
 

 

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

с партньорската подкрепа на Община Бургас 

 
 

ХАКАТОН @ БСУ 

„ЦИФРОВИЯТ ГРАД И АЗ" 
под патронажа на Комисаря по цифровата икономика и цифровото общество г-жа Мария 

Габриел 

Бургаски свободен университет 

28-29 май 2018 г., гр. Бургас 

 

През месец май 2017 г. се проведе успешно Хакатона „10 години членство на България в 
ЕС“, с водещи Столична община и Асоциацията за развитие на София и с 

партньорството на Бургаския свободен университет (БСУ). След сериозния принос на 
БСУ и във връзка с предстоящата програма за отбелязване на Европейския морски ден 

в гр. Бургас се взе решение продължението през 2018 г. да е в Бургаския свободен 
университет. 

Темата и дните за провеждане на Хакатона „Цифровият град и аз“ са избрани в синхрон 
с провеждането на срещата на Комитета на регионите на Европейския съюз в Бургас на 

29 май 2018 г. и със съпътстващите събития на Европейския морски ден, който ще се 
открие в сградата на БСУ на 31 май 2018 г. В работата на хакатона ще вземат участие 
студенти, ученици и докторанти от цялата страна, които в рамките на денонощие ще 

търсят софтуерни и бизнес решения за цифровото градското развитие и териториите с 
водни пространства. В края на хакатона екипите ще представят своите готови 

разработки и приложения пред журита включващи изследователи, бизнес и кметовете 
участници в срещата на Комитета на регионите. 

Събитието е под патронажа и ще бъде открито от Комисаря по цифровата икономика и 
цифровото общество г-жа Мария Габриел и е с активната партньорска подкрепа на 
Община Бургас. Партньори са Агенцията за развитие на София, Столична община, 
белгийският инвеститор Кодифик, Технологика, ИКТ Клъстер – Бургас, Иновационни 
системи – Бургас, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Технически университет - 

София и гимназии от гр. Бургас. 



 

ХАКАТОН @ БСУ 

„ЦИФРОВИЯТ ГРАД И АЗ" 
под патронажа на Комисаря по цифровата икономика и цифровото общество г-жа Мария 

Габриел 

П Р О Г Р А М А 

28 май 2018 г. 

12:00 Регистрация на екипите 

14:00 
Откриване на форума и послание към участниците от страна на Комисаря по 
цифровата икономика и цифровото общество г-жа Мария Габриел 

14:30 
Ректор на БСУ 

Кмет на Община Бургас 

Информация за провеждането на Хакатона 

Ролята на Община Бургас в цифровата 
икономика 

15:00 
Представители на 
партньорите, журиращи и 
ментори на екипи 

Представяне на заданията и даване на 
инструкции 

15:15 Ментори на екипи 

Работа по заданията в търсене на 
иновативни решения за цифровото градско 
развитие и териториите с водни 
пространства. 

29 май 2018 г. 

13:00 
Представители на партньорите 
и журиращи и ментори на екипи 

Официално прекратяване на работата на 
екипите по разработваните приложения 

14:30 Паралелни панели с журита 

Представяне на резултатите и 
разработваните приложения от страна на 
екипите пред журитата с представители 
на висши училища, общини и бизнес 

16:30 Журиращи Класиране на екипите по категории  

17:30 
Кметове на общини и 
представители на ИКТ бизнеса 

Представяне на идеите на победителите 
и награждаване 

18:00 

Ректор на БСУ 

Кмет на Община Бургас 

Представител на ЕК 

Закриване на Хакатона 

Обявяване на следващото домакинство 

Представяне на програмата на 
Европейския морски ден 

 

* Организаторите осигуряват храна във вътрешното кафе на БСУ, както следва: 

Вечеря на 28 май 2018 от 19:30 до 20:30 часа и Обяд на 29 май 2018 от 13:00 до 14:00 часа. 


