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I. ПРЕДСТАВЯНЕ НА СДРУЖЕНИЕ ЮГОИЗТОЧЕН ДИГИТАЛЕН
ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ
Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб е съвместна инициатива на организации от
публичния, частния, неправителствения и образователния сектор в Бургас. Сдружението
е учредено от следните представители на стопанския, нестопанския и
научно-образователния сектори, активни в областта на информационните и
комуникационни технологии: Община Бургас, СНЦ „Клъстер Информационни и
комуникационни технологии – Бургас“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ –

Бургас, Бургаски Свободен университет, Фондация „Дигитализация и внедряване
на новите технологии“(Фондация DINT) и “Индустриален и логистичен парк -

Бургас” АД.

Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб е създаден през месец февруари 2020,

ЕИК 206045043. Той е юридическо лице, отделно от членовете си, което представлява
публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по реда и условията на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/

СНЦ “ДигИхъб“ е организация за осъществяване на общественополезна дейност по
смисъла на чл.37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чиито членове
са Община Бургас и представители на идентифицираните заинтересовани страни от
стопанския, нестопанския и образователния сектор на регионално ниво. То е независима
доброволна организация на представители на публичния, стопанския, нестопанския и



образователния сектор, активни в областта на иновациите, информационните и
комуникационни технологии и няма политически и религиозен характер.

Сдружението се създава за неопределен срок.

Наименованието на Сдружението с нестопанска цел  е “Югоизточен Дигитален
Иновационен Хъб”,  съкратено изписвано  СНЦ ”ДигИхъб“.

Наименованието на Сдружението може да бъде изписвано и превеждано на английски
език по следния начин: Non-Profit Association ”Southeast Digital Innovation Hub” или
съкратено:  “DigIhub”.

Седалището и адресът на управление на Сдружението е:

България, Бургас 8000, ул. Княз Александър Батенберг № 28.

Тел: +359 884 35 35 99

e-mail: info@digihub.bg

Web page: www.digihub.bg

Наименованието на  Сдружението, седалището, адресът на управлението се поставят
върху всички негови официални документи и издания, както и върху всички книжа и
правни актове, изхождащи от него или от такива, по които то е страна.

Сдружението притежава собствени знак, символи, печат и самостоятелна банкова
сметка.

Водеща идея
Сдружението осъществява дейност в обществена полза за местно и регионално
развитие, с фокус секторите туризъм, логистика и зелена мобилност, синя
икономика и опазване на морската среда, както и кръгова икономика, като подготвя
и изпълнява 7-годишна стратегия за дигитална трансформация, основана на
характеристиките на целевата територия и разработена въз основа на местните
потребности и потенциал, извършва изследвания, проучвания и анализи, свързани със
социално-икономическото развитие, създава, координира, управлява и осъществява
контрол и мониторинг на проекти и програми, консултира и подпомага местния бизнес
във връзка с подготовката и изпълнението на проекти.

Мисия
Подпомагане ефективния преход към дигитализация на работните процеси, подкрепа за
представителите на бизнеса в региона за въвеждане и / или внедряване на цифрови
технологии и интелигентни системи и тези, които предлагат услуги с по-високо качество.

Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб предоставя следните
услуги на малки и средни фирми:

http://www.digihub.bg/


 • ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИ

 •  ВАЛИДИРАНЕ НА КОНЦЕПЦИИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОТОТИП

 •  ТЕСТВАНЕ И ВАЛИДАЦИЯ

 •  УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗИ ДАННИ

 • ДИГИТАЛНА ОСВЕДОМЕНОСТ

II. ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Основните стратегически цели на СНЦ ”ДигИхъб” са:

 • Да подпомага ефективното технологично развитие на предприятията от частния
и публичния сектор в региона.

 •  Да консултира и разработва индивидуални решения за частния и публичния
сектори в подкрепа на иновирането или трансформирането на бизнес процеси
чрез дигитални технологии.

 • Да повишава квалификацията, капацитета и уменията за дигитална
трансформация на бизнеса.

 • Да разработва и осигурява инструменти за управление на малкия и среден
бизнес за улесняване на дигиталния преход.

