Стратегия за дигитална трансформация
на София
с подкрепата на инициативата
„Предизвикателство дигитални градове“ на ЕК

СТРАТЕГИЯТА ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СОФИЯ:
МИСИЯ, ВИЗИЯ И СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

След 18 месеца работа с над 100 местни заинтересовани страни
СТРАТЕГИЯТА ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СОФИЯ (СДТС) е
готова и публикувана на сайта на Европейската комисия.
Искаме да разширим общността от привърженици и посланици и да
продължим разговора за дигиталната трансформация на град София,
събирайки различни гледни точки.

Стратегията очертава пътя към дигитализация чрез превръщането на
София в платформа за дигитални продукти, създадени в града.
Един от приоритетите, заложени в Стратегията, е подпомагането на ИКТ
и стартъп екосистемата и осигуряването на възможност за местните
компании да доставят дигитални продукти за града.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ВСИЧКО, КОЕТО Е НУЖНО ДА ЗНАЕТЕ ЗА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СОФИЯ

ИДЕНТИФИЦИРАНИ ЧЕТИРИ ПРИОРИТЕТНИ СФЕРИ:
Три от страна на търсенето (е-управление, комунални услуги и транспорт)
Една от страна на предлагането (ИКТ среда и иновационна екосистема)
ПРЕДЛАГАНЕ - ПРОДУКТИ

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ: организации,
услуги, потенциални е-услуги

ИКТ ЕКОСИСТЕМА
В СОФИЯ
ТЪРСЕНЕ - ПАЗАРИ

ПРОЦЕСЪТ:
Стратегията бе разработена по методология, предоставена от ЕК, и включва:
Създаване на общност от повече от 100 местни заинтересовани страни
Онлайн въпросник
Индивидуални интервюта
5 работни групи на място в София
5 семинара с останалите градове – участници и ментори

МИСИЯ НА СТРАТЕГИЯТА:
Да дефинира план за действие и мерки, които да укрепят ИКТ бизнес екосистемата в
София с цел:
Да се развият иновативни решения за дигиталната трансформация на града;
Да се създадат нови пазари за дигитални услуги на местно, национално и международно
ниво, както и да се улесни достъпът до тези пазари;
Да се подкрепи системата за иновации с цел създаване и прилагане на нови дигитални
услуги и решения.

ЦЕЛИ:
Да се даде възможност на колкото се може повече компании от ИКТ бизнес екосистемата в
София да вземат участие в дигиталната трансформация на града чрез създаването и
предлагането на иновативни продукти и електронни услуги;
Да се създаде пазар за ИКТ продукти и електронни услуги на местно и национално ниво чрез
улесняване на достъпа на ИКТ компаниите (малки и големи) до останалите индустрии,
публичната администрация и дружествата за комунални услуги;
Да се подобри местната иновационна екосистема чрез финансови механизми,
информационни услуги и събития с участието на заинтересовани лица, улесняващи
дигиталната трансформация на местната икономика;
Да се подобрят уменията на заетите в местния ИКТ сектор и в стартъп екосистемата да
създават е-услуги и бази данни за публични и частни организации.

Е-УПРАВЛЕНИЕ: организации,
услуги, потенциални е-услуги

ПОДКРЕПА И
ИНФРАСТРУКТУРА
ЗА ПРОУЧВАНИЯ

(е-платформи, интернет на нещата,
блокчейн, отворени данни)

ИКТ
СТАРТЪПИ
ИНОВАТИВНО ФИНАНСИРАНЕ
ПУБЛИЧНО – ЕСИФ – ПЧП

ТРАНСПОРТ: организации,
услуги, потенциални е-услуги

ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ОТ СТРАНА
НА ТЪРСЕЩИТЕ И ПРЕДЛАГАЩИТЕ
ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ

ДИГИТАЛНА
ТРАНСФОРМАЦИЯ

КАК ЗАПОЧНА ВСИЧКО:
През януари 2018 г. Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), от името
на Столична община, спечели място в проекта „Предизвикателство дигитални градове“ на ГД
„Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, заедно с
40+ града от ЕС. Целта на проекта беше да подпомогне града в създаването на Стратегия за
дигитална трансформация чрез предоставянето на експертна помощ и консултации от градове
ментори.

