
 

                                                      

                                                      

                                                                  

 

В световен мащаб, градовете се разрастват със спиращи дъха темпове. Повече 

от половината от населението на света живее в градовете, и през 2050г това ще са 

70% от световното население. Тази тенденция създава огромни предизвикателства за 

градовете, които трябва да разширят значително градските си инфраструктури, 

включително енергийните (за топлинна и електрическа енергия), за управлението на 

отпадъците и водите, и за транспорта. Изчислено е, че градове в света, ще трябва да 

похарчат 17 трилиона паунда в следващите 25 години за модернизиране и 

разширяване на инфраструктурата, а в същото време очаквания глобален пазар за по-

интелигентни градски решения и услуги ще е около 408 милиарда долара на година до 

2020. 

Като част от своята реакция към този процес, Европейската комисия подготви 

множество подходи за финансиране на интелигентното развитие на градовете. Планът 

за стртегическо реализиране на „Интелигентни градове и общности“ разкрива насоките 

и приоритетите за действие, включително и финансите. Този документ се допълва от 

новата програматза финансиране в рамките на Хоризонт 2020. Нейният приоритет 

"Интелигентни градове и общности – демонстриране на решения за енергията, 

транспорта и ИКТ решенията в града чрез големи демонстрационни проекти" е в ядрото 

на тези подходи. В повечето случаи ще са необходими нови инвестиции за спомагане 

широкото навлизане на интелигентните градски решения. 

Но поради икономическата криза и повишеното търсене на публични услуги, 

общественият сектор - на местно и национално ниво - разполага с ограничени финанси. 

Това означава, че трябва да бъдат разработени нови пазарно-ориентирани и устойчиви 

стратегии за публично-частно сътрудничество; градовете трябва да търсят повече 

външни сигурни инвестиции. Въпреки това, повечето градове продължават търсенето 

на инвестиции с подхода "обичайната-бизнес-практика", което не може да създаде 

достатъчно стойност и да засегне значимо градската администрация, градовете, 

бизнесите и решенията им. Нужни са общи подходи за преодоляване на финансовите 

предизвикателства,  рисковете при инвестиране в иновативни и нови решения, 

рисковете с мерки с по-дълъг период на възвръщаемост,  рисковете с несигурността 

около ценовите политики, и големият обем. 

Всяка инвестиция в иновациите е предмет на риск. Основната роля на 

обществения сектор не е да преодолява бариерите – той трябва на първо място да ги 

идентифицира. Той може да започне да преодолява бариерите за финанси, които 

идват от частния сектор. Рисковете, свързани с това финансиране  за интелигентните 

региони могат да бъдат обобщени като: 

− Технологични рискове – рискове от въвеждане на нови технологии и 

неспособността им да отговарят на реалните очаквания. 



 

                                                      

                                                      

- Оперативни рискове – рискове, че работата на новата технология или 

инфраструктура е незадоволителна. 

- Конструктивни рискове – рискове от неочаквани усложнения, които биха 

намалили възможността за възвръщане на инвестицията. 

- Пазарни рискове – рискове, свързани с нуждите на пазара за нови 

инфраструктури или технологии. 

- Рискове на политиките – рискове на регулаторната рамка, което води до по-

ниска възвръщемост . 

 

Налице е обаче потенциал да се гради върху работата на градовете за подобряване на 

ефективността на технологичните и инфраструктурните им като се подготви План за 

действие за развитие на интелигентен град/регион със следните елементи: 

 

1) По-добре да се представи и разбере потенциалната роля на градските власти, 

индустрията, МСП и академичните институции във финансиране комерсиализацията на 

интелигентни градски решения чрез разработване на практически казуси, базирани 

върху обхвата на съществуващите инициативи и модели за партньорство и свързаните 

с тях ползи за репликация на друго място. 

 

2) Да се развие по-добро разбиране за рисковете, свързани с финансиране на 

развитието на интелигентни градски решения и подходите за премахване на пречките, 

свързани с тези рискове, включително оценка за ефективността на самите подходи. 

 

3) Да се направи "кошница" с инструменти за намаляване на риска, насочени към 

премахване на бариерите за комерсиализация на интелигентните градски решения, от 

които партньорите в мрежата могат да избират, за да разработят собствени планове за 

действие.  

 

4) Да осигури практическа обратна информация за ЕК по отношение бъдещото 

развитие на градовете и нововъзникващите програми за финансиране, така че да са по-

добре съобразени с пречките пред инвестициите, с които се сблъскват публичния и 

частния сектор.  