 • Да създава и предлага портфолио от услуги, свързани с дигиталната
трансформация на частния и публичния сектори.

 • Да създава възможности за изграждане и повишаване на дигиталната
компетентност на  • Да подпомага и участва в разработването и прилагането на
местни и регионални политики в подкрепа на Европейската стратегия за единен
дигитален пазар.

 • Да изгражда и поддържа екосистема, подкрепяща участието на бизнеса в
процесите на дигитална трансформация, създаването на интерес към
дигитализацията на процеси и услуги, „gig” поведение и споделени решения.

 • Да постига ефект от мащаба в обслужването на приоритетни тематични области
чрез привличане на дигитални номади от България, Европейската общност и
трети страни.

 • Да създава мрежи от партньорства на местно, регионално, национално и
международно ниво, както и с други дигитални иновационни хъбове, и всички
други организации и/или институции, имащи сходни цели и идеи за
сътрудничество и изпълнение на съвместни проекти.

Средства за постигане на целите:



За постигане на целите си СНЦ “ДигИхъб“ използва следните средства:

 •  Разработване и прилагане на интегрирани стратегии за дигитална трансформация.

 •  Насърчаване, подпомагане и/или развиване на сътрудничеството между стопански
субекти, учебни заведения, изследователски групи, институти, центрове, държавни
институции или техни регионални представителства и други форми на сдружаване с
научноизследователска и/или експериментално приложна цел, работещи в подкрепа на
дигиталната трансформация на местните общности в Югоизточен регион, за създаване
на благоприятни условия за развитието на човешкия капитал, технологиите и
индустриите, свързани с тях, за повишаване на конкурентоспособността и интегритета и
на регионално, национално и международно ниво.

 •  Предоставяне на специфична консултантска и научноизследователска помощ при
разработване на нови технологични решения за повишаване на конкурентоспосбността
на МСП и публичния сектор.

 •  Разработване, координиране или реализиране самостоятелно или в партньорство на
проекти за въвеждане на иновации във всички сектори на икономиката.

 •  Консолидиране на усилията на заинтересованите страни, координиране на
инициативи и участие в проекти за сътрудничество, коопериране, създаване на мрежи и
споделени пространства в процеса на дигитализация и дигитална трансформация.

 •  Оборудва и поддържа земи и сграден фонд, собственост на членове на Сдружението
или предоставени им за дългосрочно ползване за нуждите на основната дейност на
Сдружението, в т.ч. за изграждане и управление на изследователски бази, дигитални
инфраструктури, конферентни презентационни обекти, споделени образователни
пространства, защитени информационни пространства, информационни ферми и др.

структури с отворен достъп за хармонично включване на регионите в глобалната
дигитална среда.

 •  Изграждане и управление на мрежа от лаборатории с отворен достъп, в които да се
предлагат услуги, свързани с разработването на нови продукти и услуги.

 •  Изграждане и управление на сертификационен център с отворен достъп за дигитални
решения.

 •  Иницииране и участие в дейности и проекти за промотиране на инвестиционните
възможности на МСП от Югоизточния регион, с цел повишаване на инвестиционния
интерес или подобряване на инвестиционните условия, в т.ч. чрез създаване на бизнес и
технологични паркове и др.

 •  Повишаване на дигиталните компетентности на персонала и членовете на
Сдружението.

Изграждане и поддържане на Регистър с бази данни за бизнеса, представен на
територията на региона, за подкрепа на дигиталното усъвършенстване и
трансформация на бизнеса.

 •  Изграждане на партньорства между обществени и научни организации,



правителствени институции, медии, местни общности и бизнеса за провеждане на добри
практики и трансфер на иновационни идеи за интелигентно и климатично неутрално
развитие на целевата територия както на национално, така и на европейско ниво.

 •  Подпомагане защитата на интелектуалната собственост, авторското право и сродните
му права при разработване на иновативни продукти и/или услуги.

 •  Организиране на многостранни дейности за изграждане на капацитет на местно ниво с
умения за планиране и реализация на интегрирани проекти чрез: изследвания, анализи,

обучения, консултации и експертна помощ.

