СОФИЙСКО БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

ЕСЕННО ИЗДАНИЕ
08 – 10 ноември 2019

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ
ПРОГРАМА

Ден 1
8 ноември 2019 (петък)
Галерия УниАрт, Нов български университет
10:00 – 10:15 ч.
Откриване
Приветствени думи от проф. д-р Пламен Бочков – Ректор на Нов български университет
и Илиян Василев - учредител на Реформ Юнион Клуб

10:15 - 11:30 ч.
Модератор: Борис Петров
Борис Петров е макроикономист, анализатор на финансовите пазари и дългогодишен банкер.
Специализирал е икомомика в Джорджтаунския университет (Вашингтон). Има 14-годишен опит на
различни ексепртни длъжности в Българска народна банка. Чест гост-коментатор е в редица медии с
икономически и финансов фокус, като сред тях се отличават Bloomberg TV Bulgaria, в-к „Капитал“,
TV+ и др. В момента е ръководител на одиторския екип на Търговска банка АД.
Либра на Фейсбук и денационализация на парите
Лектор: Тито Титов
Тито Титов е съосновател и главен изпълнителен директор на WeiDex – Първата децентрализирана
крипто-борса в България. Най-млaдият член на екипа на Cobden Partners (Лондон).

11:30 – 11:40 ч. Кафе-пауза
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11:40 – 13:00 ч.
Либра на Фейсбук и денационализация на парите (продължение)
Лектор: Гордън Кер
Гордън Кер е инвестиционен банкер и консултант по финансови пазари. Съосновател на Cobden
Partners (Лондон).
13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка, обяд в ресторанта на НБУ
14:00 - 15:20 ч.
Дигитализация на новите индустриални модели: глобални и локални аспекти
Лектор: Евгений Кънев
Евгений Кънев е управляващ съдружник на инвестиционна консултантска компания "Маконис". Бил
е управляващ директор за Европа на американската компания Tello Corporation и директор
Корпоративни финанси в KPMG България. В дългогодишната си кариера на инвестиционен
консултант е ръководил голям брой проекти за сливания и придобивания, бизнес оценки и
финансирания в редица страни от Централна и Източна Европа и Ирландия.

15:20 – 15:40 ч. Кафе-пауза

15:40 – 17:00 ч. Дискусия

17:00 – 18:00 ч. Вечеря в ресторанта на НБУ

Ден 2
9 ноември 2019 (събота)
Галерия УниАрт, Нов български университет
10:00 – 13:00 ч. Предиобедна сесия
Модератор: проф. Антони Славински
Професор Антони Славински е Председател на Настоятелството и Почетен професор на Нов
български университет. Бивш Министър на транспорта и съобщенията на Република България (1999
– 2001 г.). Проф. Славински е бил над десет години Председател на Асоциация „Телекомуникации“.
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10:00 – 10:45 ч.
Дигиталната трансформация в отбраната
Лектор: Генерал – лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов, Заместник - министър на отбраната,
Министерството на отбраната на Р. България
Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов е бивш началник на Военна академия „Г.С. Раковски”,
заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите и е представител на
началника на генералния щаб във Военните комитети на НАТО и Европейския съюз (до 2010 г), бивш
съветник в два политически кабинета на министъра на отбраната (до 2013 г., 2015 - 2016 г.), бивш
заместник-министър на отбраната (2016 – 2017 г.), награждаван многократно за отлична служба и
високи професионални резултати, както е и отличен с орден „За военна заслуга“ – първа степен.
10:50 – 11:35 ч.
Предизвикателствата на цифровата трансформация на индустриални МСП от Югоизточна
Европа
Лектор: Петър Статев
Петър Статев е предприемач в продължение на повече от три десетилетия, както и стартъп ментор в
сектора на ИКТ. Председател на Надзорния съвет на първия Български научен и технологичен парк
и член на Българския национален съвет по иновациите. Управлява Smartcom Group – иновативни
технологични компании, с дейности в световен мащаб. Съосновател и председател на „ИКТ клъстер“
(ИКТ Фондация), първата клъстерна инициатива в Югоизточна Европа.
11:35 – 11:50 ч. Кафе-пауза
11:50 – 12:35 ч.
Енергийните предизвикателства в ерата на дигиталната трансформация
Лектор: инж. Сашо Дончев
Сашо Дончев е основател и ръководител на първата българска частна компания за природен газ,
създадена през 1991г. Дончев е инвеститор „на зелено“. До днес компанията му е вложила над 320
милиона евро в нова газо-разпределителна мрежа вътре в градовете. Овергаз първи осигурява
енергийна алтернатива на хората, при това – за собствена сметка.
12:35 – 13:00 ч. Дискусия
13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка, обяд в ресторанта на НБУ

