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Брой 9  

Клъстер София град на знанието (КСГЗ) навърши 6 го-

дини от създаването си и това е неговия юбилеен бю-

летин. На 19.12.2016 г. двадесет и пет юридически 

лица в т.ч. фирми, научни институти и един универ-

ситет учредиха сдружението по ЗЮЛНЦ.  

В тази връзка на 12.12.2022 г. в Хотел Китчън No 59 се 

състоя тържество, на което присъстваха членове, при-

ятели и поддръжници на организацията.  

Имахме възможността да споделим празника си с Ин-

дустриален клъстер Електромобили (ИКЕМ), подкре-

пени от фирма Легранд EOOД, един от световните ли-

дери в електрически и цифрови сградни инфраструк-

тури и свързани решения. 

По време на събитието обявихме инициативата на 

КСГЗ и ИКЕМ, за стартиране на съвместен проект на 

двете организации с наименование „Междуклъстерен 

Юбилей на сдружението 

Какво е Клъстер София град на знанието 

Клъстерът е бизнес инициатива за трансформация на 

град София в град на знанието, в която бизнесът си 

сътрудничи по веригата на доставка за развиване на 

градската икономика на знанието. 

Тя е проактивно включване на бизнеса за предлагане 

на съвместни инициативи и проекти заедно с научни, 

развойни, образователни и финансови организации в 

помощ на общината за превръщане на град София от 

традиционна административна столица в град на зна-

нието. Тези инициативи и проекти обичайно са насоче-

ни към подобряване на иновационната екосистема в 

града за създаване и въвеждане на иновативни 

продукти, услуги, технологии и бизнес модели по вери-
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център за иновации и компетенции за интелигентни 

градове“.  

Председателите на управителните съвети на ИКЕМ 

Илия Левков и на КСГЗ Димитър Христов откриха тър-

жеството като пожелаха на гостите весели предсто-

ящи Коледни празници.  

Сред гостите бяха представители на БСК, БТПП, Сто-

лична община, БАН, Съюза на изобретателите, Съве-

та по инвестиции към БТПП, Тайвански търговски цен-

тър, както и на бизнес организации от ИКЕМ.  

Прочетено беше и поздравително писмо от г-н Добри 

Митрев, Председател на БСК. 

гата на доставките, задоволяващи нуждите на гра-

да. Участниците в тези инициативи и проекти са кон-

курентни фирми и организации, които си сътрудни-

чат в процеса на цифрова трансформация на град-

ските процеси и инфраструктурата, създавайки по 

този начин по-добри условия за пазарно присъствие 

в града и собственото си развитие. 

Чрез клъстерната организация се въвежда систе-

мен подход за изпълнение на Стратегията за инте-

лигентна специализация и Стратегията за цифрова 

трансформация на София за по-умно и по-ефектив-

но използване на човешките и материалните ресур-

си в града за споделена икономика на знанието. 

Клъстерът разполага с изграден бранд - разпознаваема марка на пазара, с графичен дизайн, визу-

ализиращ добре името на организацията (знанието) и връзката с град София, репутация -  наличие 

на информация и достатъчни доказателства за добра търговска и управленска практика, носител 

на един от малкото действащи към момента в България знак за качество - бронзов лейбъл от ESCA, 

информационна разпознаваемост - както в София така и най-вече в чужбина (Европа, Тайван, Хонк-

онг, Сингапур, Китай, САЩ, Канада и др.) 



• септември - октомври 2015 г. - първи срещи в БАН 

между академик Стефан Воденичаров и проф. 

Богдан Угърчински. Зараждане на идеята за инс-

трумент за подобряване на ефективността от 

използването на знанията на БАН в развитието на 

индустрията в София и страната. 

• декември 2015 г. - оформяне на концепцията за 

София град на знанието чрез изграждане на Парк 

на знанието на територията на БАН. Обмяна на 

опит с Виена - град на знанието. Защитена търгов-

ска марка от проф. Б. Угърчински. 

• февруари 2016 г. - създаване на неформална гру-

па от инициатори. Среща с кмета на град София 

съвместно с АИКБ 

• 26.04.2016 г. - провеждане на семинар „Виена и 

София - градове на знанието“ в залата на БАН с 

участие на Янко Янев и Андреас Бранднер от Вие-

на град на знанието 

• юни 2016 - създаване на Инициативен комитет и 

официална покана към потенциални членове. В 

комитета влизат академик Стефан Воденичаров 

Историята в дати 

 

Проекти 

За периода 2018-2022 г. към днешна дата клъстерът 

успешно завърши или е в процес на реализация на 

осем проекта на обща стойност над 8,2 млн. лв., от ко-

ито привлечените към клъстера средства са над 1,3 

млн. лв. без стойността на безвъзмездната техни-

ческа помощ на European Cluster Collaboration Platform 

(ECCP).  