 •  Организиране и участие във форуми и събития свързани с осъществяването на
местни и регионални политики за провеждане на общите политики за Единен дигитален
пазар на Европа.

 •  Участие в други юридически субекти, консорциуми и/или мрежи със сходни и
споделени цели.

 •  Участие и/или реализиране на дейности и проекти за информационна сигурност,

противодействие на кибертероризма, борбата с измамите, кражбата на интелектуална
собственост и други сродни инициативи в подкрепа на развитието на цифрови системи
за сигурност и превенция на рискови фактори и тенденции в обществото.

 •  Предприемане на други подходящи инициативи и мерки за развитие, подпомагащи и
защитаващи интересите на Сдружението и неговите членове.

СНЦ “ДигИхъб“ може да развива и всякаква друга незабранена от закона  дейност,

свързана с целите на Сдружението и допринасяща за осъществяване на заложените
цели.

Приходите от допълнителната стопанска дейност се използват за постигане на целите
на Сдружението. Извършваната допълнителна стопанска дейност се подчинява на
условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и
данъчното законодателство.

Изпълнението и контрола върху извършваната допълнителна стопанска дейност се
възлага на Управителния съвет на Сдружението.

Сдружението не разпределя печалба. Всички приходи от тази дейност се използват за
постигането на заявените цели и в предвидените от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел възможности.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление на СНЦ “ДигИхъб“ са:

 • Общо събрание

 • Управителен съвет



 • Председател на УС

 • По предложение на УС и с решение на Общото събрание могат да бъдат създавани
помощни органи.

Общото събрание е върховен колективен орган на Сдружението. Общото
събрание се състои от всички членове на СНЦ “ДигИхъб“  и членовете на
Управителния съвет.

Управителният съвет се състои от 3 /три/ лица – членове на Сдружението и се
избира от Общото събрание. Членовете на Управителния съвет имат еднакви
права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите
между тях.

Председателят на Управителният съвет представлява Сдружението пред трети
лица.

Имущество

Имуществото на Сдружението се състои от:

 •  Право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество,

вземания и други права, предвидени от закона.

 •  Дарения, завещания и грантове от български и чуждестранни физически и юридически
лица.

 •  Договори с държавни органи, с международни организации или с други лица.

 •  Доходи от имуществото на Сдружението и от съвместни или самостоятелни дейности,

целящи гарантирането на устойчивостта му и постигането на целите му.

 • Други доходи или приходи, придобити съгласно разпоредбите на закона.

Източници на средства на Сдружението са: финансиране от национални и европейски
проекти; членският внос; имуществените вноски на членовете; дарения и завещания в
полза на Сдружението от български и чуждестранни физически и юридически лица и
неперсонифицирани дружества; приходи от стопанисване на собствено и предоставено
от членовете на Сдружението имущество; наеми и лихви по депозити; други приходи от
осъществявана допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната
дейност, която може да бъде издателска, консултантска, изготвяне на информационни
продукти и интернет базирани решения, организиране на курсове, семинари,

конференции и др., предвидени в закона и този устав; спонсорство и други приходи и
постъпления в допустимите от закона форми.

Членовете на Сдружението като участници в публично-частно партньорство подкрепят
дейността му както с членския внос и имуществените си вноски, така и с лични усилия,

предоставяне за ползване при преференциални цени или безвъзмездно на техни
помещения, трудов ресурс, оборудване, хардуер и софтуер, превозни средства,

информация, експертно и техническо обслужване и други подобни според техните
възможности и нуждите на Сдружението.



По предложение на Управителния съвет, одобрено от Общото събрание, могат да се
формират целеви парични фондове, включително и във валута, за финансиране на
отделни дейности и мероприятия за осъществяване целите и задачите на Сдружението,

като средствата могат да се набират и от членовете на Сдружението.

