и експерти както и примери за най-добри практики по темите споделена 
икономика; публично-частно партньорство с фокус върху интелигентните градски решения; 
насърчаване и финансиране на малки и средни предприятия и стартиращи предприятия на 
общинско ниво; дигитално развитие и интелигентни градове. 
 
Целева публика: служители от Столична администрация, медии, НПО, експерти 
Място: Квадрат 500 
Начало: 9.30 ч. 
Края: 16.30 ч. 
Модератор: Бойко Василев 
Превод: симултанен 
 
 
9 - 9.30 ч. Регистрация 
  
9.30 - 9.35 ч. Откриване от Алена Сирка-Бред, ръководител на Група "Европа и 

международни връзки" в магистратска дирекция на Община Виена 
  
9.35 - 9.50 ч. Презентация на тема "Значението на комуналните услуги в умните градове", 

Ренате Браунер, пълномощник на Община Виена за комуналните услуги 
  
9.50 - 10.05 ч. Презентация на тема "Споделена икономика", Клеменс Химпеле, 

ръководител отдел 23, Община Виена 
  
10.05 - 10.20 ч. Презентация на тема " Споделена икономика", Петко Анчев, проект „Зелена 

София“, Столична Община 
  
10.20 - 10.35 ч. Дискусия с публиката по темата "Споделена икономика" 
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10.35 - 10.50 ч. Презентация на тема "Публично-частно партньорство (ПЧП) с фокус върху 

интелигентните градски решения", Елизабет Микш-Фукс, ръководител на 
PPP-Professional, стратегическа координация и управление на знанията, 
магистратска дирекция, отдел "Строителство и механизация", Община Виена 

  
10.50 - 11.05 ч. Презентация на тема: "Публично-частно партньорство (ПЧП) с фокус върху 

интелигентните градски решения", Ботьо Ботев, общински съветник, 
Столичен общински съвет, заместник-председател на постоянната комисия 
по икономика и собственост, Столична Община 

  
11.05 - 11.20 ч. Дискусия с публиката по темата "Публично-частно партньорство (ПЧП) с 

фокус върху интелигентните градски решения" 
  
11.20 - 11.35 ч. Кафе пауза 
  
11.35 - 11.50 ч. Презентация на тема "360° насърчаване и финансиране на общинско ниво 

на стартиращи предприятия и на малки и средни предприятия", Габриеле 
Тацбергер, Услуги за стартъпи, Виенска бизнес агенция 

  
11.50 - 12.05 ч. Презентация на тема "Насърчаване и финансиране на общинско ниво на 

стартиращи предприятия и на малки и средни предприятия", Владимир 
Данаилов, главен изпълнителен директор, Столична общинска агенция за 
приватизация и инвестиции (СОАПИ), Столична Община 

  
12.05 - 12.20 ч. Дискусия с публиката по темата "Насърчаване и финансиране на общинско 

ниво на стартиращи предприятия и на малки и средни предприятия" 
  
12.20 - 12.35 ч. Презентация на тема: "Дигитално развитие и интелигентни градове", 

Доминик Вайс, ръководител на Агенцията за интелигентни градове – Градски 
иновации, Община Виена 

  
12.35 - 12.50 ч. Презентация на тема "Дигитално развитие и интелигентни градове", Любо 

Георгиев, директор, ОП "Софпроект – ОГП", ръководител „Визия за София“, 
Столична община 

  
12.50 - 13.05 ч. Дискусия с публиката по темата "Дигитално развитие и интелигентни 

градове" 
  
13.05 - 13.10 ч. Кратко въведение от страна на треньорите на групите 
  
13.10 - 14.00 ч. Обяд 
  
14.00 - 16.10 ч. Уъркшопи по четирите теми 
  
 Кафе пауза по време на уъркшопите 
  
16.10 - 16.30 ч. Представяне на резултатите от уъркшопите 

 