14:00 – 17:00 ч. Следобедна сесия
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Модератор: доц. д-р Васил Гарнизов
Доц. д-р Васил Гарнизов е член на Настоятелството на Нов български университет и преподавател в
департамент „Антропология“. Ръководител на Централното координационно звено по Специалната
подготвителна програма на Европейския съюз за България. Бивш заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството на Р. България (1999 – 2001 г.); бил е парламентарен
експерт по местно самоуправление, регионално развитие и благоустройство, както и генерален
директор на Националния център по териториално развитие и жилищна политика.
14:00 – 14:45 ч.
Изкуственият интелект и правните услуги
Гост - лектор: Адв. д-р Ирена Георгиева
Адв. д-р Ирена Георгиева е управляващ партньор в кантора PPG Lawyers, експерт в сферата на
обществените поръчки, личните данни, както и други специфични регулации. Притежава над 15
години професионален опит в консултирането на клиенти по въпроси, свързани със съответствието
на техния бизнес с нормативните изисквания. Чест гост-лектор на национални и международни
трибуни по регулаторни правни въпроси.
14:50– 15:35 ч.
Интелигентен ли е изкуственият интелект?
Лектор: Георги Хорозов
Георги Хорозов е директор на Rüschlikon Capital Management GmbH - Цюрих, Швейцария,
специализирана в консултантските услуги по корпоративни финанси и корпоративно управление с
над 20-годишен международен опит в банковото дело и финансите. Бивш директор на Корпоративно
и проектно финансиране на инфраструктурата с BSTDB в Солун, Гърция и Главен банкер в EBRD в
Лондон. Бивш член на Съвета на директорите на компаниите: pCloud AG, Alpha Pharm, Teleset
Networks, фонда SEAF Transbalkan, Balfin Group. Член на Института на директорите в Лондон със
сертификат за фирмено управление.
15:35 – 15:50 ч. Кафе-пауза
15:50 – 16:35 ч.
Интелигентни оръжия и бюджети за отбрана
Лектор: Красен Станчев
Красен Станчев е основател, председател на Борда на директорите и бивш изпълнителен директор на
Института за пазарна икономика (ИПИ), бивш председател и член на Комисията на
конституционното събрание (1990-1991 г.), един от най-цитираните български наблюдатели.
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16:35 – 17:00 ч. Дискусия
17:00 – 18:00 ч. Вечеря в ресторанта на НБУ

Ден 3
10 Ноември 2019 (неделя)
Галерия УниАрт, Нов български университет

Модератор: Илиян Василев
Илиян Василев е член на УС на Центъра за балкански и черномоски изседвания, управляващ партньор
на „Иновейтив Енерджи Солюшънс" ЕООД, блогър, почетен председател на Българския
икономически форум. Един от учредителите на Реформ Юнион Клуб и негов дългогодишен
председател, както и официален координатор на Софийското бизнес училище от неговото създаване
досега.
10:00 – 11:20 ч.
Влиянието на трансформациите върху държавните институции, бизнеса и хората при риска
от настъпваща глобална рецесия
Лектор: Рахим Тагизадеган
Рахим Тагизадеган e директор на академичния изследователски институт Scholarium, базиран във
Виена. Лектор в няколко престижни университета в Европа и предприемач в сферата на
образованието.
11:20 – 11:40 ч. Кафе пауза

11:40 – 13:00 ч. Дискусия

13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка, обяд в ресторанта на НБУ

14:00 - 15:20 ч.
Дигиталната революция - Промяната на бизнес правилата и основните разбирания
Лектор: Станимир Николов
Станимир Николов е изпълнителен директор на ЕПАМ Ситемс България от 2014 г.
През периода 2017 – 2018 е член и председател на борда на Българската Аутсорсинг Асоциация.
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През 2007 – 2014 е в IBM Executive Management на тема бизнес трансформация и иновации в сферата
на бизнес процесите, както и изпълнителен директор на IBM Глобъл Деливери Центъра в София.
15:20 – 15:40 ч. Кафе пауза

15:40 – 17:00 ч.
Заключителна лекция
Димитър Цоцорков
Димитър Цоцорков е председател на Надзорния съвет на Асарел Медет - най-голямата и водеща
българска минна компания за преработка на медна руда, главен изпълнителен директор на Асарел
Инвестмънт, съосновател на фондация „Лъчезар Цоцорков“ и председател на Управителния съвет на
„Реформ Юнион Клуб“.
17:00 – 18:00 ч. Вечеря в ресторанта на НБУ
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