Във връзка с кандидатстване от страна на Сдружението в процедура за национален
подбор за избор на Европейски цифрови иновационни хъбове по програма „Цифрова
Европа“ 2021-2027, членовете на Сдружението могат да осигурят със собствени и/или
заемни средства необходимото съфинансиране по проекта за изграждане на
Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ), в случай че проектното предложение на
Сдружението бъде одобрено.

В случай, че някой от членовете на Сдружението съфинансира с повече от 10% от
общото съфинансиране по проекта, то този член има право да получи преференциален
достъп до технологичната инфраструктура, придобита вследствие реализиране на
проекта при по-изгодни условия, определен с решение на УС, като за да бъде избегната
свръхкомпенсация, този достъп ще бъде пропорционален на приноса на съответния
член на Сдружението към инвестиционните разходи и условията ще се оповестяват
публично.

Оборудването, придобито вследствие на изпълнението на проекта ще бъде
разположено в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Бургаски свободен
университет.

Достъпът до оборудването, придобито вследствие на изпълнението на проекта ще бъде
отворен, т.е. ще бъде предоставян на прозрачен и недискриминационен способ въз
основа на Вътрешни правила за достъп до инфраструктурата на Сдружението.

IV. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2021 г. ПО ОСНОВНИТЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

.Днес мрежата на Дигиталните иновационни Хъбове (DIH) в ЕС, с различни компетенции,

продукти и услуги, наброява над 650 DIH. Югоизточният дигитален иновационен хъб вече
е член на Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса (Enterprise Europe Network).

В контекста на пандемията, причинена от COVID-19, която продължава да се
отразява отрицателно, както на населението, така и на икономиката, много от
планираните дейности на Сдружението бяха отменени, а за които бе възможно, се
проведоха дигитално.

През 2022 година Сдружението работи по
следните направления:



1. Предоставяне на услуги на малки и средни фирми

Основната цел на Дигиталния хъб е развитие на иновациите, подпомагане на цифровата
трансформация на производствените предприятия в Индустриален и логистичен парк,  
индустриалните предприятия в КРИБ, както и компаниите от ИКТ сектора чрез
улесняване на сътрудничеството между заинтересованите страни, технологичните
експерти, инвеститорите, държавната администрация и академичните среди.

Дигиталния иновационен и технологичен хъб адресира предизвикателствата, пред които
са изправени българските индустриални компании, например: достъп до интелигентни
машини и технологии, дистанционна поддръжка, интелигентен контрол над
логистичните връзки и мрежи, дигитален маркетинг и продажби, наличие на
квалифициран персонал и ефективна система за управление на кадрите.

Дигиталния иновационен и технологичен хъб – Бургас предоставя на малките и средни
компании следните услуги:

● Технологична помощ 

● Достъп до инфраструктура, технологии, инструменти и решения
● Достъп до знания и експертиза
● Оценка на готовността на малките и средни предприятия за цифровизация
● Изграждане на капацитет за човешките ресурси
● Достъп до услуги за финансиране и инвестиционна готовност
● Изграждане на сътрудничество между заинтересованите страни

Едно от най-интересните за бизнеса събития, организирано от ДигиХъб бе
информационната среща на тема “Източници на финансиране за дигиталната
трансформация в Югоизточен регион през новия програмен период 2021-2027 г.” –

среща с г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и
благоустройството, състояла се на 15.03.2021.

Докладвани и дискутирани бяха «Новият подход за финансиране на дигитализацията в
Югоизточен регион чрез механизма за Интегрирани териториални инвестиции 2021-2027

г.» и «Възможности за финансиране на дигиталнта трансформация в Югоизточен регион
чрез програмите ИНТЕРРЕГ».

На 4 август 2021 г. Югоизточен дигитален иновационен хъб организира работен
семинар на тема: “Политики на Европейския съюз в областта на научните
изследвания и иновациите: Хоризонт европа и ролята на европейските съвместни
предприятия.” с гост-лектори: доц. д-р Евгени Евгениев, първи секретар, сектор „Наука“,

Постоянно представителство на Република България към ЕС, гр. Брюксел, Белгия и д-р
Хуей Као, ръководител на стратегията и политиката в Службата за връзки с
обществеността и комуникация при ЕС на Huawei със седалище в Брюксел.

