ПРОТОКОЛ
от първото заседание на Дигиталния борд на София,
проведено на 01.10.2020 г.
На 1 октомври се проведе първата среща на Дигиталния борд на София. Радваме се, че в него
се включиха бизнес асоциации, представители на академичните среди, експерти от
технологичните компании в София.
От името на екипа на Иновативна София още веднъж благодарим на всички присъстващи за
участието – оценяваме вашата подкрепа и ценна обратна връзка!
Срещата започна с уводна презентация, по време на която зам.-кмет Генчо Керезов и Надя
Султанова представиха концепцията на Дигиталния борд и проекта на Плана за действие по
изпълнението на Стратегията за дигитална трансформация на София (СДТС).

ПРИСЪСТВАЩИ
От страна на Дигиталния борд:
● Александър Ангелов, Център за творческо обучение
● Александър Цонев, Bulpros
● Божидар Божанов, LogSentinel
● Владимир Данаилов, Фонд на фондовете
● Десислава Тодорова, Nemetschek
● Нед Дервенков, BESCO
● Николай Недялков, Tixi
● Огнян Траянов, Technologica
● Силвия Илиева, Софийски университет, проект GATE
● Стоян Боев, ICB
● Тодор Младенов, София Тех Парк
● Христо Пеев, Motion Software, СофтУни
От страна на Столичната община (СО):
● Йорданка Фандъкова, кмет на СО
● Генчо Керезов, заместник-кмет „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, СО
● Николай Стойнев, Столичен общински съвет
● Христиан Петров, Столичен общински съвет
● Надя Султанова, директор дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“, СО
● Марк-Алекс Евтимов, ст. експерт дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“, СО
● Мария Христова, началник отдел „Инвестиционен анализ“, СОАПИ
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КОМЕНТАРИ:











Представеният План е амбициозен и е добро начало. Сериозни проекти трябва да
стартират в следващите 2-3 години.
Добре е, че има синергия между дейностите, описани в Плана.
Важно е Столичната община да формулира от какво има нужда, за да могат участниците в
Борда максимално да й съдействат.
При въвеждането на нови технологии е важно да се анализира градската среда, да се
обследват сградите, да се гледа цялостната картина. Някои предизвикателства имат прости
и лесни решения, които не са свързани с дигитални технологии – може причината да е
поведението на гражданите, може да е проблем с инфраструктурата.
Дейностите, описани в Плана, са големи и амбициозни и изискват голям ресурс от хора,
който да ги управлява. Ключово е да има капацитет за управлението на проектите.
o Екипът на направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ би
могъл допълнително да въвлече консултанти, които познават добре дейностите и
целите на Общината.
o Важен фактор за привличането на повече специалисти са по-високите заплати.
Създаването на търговско дружество – мениджмънт офис с експертиза за
управление на дейностите, би могло евентуално да способства за това. В такова
дружество е нужно да има знание за системни интеграции. Въпросът е доколко
създаването на дружество би довело до промяна. Ако бъде създадено, е
препоръчително то да е изцяло общинско, без частно участие.
По принцип на държавно ниво има системен интегратор. Той едва ли има капацитет да
поеме дейностите на СО, но вероятно би могъл да предостави някаква подкрепа и
определен допълнителен капацитет на СО.
Важни са уменията на администрацията да използват новите технологии и развитието на
тези умения. Изразена готовност от страна на Центъра за творческо обучение за оказване
на съдействие за дизайн на процеси.

ПРЕПОРЪКИ:








Столична община да вземе предвид целите за устойчиви градове и общности, описани
през 2016 г. Градът трябва да има готовност за реакция при бедствия и аварии, затова е
важно да се използват системи за мониторинг, за известяване на гражданите и да се
насърчават проекти в тази насока.
Европейската рамка за оперативна съвместимост да бъде отразена в Стратегията за
дигитална трансформация на София.
Нужда от уеднаквяване/унифициране на работата на районите – започвайки дори от
шрифтовете, които се използват на техните уебсайтове.
Данните за комуналните услуги да бъдат публично достъпни.
Препоръка да се дигитализира работата на Дигиталния борд – да могат участниците в него
да дават обратна връзка, да има отворени документи.
Дейността, свързана със създаването на дигитален двойник на София, да бъде описана в
повече детайл в Плана за действие към СДТС. В случай, че двойникът ще показва
информация в реално време, да се има предвид, че ще се изисква закупуването на
милиони сензори.
2







В сферата на градската мобилност да се обмислят маршрути за велосипеди. Да се
ангажират гражданите да споделят своите нужди за нови маршрути.
Ролята на СО по отношение на кибер сигурността е координационна и комуникационна.
o Препоръчително е Столична община да напомня на някои подизпълнители за
техните отговорности, свързани с кибер сигурността.
o Да се прави разлика между информационна сигурност и кибер сигурност, като се
имат предвид и защитите, свързани с достъп до данни.
Да се въведе регулация/наредба за координиране на процесите в районите.
Препоръка Столичната община да има предвид ресурсите на София Тех Парк, включително
изграждането на супер компютъра в София и подготовката на екипа, който ще го
управлява. Изразена готовност за колаборация между София Тех Парк и СО, включително
във връзка с инфраструктурата на Парка, която е на разположение за използване от СО.
o Изразен интерес от страна на София Тех Парк да се включат в дейността за
пясъчник (sandbox) за стартъпи. Съществува възможност решенията да се тестват на
тяхна територия.

***
Кметът г-жа Йорданка Фандъкова изрази благодарност към всички организации за
включването им в срещата и подкрепата им към направление „Дигитализация, иновации и
икономическо развитие“ (Иновативна София)
Зам.-кмет г-н Генчо Керезов също изказа благодарност към всички участници за тяхната
ценна обратна връзка и коментари. Той подчерта общото мнение на присъстващите, че Планът
е добър и екипът върви в правилната посока. Усърдната работа за изпълнението на
Стратегията продължава!

***
Предстои да бъде насрочена следваща среща на Дигиталния борд за първото
тримесечие на 2021 г.

***
Допълнителна информация и документи от предишни и предстоящи срещи на Дигиталния
борд може да намерите на сайта на Иновативна София: 👉https://innovativesofia.bg/digitalenbord/
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