По-долу са изброени и описани на кратко самите про-

екти: 

1. Укрепване на организационно - административ-

ния капацитет на КСГЗ - ОПИК, BG16RFOP002-2.009. 

Проектът е с бюджет от 484 хил. лв. в т.ч. безвъзмез-

дна помощ от 387 хил. лв. и собствено финансиране 

от 97 хил. лв. Реализиран е успешно през 2018 - 2019 

г. и е оценен високо след мониторинг през 2022 от УО. 

Проектът изпълни целта си да изгради капацитет на 

клъстера, стратегия и мастер план за развитие за да 

се позиционира добре на целевия си пазар и да се за-

сили интернационализацията.  

2. MediaMotorEurope - H2020-ICT-2018-20/H2020-ICT-

2019-2. Проектът е с бюджет от 1,952 млн. евро в т.ч. 

248 хил. евро за КСГЗ. Реализиран е от седем парт-

ньора от 6 европейски страни и приключи през април 
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Председател на БАН (покоен), Богдан Угърчински 

(Велграф), Бальо Динев (Давид Холдинг), Янко 

Янев, Румен Николов (УНИБИТ), Веселин Тодо-

ров (Сиела Норма), Димитър Христов (ХИРОН 

Иновационен мениджмънт и др. 

• 25.10.2016 - подписан е договор за консорциум по 

ЗЗД - 25 юридически лица, между които,  Сиела 

Норма, Информинвест, ХИРОН - Иновационен 

мениджмънт, Контракс, Инвестор.бг, УНИБИТ, 

Давид Холдинг, Риск Електроник, СБС, Прайс 

интернешънъл и др.  

• 19.12.2016 г. - протокол за създаване на сдруже-

ние по ЗЮЛНЦ подписан от членовете на консор-

циума по ЗЗД. Публикувана е регистрация от СГС 

№ 1/25.01.2017 г.  

Заслуги за това имат Богдан Угърчински, Веселин 

Тодоров, Румен Николов и Димитър Христов със 

сърцатата подкрепа на непрежалимата колежка 

Марионела Симова от ХИРОН - Иновационен ме-

ниджмънт и Калина Дереджиева - главен юрист 

на Сиела.  

2022 г. Успешно са постигнати целите на проекта за 

откриване и подпомагане на 60 високотехнологични 

стартъпи и скейлъпи от медийната и креативната ин-

дустрии за успешно позициониране на пазара чрез 

целево обучение, менторинг и извършване на дирек-

тен маркетинг.  

3. Smart Skills for Smarter Cities (Skills4Cities) по 

ERASMUS+. Проектът е с бюджет от 190 хил. евро в 

т.ч. 32 хил. евро за КСГЗ. Реализира се от 6 партньо-

ра от 5 европейски страни и приключва през януари 

2023 г. Проектът има за цел изработване на инстру-

менти за обучение и валидиране на знания и умения 

за професии за интелигентни градове. 

4. eXperiential Digital Hub for media and creative in-

dustries (XD Media Hub) ERASMUS+. Проектът е с 

бюджет от 294,5 хил. евро в т.ч. 42.5 хил. евро за 

клъстера. Реализира се от седем партньора от пет 

европейски страни и ще приключи през декември 

2023 г.  

Проектът има за цел повишаване дигиталните ком-

петенции на предприемачи, мениджъри и собстве-

ници на високо-технологични стартиращи компании 

чрез създадени по проекта инструменти и обучени 

ментори. 

 



5. Towards Green Transition Facility - COSME.  

Проектът е за безвъзмездна техническа помощ за 

клъстера и неговите членове по програма на European 

Cluster Collaboration Platform (ECCP). Целта му е да се 

популяризира темата за "зелената" трансформация и 

да се окаже директна подкрепа за разработването, 

въвеждането и кооперирането при използване на “зе-

лени” бизнес-модели. Проектът постигна целите си 

чрез разпространение, провеждане на тематични 

семи-нари, получаване на директни консултации за 

членове на клъстера и разработване на „Пътна карта 

за зелен преход на града“ (Green transition road map).  

