“ПО ПЪТЯ НИ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕМ В
ПО-ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ”
29-30 август 2017 г.
Бургас, България

29 август 2017, Експозиционен център “Флора“, Морска градина - Бургас
10:00-10:15
Регистрация
10:15-10:30
Приветствие и въведение –
Красимир Стойчев – Заместник кмет „Финанси, бюджет и
икономика“, Община Бургас
Руска Бояджиева – Заместник кмет „Европейски политики, околна
среда“, Община Бургас
10:30-10:45
Бургас - интелигентен град – визия и стратегически цели – Ивелина
Стратева– Директор дирекция „Икономика и стопански дейности“
10:45-13:00
Модератор: Бернадет Дегрендел – „EUROCITIES“, партньор по
с 20 минути
проекта
кафе-пауза
- Проект „Споделящи градове“ – представяне на проекта и
участието на Бургас в него като град-последовател – Даниела
Алексиева, Ръководител на проекта от страна на Община
Бургас
- Интелигентни решения за внедряване на мерки и системи
за енергийна ефективност в сгради – Чечилия Хугони,
„Тейкогруп“, Италия, партньор по проекта
- Ен Ефект – енергийна ефективност и обследване на сгради –
добри примери
- Интраком – интелигентни решения в градска среда
- Евротръст – Електронно правителство (Електронен подпис –
мобилно приложение)
13:00-14:00
Обяд
14:00-16:30
Модератор: Бернадет Дегрендел – „EUROCITIES“, партньор по
проекта
- Мобилността – основен фактор за осигуряване на устойчиво
градско развитие - добри практики – Педро Машадо – ENova, Лисабон, партньор по проекта
- Мерки за осигуряване на устойчива мобилност в град
Бургас – представяне на резултати от предпроектни
проучвания – арх. Биляна Гелева “Иво Петров Архитекти”
- VIVACOM – паркиране, градска платформа, видеонаблюдение
- TICKEY – Модерните технологии в помощ на интелигентната
градска мобилност
16:30-17:30
- ХЕКАТОН – интелигентно предизвикателство за смеломислещи /Представяне на отличените концепции при
провеждането на пролетното събитие ХЕКТОН, с тема:
„Създаване на софтуерни приложения за околната среда на
град Бургас“ и обявяване на темата на новото
предизвикателство/ - 20 минути
- СВЕТОВНО КАФЕНЕ – Дискусионен тематичен форум:
-„Включване на гражданите и заинтересованите страни за
една вълнуваща интелигентна трансформация на града“
- „Интелигентните софтуерни приложения –трансформация на
мисленето“
- „Електромобилността – бизнес или хоби“
- 100 минути
Вечеря
19.00

30 август; Експозиционен център “Флора“, Морска градина - Бургас
9:00-9:30
Регистрация
9:30-11:00
Модератор: Бернадет Дегрендел – „EUROCITIES”, партньор по
проекта
- Градската платформа за споделяне на данни – реалното
предизвикателство– Маурилио Дзукала – „Чефриел“, Италия,
партньор по проекта
- Microsoft – Сигурен град - ситуационна платформа за
интегрирано управление на градове
- Бусофт Инженеринг – интелигентно управление на база
данни
- SAP – Споделени градски платформи
- ОРАК - Иновативни технологични приложения за градски
решения
Кафе-пауза
15 минути
11:15-13:30

-

13:30 – 14:30
14:30-16:30

Hewlett Packard - Интелигентно управление на градската
среда
Технологика – Интелигентните Градове – системи за
превенция и управление на риска от екологични бедствия
2+ - интелигентни решения за умно управление на града

Обяд
Градска обиколка – интелигентни системи и интелигентни решения
(по желание)