Беше получена полезна информация за пазарните тенденции, индустриалните



предизвикателства, внедряването на мрежата и техническото развитие,  политическите
и регулаторни въпроси относно иновативните цифрови технологии към двойните зелени
и цифрови преходиСъобщени бяха най-новите технологии за проучване на
икономически ефективни решения и практики в областта на иновациите и научните
изследвания, бизнес регулирането и достъпа до финансиране.

Семинарът бе посетен от преподаватели, учени и представители на бизнеса, които взеха
активно участваха в дискусията след лекцията върху съществената роля на „Хоризонт
Европа“ (рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС за 2021-27 г.),
както и насочеността на европейски съвместни предприятия към стратегически области
на научните изследвания, иновациите и технологиите в сферата на транспорта
(въздушен и ж.п.), ключови цифрови технологии, интелигентните мрежи и услуги,

високопроизводителните изчислителни технологии, здравеопазването, биотехнологиите,

и чистия водород. Съобщено бе, че пролетта на 2022 г. европейските съвместни
предприятия ще организират конкурси (директно финансиране от Брюксел) и се очаква
да се генерира бюджет за публично-частни партньорства в размер на над 30 млрд. евро.

2. Популяризиране на ползите от осъществяване на
информационните и комуникационни технологии

•  Повишаване познанията на хората за стойността и значението на информационните и
комуникационни технологии, за разбиране проблемите по значението им, не само за
бизнеса, а и за социалната среда.

•  Подпомогане на Община Бургас по пътя й, да се превърне Бургас в първия 5G град в
България.

•  Образователни програми, работа с деца и ученици с цел да се увеличава интереса на
подрастващите към информационните технологии.

•  Провеждане на кампании за популяризиране на пo-eфeĸтивнoтo изпoлзвaнe нa

pecypcитe чpeз aвтoмaтизиpaни cиcтeми и въвеждане на редица интелигентни системи за
управление на различни градски аспекти.

•  Организиране на мероприятия, кампании, фотоизложби, гостуващи изложби и др. за
информационните технологии.

•  Предлагане на материали и филми на тема информационни и комуникационни
технологии.

•  Провеждане на семинари, специализирани курсове и обучения за стойността и
значението на информационните и комуникационни технологии.

През 2021 година членовете на ДигиХъб взеха участие в редица конференции и
симпозиуми, за да представят идеите и целите на Югоизточния Дигитален Иновационен
Хъб.

В края на м. март се проведе двудневно събитие, подкрепено и от Югоизточен дигитален



иновационен хъб - онлайн хакатон на тема „Изкуствен интелект за града“ /AI for City/.

Събитието бе изцяло посветенo на най-новите тенденции в технологичното развитие и
професиите на бъдещето.

Целта му бе да бъде разработена идея за приложение, което ще помогне градската
среда да бъде по-чиста и достъпна за хората. Изкуственият интелект е ключова
технология за бъдещето, която намира все повече приложения днес – в медицината,

транспорта, онлайн търговията, земеделието, интелигентни градове. В последните
години бяха постигнати истински пробиви благодарение на увеличената процесорна
мощ, набирането на огромни масиви от данни и разработването на нови алгоритми.

Прогнозите са, че изкуственият интелект ще доведе в близко бъдеще до големи
промени, дори цялостна дигитална трансформация на обществото.

3. Подготовка за установяване на Европейски цифров
иновационен хъб в Бургас

Бургас кандидатства с проект по национална процедура за подбор на проектни
предложения за създаване на Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ) в
България. Ролята на бъдещите Европейски цифрови иновационни хъбове е да
предоставят на бизнеса и местната администрация иновативни цифрови решения и
интеграцията им в ежедневната им дейност. Хъбовете за цифрови иновации трябва да
предлагат възможността за експериментиране и тестване на нови технологии според
специфичните нужди и дейност на всяка компания или институция в публичния сектор.