6. European Technology for Sustainability - eT4S, по 

COSME. Проектът е с бюджет от 450 х. евро в т.ч. 62 

хил. евро за КСГЗ. Реализира се от 5 партньора от 5 

европейски страни и приключва през декември 2022 г. 

Проектът постигна целта си да създаде стратегическа 

рамка за интернационализация на европейските клъс-
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тери чрез директни партньорства с водещите инова-

ционни хъбове в Северна Америка и АСЕАН. 

7. Development of green skills for better employability 

(DEGREBE) - ERASMUS+. Проектът е с бюджет от 

315,6 хил. евро в т.ч. 40.2 хил. евро за КСГЗ. Реали-

зира се от шест партньора от четири европейски стра-

ни и приключва през 2025 г. Проектът има за цел раз-

работване на дигитален образователен пакет за раз-

витие на иновативни подходи, цифрови технологии и 

предприемачески умения за зелена икономика.  

8.Digiskill-Retail- 2022-1-DE02-KA220-VET-000089396 

ERASMUS+. Проектът е с бюджет от 250 хил. евро в 

т.ч. 45,6 хил. евро за КСГЗ. Реализира се от четири 

партньора от четири европейски страни и приключва 

през 2024 г. Проектът има за цел да се разработи про-

грама и материали за развитието на дигитални ком-

петентности за служителите и обучителите в сектора 

на търговията на дребно.  

Международна конференция "София - град на знани-

ето“, под патронажа на кмета на град София, съвмест-

но с  Investor Media Group. Организиран е и работен па-

нел „Sofia Knowledge Café“. (28-29 Септември 2017 г.). 

Конференция с международно участие „Knowledge & 

Smart Cities- Създаване на пазар за интелигентни гра-

дове и общности - Интегрирано планиране & регула-

тивни политики“. Под патронажа на кмета на града в 

партньорство с Асоциация за развитие на София, 

Телелинк, EIP-SCC, Столична община, Столична аген-

ция за инвестиции и София Тех Парк (София Тех Парк, 

26 ноември, 2018). 

Конференция с международно участие „Sofia Smart 

City Marketplace“ на 17 април 2019 по време на 7-то 

Изложение за Югоизточна Европа "Интелигентни гра-

дове" в Интер Експо Център.  

Организиран е общ клъстерен щанд с участие на 20 

клъстерни членове, с оформена площ в три тематични 

пространства: образование - наука - бизнес (16-18 ап-

рил 2019 г.). 

Семинар „Инструменти за отворени иновации“, София 

Тех Парк, в рамките на Иновационен хъб за медийна и 

креативни индустрии с подкрепата на София Тех Парк, 

Асоциация на индустриалния капитал в България и 

Съвет по инвестиции към Българска търговско-про-

мишлена палата (21 октомври 2020). 

 

 

 

 

 

Семинар с международно участие "Проектът за инте-

лигентен град - градивен елемент за цифрова транс-

формация", съвместно с УНИБИТ, в рамките на про-

ект Skills4Cities (28 април 2022). 

Уебинар “Влезте в дракона: завладяване на азиатс-

ките пазари чрез Хонконгски научно-технически парк". 

Съвместна инициатива на Инвест Хонконг (InvestHK) 

и клъстер София град в рамките на Smart City Tech 

Partnership (25 март, 2021). 

Уебинар “В търсене на високотехнологично вдъхнове-

ние”, съвместно със Съвет по инвестиции към БТПП в 

рамките на ММЕ и инициативата за Иновационен 

акселератор за стартъпи. (28 април, 2021).  

Уебинар “Преходът на градовете към зелена иконо-

мика - подходи и практики”, в рамките на техническа-

та помощ Механизъм за зелен преход (TGTF) към 

Европейска платформа за клъстерно сътрудничество 

(ECCP), (10 септември 2021).  

Уебинар "Партньорство за интелигентни градски тех-

нологии ЕС - Тайван", в рамките на сътрудничеството 

с Тайванския изследователски институт за индустри-

ални технологии (ITRI) с участие на Телелинк Инфра-

сървис и АДД от България и Taipei Computer Associa-

tion и Mitac Information Technology Corporation (29 сеп-

тември 2021).  

 

 

Събития  



Международна дейност 
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Уебинар „Картографиране на технологии и дизайн ми-

слене за интелигентните градове“, в рамките на под-

крепяния проект Smart by Design на члена на клъсте-

ра КУЗИС (24 септември 2021).  

