
 

 

 

НАЧАЛОТО БЕ ДАДЕНО В ДЪБЛИН 

 

 

19 юли 2016г. 

Как да се подготвим да бъдем интелигентни градове? Този въпрос бе зададен на 

партньорите по проект SmartImpact на първата им среща, организирана от Градския съвет на 

Дъблин през месец юни 2016 година. Като използваха готов модел на интелигентен град 

(разработен от Института Фраунхофер), градовете-партньори маркираха текущото си състояние 

въз основа на оста иновации и организационно развитие, простираща се от традиционно 

развития град до новата форма на т.нар. „интелигентен град“. Нито един от партньорите не е 

достигнал все още тази степен на развитие, но всеки един от тях е решен да работи усилено в 

тази насока. Широкото партньорство показва  различните нужди от обучение, както и 

индивидуалните предизвикателства, които всеки град среща.  

Фокусът на проекта е насочен към това как да планираме“интелигентно“ през призмата 

на 5 ключови теми - (1) организационно развитие в рамките на общинската администрация; (2) 

финансиране и създаване на иновационни и свързани решения; (3) активиране на иновативна 

екосистема за интелигентни райони; (4) поддържащи регулации и стимули и най-накрая, (5) за 

интеграция на данни.  

Всеки партньор трябва да създаде местна група в своя град, която да разработи 

интегриран план за развитие. Целта на мрежата е да се интегрира наученото от нея в рамките 

на самия град,  от което ще последва серия от конкретни действия, тоест ПЛАН.  Използвайки 

значителния колективен опит на групата и това на Аланус фон Радеки  (Институт Фраунхофер),  



 

 

всеки план ще бъде обект на " катастрофа" тест и  партньорски проверки, при което ще се 

получи обратна връзка и по-ефективна работа.  

По проект SmartImpact предстоят поредица от срещи, на които ще се разисква подробно 

всяка от горепосочените теми. На първата от тях, през октомври в Стокхолм, ще разгледаме 

ролята на местните регулации и стимули в интелигентния град и как те могат да помогнат да се 

насочат частни инвестиции към технологично базирани решения, които подкрепят устойчивото 

развитие. Например, безплатен паркинг/зареждане за електрически превозни средства, 

използването на отворени стандарти за данни, изисквания за свързване на сградите. Както 

стана ясно на срещата в Дъблин, силата на SmartImpact се крие в колективния опит на 

партньорската мрежа, затова по-големите и по-опитни градове  Дъблин, Порто и Манчестър ще 

предоставят отлични възможности, от които другите градове могат да се учат. Въпреки това е 

ясно, че по-малките общини са водачи в някои сфери. Например Гуадалахара (Испания) са 

водещи в използването на данни за управление на града, Мишколц в развитието на 

транспорта, а Смолян е част от Конвента на кметовете.   

Както отбеляза Миряна от Загреб по време на срещата в Дъблин, потвърждавайки 

всеобщото мнение за ползата от участието в мрежата на SmartImpact,  "Да работим заедно с 

Порто вчера беше наистина вдъхновяващо за екипа на Загреб. Нашата добавена стойност ще 

бъде в създаването на нещо ново, за да продължи работата в тази насока в Европа". В рамките 

на проекта Община Смолян е последовател на Община Дъблин в една от петте основни теми. 

През 2009г. Дъблин е регистриран като четвъртия най-богат град в света като покупателната 

способност и 10-ия най-богат по лични доходи. Градът, познат още като „Силиконовата долина 

на Европа“ поради концентрацията на високотехнологични компании като Фейсбук, Гугъл, 

Туитер, Линкдин,  е водещ  в сферата на интелигентните решения и ще има значителен принос 

в работата на партньорите.  

В рамките на проекта ще се осъществят още шест работни срещи. Информация за всяка 

една от тях ще бъде поместена в съответния раздел на проект SmartImpact на сайта на Община 

Смолян.  