При успех на проекта, дигиталният хъб в Бургас ще бъде финансиран по програма
„ЦИФРОВА ЕВРОПА“ 2021-2027 и ще бъде ядрото за разработване и внедряване на
цифрови иновации. Планира се Югоизточния цифров иновационен хъб да бъде
позициониран в новооткрития конгресен център на морска гара в Бургас и да предоставя
услуги на МСП в региона на преференциални цени за период от близо 7 години.

ИТ компаниите, използващи услугите на Хъба, ще разработят над 150 прототипа на нови
продукти, услуги или процеси. Това значително ще повиши конкурентоспособността на
цялата ИТ екосистема, както и дигиталната зрялост на МСП в региона.

Цифровият иновационен хъб ще разполага с 5 лаборатории от различен тип с
изследователски, прототипиращи и тестващи съоръжения. В лабораториите ще бъде
инсталирано най-новото и високотехнологично оборудване, което позволи развитието на
ключови области като изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления,

киберсигурност, усъвършенствани цифрови умения, цифровизация на публичната
администрация и оперативна съвместимост.

В лаборатории ще се предоставят над 50 типа услуги свързани с дигиталната
трансформация на МСП, а за тяхното обслужване ще се грижат над 10

висококвалифицирани специалисти. Услугите на хъба ще се използват от компании,

които разработват и внедряват цифрови решения в областта на информационните
технологии, електронните устройства и мехатроника, изкуствен интелект и роботика,



цифровите изчисления и съхранение на бази данни.

Високотехнологичните лаборатории ще бъдат разположени и в двата университета в
града, като по този начин тяхното взаимодействие ще помогне за по-доброто използване
на иновативния, научен и технологичен потенциал на компаниите за цифровизация и
по-бърза адаптация на МСП към четвъртата индустриална революция.

Хъбът има за цел да обедини и развие местната екосистема и нейният експортен
потенциал в областта на цифровите иновации, като си сътрудничи с повече от 150

партньорски организации, които са част от паневропейската мрежа от цифрови
иновационни хъбове в цяла Европа.

Предвижда се хъбът за дигитални иновации на Бургас да бъде домакин на събития,

обучения и курсове, както и да предоставя консултантски и иновационни услуги.

Компаниите, които търсят помощ за дигитализиране на бизнес процесите, вече могат да
се свържат с екипа на Хъба. Екипът на хъба се състои от експерти по цифрови иновации,

които предоставят консултации и извършват технологични одити на компании.

4. Подпомагане дейността на “ИКТ клъстер Бургас”

Като град за живеене и правене на бизнес Бургас има своите безспорни
предимства – за едни това е морето, за други добрата му свързаност. Но макар
да е сред водещите области по инвестиции и бизнес активност, регионът години
наред не можеше да навлезе в модерната икономика и да се конкурира с
технологичните и аутсорсинг постижения на София или Пловдив. През
последните пет години обаче, развитието на технологичния сектор в града води
след себе си и напредък в другите сектори. В “ИКТ клъстер Бургас” членуват над
30 компании с общо над 2000 служители. Дейността на  СНЦ “ДигИхъб“ е
насочена основно към подпомагане създаването на повече стартиращи
компании в региона и отглеждането на чисто бургаски предприемачи.

Тази година бе отбелязан 5-ият рожден ден на ИКТ Клъстер Бургас –

организация, която обединява над 30 от местните технологични компании и
работи активно за развитие на дигиталната екосистема в Бургас.

5. Сключване на Меморандум за сътрудничество със
Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции
(СОАПИ)

София и Бургас обединиха усилия за привличане на нови стратегически
инвестиции.



