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ДОКЛАД
ОТ НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ГЕНЧО КЕРЕЗОВ –
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НАПРАВЛЕНИЕ "ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ИНОВАЦИИ И
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ" НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОТНОСНО: Участие на Столична община в учредяване на сдружение
„Европейски цифров иновационен хъб за големи данни, високоскоростни изчисления и
изкуствен интелект“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В процес е създаване на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност
„Европейски цифров иновационен хъб за големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен
интелект“, в което Столичната община е поканена да участва като съучредител.
Останалите учредители в сдружението са „София Тех Парк“ АД, „Сдружение за
научноизследователска и развойна дейност“ към София Тех Парк, фондация "Клъстер
информационни и комуникационни технологии", „Невек Капитал Мениджмънт“ ООД, сдружение
"Стратегически Център по Изкуствен Интелект (СЦИИ)", Институт по обща и неорганична химия
към Българска академия на науките, Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и
Технически университет – София.
Включването на Столичната община като съучредител на този етап не изисква финансов
ангажимент, като Сдружението планира да започне своята активна работа след като получи
финансиране от съответните европейски механизми ( РП „Хоризонт Европа“) и/или друго
финансиране.
Сдружението ще работи за реализирането на цифровата трансформация на индустрията и
обществото, ще обединява съществуващата инфраструктура, ноу – хау, технологии и експертиза в
областта на големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект; ще популяризира
добавената стойност от цифровата трансформация за индустрията и обществото и европейските
тенденции за развитие в областта на цифровата трансформация; ще стимулира развойната дейност,
трансфера на технологии и иновациите; ще подпомага развитието на човешкия капитал и
подобряване на цифровите умения и компетенции, както и прилагането на цифровите технологии

в предприятията, като съдейства за успешното им внедряване в практиката. Чрез своите дейности,
Сдружението ще надгражда и осигурява устойчивост на вече реализирани проекти в тази тематика,
като целта е да включи всички заинтересовани и работещи участници в тези процеси с оглед
гарантиране на стартиралите научно-приложни и иновационни процеси за изграждане и фокус
върху управлението на бази данни и прилагане на изкуствен интелект при цифровата
трансформация в индустрията и публичния сектор.
Целите на сдружението са в унисон с мисията на Стратегията за дигитална трансформация на
София за подкрепа на системата за иновации на местно и национално ниво. Още повече,
предвидените дейности на сдружението пряко ще допринесат за постигане на заложените
оперативни цели от Стратегията.
В приложение на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника
за дейността на Столичния общински съвет, представямe на Вашето внимание доклад с
предложение за решение от Столичния общински съвет, с което да даде съгласие Столична община
да участва в учредяването на сдружението, да приеме предложението за представител на общината
г-н Генчо Керезов, който да участва при учредяване на сдружението, в общото събрание на
сдружението, както и съгласие да бъде избиран в органите за управление на сдружението.
Приложения:
1. Проект за решение;
2. Устав на Сдружението
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Генчо Керезов
Зам.-кмет на Столична община

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№

____

на Столичния общински съвет
от_________ 2020 година
ЗА: Участие на Столична община в учредяване на сдружение „Европейски
цифров иновационен хъб за големи данни, високоскоростни изчисления и
изкуствен интелект“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация и по аргумент от чл. 61, ал. 3 от ЗМСМА

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:

1. Приема общината да участва в учредяването на сдружението
2. Приема за представител на Общината в Общото събрание - Генчо КерезовЗаместник кмет
3. Дава съгласие представителят на Общината – Генчо Керезов, да бъде
избиран в органите на управление на Сдружението.
Настоящото решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет,
проведено на __________20__ г., Протокол № ______ от _______ 20__ г. и е
подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

[на гърба на последната страница на решението]

Елен Герджиков

