Стратегия за дигитална
трансформация на София
декември, 2019

1

Въведение
СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
НА СОФИЯ

ПРОЕКТ „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
ДИГИТАЛНИ ГРАДОВЕ“ –
DIGITAL CITIES CHALLENGE
41 ГРАДА

СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
НА БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ „ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ“ –
INTELLIGENT CITIES
100 ГРАДА
стартира януари 2020

Общност – над 100 заинтересовани страни
Оценка на дигиталната зрялост на София

Стратегия за дигитална трансформация на София
(методология на ЕК)
Препоръка за структура на управление
Надграждане и следващи стъпки
 Споразумение с Европейската инвестиционна банка
 Проект за Политика за данните към ЕК

Предизвикателство дигитални градове - резултат
В резултат от проекта градовете участници имат:
Разработена стратегия за дигитална
трансформация, съдържаща
конкретни, постижими и измерими
стъпки

Поставена амбициозна визия за
града, насочена към гражданите
администрацията и бизнеса

Изградена общност от местни
заинтересовани страни, ангажирани
с трансформацията на града в подобро място за живеене,
благодарение на новите технологии

Изградена мрежа от
международни партньори, на
разположение за подкрепа и
общи проекти

Позициониране и разпознаваемост на
европейско ниво като добър пример за
трансформиращата сила на
дигитализацията

Стратегия за дигитална трансформация на София:
Мисия
Обръщане на администрацията към бизнеса и гражданите.
Подобряване на услугите и качеството на живот.
Превръщане на града в пазар за ИКТ сектора и платформа
за икономическо развитие, прогрес и иновации.

Стратегия за дигитална трансформация на София:
Платформа за икономически растеж

Направления и цели
Е-управление

Комунални услуги

• Е-управление: да се разработят и подобрят електронните услуги
• Да се трансформират вътрешните процеси и да се премахнат
комуникационните бариери

• Да се развият електронни услуги в спестяване, измерване,
наблюдение, прогнозиране на комуналните услуги
• Да се разработят гъвкави и адаптивни бизнес модели
• Да се развие взаимовръзката между физическата и дигиталната
инфраструктура

Транспорт

Стартъп екосистема

• Да се разработят електронни услуги за транспорт / зелена
мобилност
• Да се създаде платформа, позволяваща интеграцията на всички
софтуерни решения, данни, доставчици на услуги, заети в сектора
на градския транспорт
• Да се разработят платформи за споделено пътуване
• Да се прилагат гъвкави ценови модели, основани на данни, за да се
насърчи използването на обществения транспорт

•
•
•

•
•

Да се развие развойния и иновационен капацитет на ИКТ
компаниите
Да се установят нови механизми за инкубация и финансиране
Да се разработят е-платформи, които да свързват стартиращите
компании с пазарите и институциите
Да се подобрят нагласите спрямо предприемачеството
Образование в сферата на технологиите и предприемачество

Отворени данни
Екология

Образование
Развиване на дигиталните умения
Промяна на нагласите

Принципи
 Дигитализацията е инструмент на икономическо развитие
 Превръщане на града в създател на пазари
 Поставяне на гражданите и бизнеса “в центъра“

 Цялостен подход - избягване на възможностите за несъгласувани самостоятелни решения
 Решения базирани на нуждите на гражданите, а не от наличието на дадена технология
 Избягване на зависимост от конкретен доставчик
 Реинженеринг на процесите - променяме процесите, не просто ги дигитализираме
 Синергия с всички заинтересовани страни
 Отвореност, сигурност и съвместимост на данните - данните, генерирани от обществения сектор да са в отворен
машинночетим формат и да са достъпни за повторна употреба
* Съобразяване и с националните принципи за е-управление

Проекти: е-управление
Защо е важно





Реализиране ролята на града като създател на пазари за ИКТ сектора
Повишаване на ефективността
Прозрачност на управлението
Подобрение на услугите за гражданите и бизнеса

Дефинирани проекти
 Осигуряване на общински е-услуги за гражданите и бизнеса
 Трансформиране на вътрешните процеси и премахване на комуникационните
бариери
 Комплексно административно обслужване

Проекти: отворени данни
Защо е важно





Данните са ресурс за иновации и развитие
Подпомагат взимане на информирани решения
Предпоставка за изграждане смарт сити решения
Стимулират предприемачеството и разработването на нови
продукти и услуги

Дефинирани проекти
 Политика за данните
 „Езеро“ от данни – хранилище
 Отваряне на част от данните

Проекти: умни градски решения
Защо е важно
 Решаване на актуални градски проблеми
 Повишаване качеството на живот
Дефинирани проекти









Използване на пилотни проекти и мащабирането им
Тестова площадка за умни градски решения
Пилотни дейности в посока създаването на дигитален двойник на София
Информационна платформа за потреблението на комунални услуги в реално време
Динамичен транспортен модел на града
Интегрирана платформа за мобилност
Споделено пътуване по квартали
Интегрирани тарифи и общ модел за таксуване при услугите за мобилност

Дейностите по дигитализация –
инструмент за маркетинг и брандиране на града

Столична агенция за
инвестиции
ул. „Ген. Гурко“ №12
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contact@investsofia.com
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Sofia Investment Agency
@InvestSofia
/ SofiaInvestmentAgency