На 02.04.2021 Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции
(СОАПИ) и Югоизточен дигитален иновационен хъб /ДигИхъб/ организации
скрепиха намеренията си да си съдействат за подобряване на бизнес средата в
градовете София и Бургас, както и за привличане на потенциални инвеститори. с
подписването на Меморандум за сътрудничество, на който да стъпи този
своеобразен виртуален мост между двете общини.  Двата града ще си
сътрудничат и за разширяване на възможностите за реализация на талантлива
работна ръка. На среща в гр. Бургас двете страни обсъдиха първите си
съвместни инициативи след което участваха в разширена среща с
представители на община Бургас. Кметът, г-н Димитър Николов, представи
постиженията на гр. Бургас по отношение на привличането на инвестиции и
изрази своята подкрепа за укрепване на добрите отношения между двете
общини. Той подчерта, че общинската администрация ще продължи да подкрепя
всички инициативи за развиване на таланти и подобряване на условията за
бизнес, които са в основата на наблюдаваната през последните години
повишаваща се миграция към града, който е неколкократен носител на
престижната награда „Най-добър град за живеене“.

Главният изпълнителен директор на Инвест София, г-жа Мария Христова, посети
и най-новото попълнение в иновативната научна инфраструктура в Бургас –

лабораторията за виртуална и добавена реалност в Университета „проф. д-р
Асен Златаров“. Проф. Сотиров, член на УС на ДигИхъб, презентира
възможностите на лабораторията, която е изградена по най-съвременен модел
от компанията от Силиконовата долина – EON Reality.

6. Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб бе партньор на
първото издание на технологичната конференция Burgas Digital

2021

Конференцията Burgas Digital 2021 срещна високите технологии в областта на
изкуствения интелект, роботиката, Индустрия 4.0, концепцията за умни градове и
иновативните методи в образованието с бизнеса, науката, предприемачеството,

местната власт и професионалните организации в региона. Събитието се проведе на 5

ноември в Международен конгресен център – Бургас от 9:00 до 17:10 часа при спазване
на въведените противоепидемични мерки.

Конференцията бе организирна от Община Бургас и София Тех Парк в партньорство с
Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА), ИКТ Клъстер –

Бургас, Училищното настоятелство при Професионалната гимназия по компютърно
програмиране и иновации – Бургас, Индустриален логистичен парк – Бургас,

Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб, Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ –



Бургас, Бургаски свободен университет, Американска търговска камара в България.

Лектори на събитието бяха изявени водещи представители на бизнеса, научните среди и
асоциациите в бранша, които имат отношение към роботиката и дигитализацията.

В един от панелите на конференцията председателят на Управителния съвет на
ДигиХъб- Бургас, Петко Георгиев, направи презентация на мащабен проект за
“Европейски Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб”, който има за цел да
подкрепя развитието на дигитализацията в Югоизточния регион на България. Хъбът ще
помага на компаниите да намерят подходящите експерти, съветници и доставчици на ИТ
решения тук или в други европейски страни, които могат да им помогнат да дефинират и
успеят с дигиталната си трансформация. Проектът ще даде възможност за
междусекторните съвместни инициативи, семинари и иновативни стартъпи. Той ще
допринася за реализирането на международни съвместни проекти за дигитална
трансформация на бизнеса, което засилва технологичния и иновативен потенциал на
региона за предоставяне на широк спектър от услуги в областта на туризма, културната
идентичност, логистиката и мобилността.

V. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

1. Съществени дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и
програмите на организацията и постигнатите резултати.

През 2021 г. размерът на текущите разходи във връзка с проектите на организацията и
постигнатите резултати е в размер 0.00. Текущите съпътстващи административни
разходи във връзка с изпълнение целите на организацията  през 2021 г. са в размер на
0.00 и текущи финансови разходи в размер на 0.00 лв.

2. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за
набиране на средства.

През 2021 г. Сдружението не е получавало имущество безвъзмездно.

3. Вид, размер, стойност и цели на получените и предоставени дарения, както и данни за
дарителите.

През 2021 г.  Сдружението е получило дарения от дарители на стойност 80,00 лв.

4. Вид, размер, стойност на други приходи през 2021 година.

Сдружението е реализирало приходи от стопанска дейност в размер на 25800.00 и
съответно текущи разходи от основна стопанска дейност – 16580.00 лв. и текущи
финансови разходи в размер на 155,00 лв.



5. Финансов резултат от стопанска дейност

Финансовият резултат на Сдружението за 2021 г. е печалба 9065.00 лв.

гр. Бургас

Дата:  30.06.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ П. ГЕОРГИЕВ/