ДОСТЪП ДО ПАЗАРА
И БИЗНЕС МОДЕЛИ

Допълнителен фактор: публична политика за иновации

ИДЕНТИФИЦИРАНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ:
Идентифицирани бяха 18 оперативни цели и 10+ дейности в четирите приоритетни сфери
с цел създаването на конкретен план за действие за дигитализация.

УПРАВЛЕНИЕ И СОБСТВЕНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА:
В сферата на е-управлението е препоръчително Кметът / Столичният общински съвет да обмислят
създаването на Служба на главния директор дигитализация, която да бъде ръководена от
новоназначен Главен директор дигитализация – управленска позиция, която да има изпълнителната
власт да установи система за управление на данните, както и политики и практики, които да
гарантират, че данните ще се събират, съхраняват, анализират и споделят последователно между
Общината и партниращите организации.
Препоръчително е Кметът / Столичният общински съвет да обмислят също създаването на Столична
агенция за дигитализация (САД). САД може да поеме функциите, свързани с надзора на прилагането
на Стратегията за дигитална трансформация на София, както и да подпомага дългосрочната
дигитална трансформация на града чрез идентифициране на нови възможности за
дигитални/интелигентни градски проекти, както и чрез дейности за тяхното осъществяване.

РЕЗУЛТАТИ:
//investsoﬁa.com/wp-content/upl
oads/2019/08/Digital-Transformation-Strategy-for-Soﬁa-BG.
htДоклад
tps:/ www.digital ytransformyourregion.eu/на
sites/default/ﬁдигиталната
les/2019-07/Assesment_Report_SOFIA.pdf
зрялост на София (https:
само
на английски
езикpdf)

Стратегия за дигитална трансформация на София (на български
ht ps:/ investsoﬁa.com/wp-content/uploads/2019/08/Digital-Transformation-Strategy-for-Soﬁa-BG.pdf и английски
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Стратегия за дигитална трансформация
на София
с подкрепата на инициативата
„Предизвикателство дигитални градове“ на ЕК

КАКВО СЛЕДВА
Ще започнем работа по
подробна оценка и развитие
на идентифицираните 10+
дейности с подкрепата на
Европейска инвестиционна
банка (ЕИБ) и
координационното звено на
Фонда на фондовете.

София ще участва в
„Предизвикателството 100
интелигентни града“ –
нов проект продължение на
„Предизвикателство дигитални
градове“, който ще започне
в началото на 2020 г.
Проектът ще разшири съществуващата
мрежа от градове до 100 и ще включи
нови технологии, по-специално AI.

Беше подадена кандидатура
за консултативна подкрепа
за развитието на
стратегия за данни, политики
за данни и системи за
управление на данни
за Столична община.

БЕЛЕЖКИ
Финалните доклади на всички градове участници в
https://www.digitallytransformyourregion.eu/cities
„Предизвикателство
Дигитални Градове“ са публикувани.
Стратегиите за дигитална трансформация, както и Докладите за оценка са
публикувани на страниците на съответните градове.
Финалните доклади бяха публикувани и на уебстраниците на Службата за
ps:/ op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6ec298f6-d087-1 e9версия,
-b4bf-01a 75ed71a1/language-en/format-PDF/source-1075628 9 httpsдълга
:/ op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0e6d7ee1d2ae-11e9-b4bf-01aa75ed71a1/language-en
публикации на Европейския съюз (OPOCE): htкратка
версия

КАК МОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ:
Разпространете информацията сред вашата общност!
Присъединете се към разговора, споделете с нас своето мнение и
коментари!
Присъединете се към следващите работни групи. Уведомете ни, ако
желаете да получавате новини и покани за работните групи!