Уебинар "Партньорство за интелигентни градски тех-

нологии ЕС - Тайван", в рамките на сътрудничеството 

с Тайванския изследователски институт за индустри-

ални технологии (ITRI) с участие на Телелинк Инфра-

сървис и АДД от България и Taipei Computer Associa-

tion и Mitac Information Technology Corporation (29 сеп-

тември 2021).  

Уебинар "Интернационализация на Индустрия 4.0  - 

Тайван-ЕС", съвместно с Изследователският институт  

за индустриални технологии (ITRI и участието на 4 ком-

пании от Тайван - Fair Friend Group, Chewren Industries 

Co, Techman Robot Inc и Precision Machinery R&D Cen-

ter и 4 фирми от Европа Nearsoft Europe, AIOTI, AI 

REGIO и Department of Management and Production En-

gineering,  Politecnico di Torino (10 март 2022).  

Уебинар "Дигитална трансформация по света - Тайван 

- ЕС", съвместно с ITRI и с участието на 3 компании от 

Тайван - Wistron Technologies, Quanta Cloud Techno-

logy, Chenlong Technology Co., Ltd и 4 от Европа - 

PetaSC и GATE Institute от България, Bulgaria и MEC и 

DIGITALL от Италия (12 май 2022). 

Бизнес мисии 

Smart City Tech Partnership в САЩ - в рамките на про-

ект eT4S от 1 до 6 Май, 2022 г. Участие взеха двама 

членове на клъстера в следното: 1) Изложение Circular 

City Week в Ню Йорк в т.ч. посещения на ключови съо-

ръжения свързани с развитието на кръгова икономика; 

2) Среща с Директора по устойчиво развитие на град 

Итака и дискусия за кръгова икономика в Cornell Uni-

versity; 3) Посещение и оглед на системата за ох-лаж-

дане на езеро Корнел и топлоелектрическа цен-трала. 

Smart City Tech Partnership в СИНГАПУР - в рамките на 

проект eT4S от 17.10 до 21.10.2022. Участие взеха пет 

членове на клъстера в комбинирана програма от след-

ните събития: 1) Industrial Transformation ASIA-PACIFIC 

(ITAP) - a HANNOVER MESSE event; 2) EU-Singapore 

Matchmaking Event на Европейската клъс-терна 

платформа за сътрудничество (ECCP); 3) AMEC 

Испания - посещения; 4) Програма за делови срещи на 

клъстера;  

5) Сmart City Tech Partnership в КАНАДА - в рамките на 

проект eT4S от 07.11 до 11.11. 2022. Участва един член 

на клъстера в комбинирана програма в Торонто и Мон-

реал.  

Международни участия и делегации 

Участие в международни проекти и свързаните с тях ра-

ботни срещи и семинари в чужбина (Сингапур, Торонто, 

Монреал, Билбао, Будапеща, Кремс, Клуж, Кипър и др.) 

Участия в работни срещи, семинари и уебинари, орга-

низирани от чуждестранните партньори 

Участия в инициативи на Европейската клъстерна плат-

форма за сътрудничество (ECCP) - Солун (2017), Брюк-

сел (2018), Лион (2019) 

Делови посещения по инициативи на клъстера - Барсе-

лона, Лондон (2018), Болцано, Тренто, Верона Италия 

(2018), Виена и Грац (2018), Любляна (2018),  

Посрещане на делегации от: Турция, Китай, Испания, 

Румъния, Великобритания, Нидерландия, Белгия и др.  

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

• София Тех Парк; 

• Асоциация на индустриалния капитал в Бълга-

рия; 

• Съвет по инвестиции към БТПП 

• Industrial Technology Research Institute (ITRI), 

Taiwan 

• ARIES Transilvania, Cluj-Napoca, Romania. 

ЧЛЕНСТВО  

• Smart City Tech Partnership - обединение на ев-

ропейски клъстери за интелигентни градове;  

• European Innovation Partnership on Smart Cities 

and Communities (EIP-SCC); 

• Knowledge for Development Partnership; 

• Съвет по иновации, дигитализация и нови тех-

нологии към БТПП. 
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Издаден по случай шестгодишнината 

от създаването на организацията. 
 

Съдържа най-важните дати и пости-
жения на клъстера в реализацията 
на проекти и събития и осъществя-
ване на дейности на национално и 
международно ниво за периода от 

2018 г. до 2022 г. 

 

 

 

Клъстер София град на знанието,  

София 1000, ул. Цар Калоян 8, ет.2, офис 11-12 

www.knowledgesofia.eu  office@knowledgesofia.eu 

 

 

 


