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„Интелигентен Смолян” 

 Умни решения за Смолян, добри практики и реални възможности за интелигентно развитие –  

среща на Местната Урбакт група по проект SmartImpact 

 

В рамките на проект SmartImpact Община Смолян успешно прави първите си стъпки в 

сферата на интелигентното развитие в ролята си на партньор на градовете пионери в тази 

област Манчестър, Айндховен, Порто, Дъблин, Стокхолм и техните последователи Загреб, 

Мишколц, Сучава и Гуадалахара. Благодарение на това Смолян има възможност да постави 

проблемите, които един малък планински град среща в процеса на адаптация към световните 

тенденции за интелигентно градско развитие. В този смисъл е от съществено значение да бъде 

изяснена концепцията за т. нар. „интелигентен град“, както и фактът че това е естественият път 

на развитие, както на национално, така и на местно ниво.     

Интелигентният град не е непостижима и футуристична идея, нито пък лишено от 

смисъл високомерно определение. Той е органично свързан със съвременните процеси на 

технологизация, цифровизация и иновации във всички сфери на живота. Тъй като не е 

възможно управлението на градовете да остане незасегнато от тази тенденция, те трябва да 

могат да отговорят по адекватен начин на новите изисквания на своите граждани. Така 

концепцията за „интелигентен град“ предполага в основата си свързаност на градската 
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инфраструктура с Интернет и използването на информационни технологии за планиране и 

управление. Това обаче е самата същност на „умния град“, неговата основна характеристика. От 

там насетне всяка община може да избере сама за себе си определена специализация в рамките 

на интелигентното си развитие – енергийна ефективност, транспорт, туризъм и пр. За да бъдат 

подпомогнати по-малките населени места като Смолян, програма URBACT III дава възможност 

за създаването на мрежи от градове, в рамките на които се извършва обмяна на опит като 

водещите общини споделят своите полезни практики и така спомагат процеса на интелигентно 

развитие на все повече градове от различен мащаб и с различно географско положение. 

Община Смолян има привилегията да бъде част от такава мрежа в рамките на проект  

SmartImpact. Като част от дейностите на проекта на 23 май 2017г. в сградата на Община Смолян 

се проведе работна среща на Местната Урбакт група на тема „Умни решения за Смолян, добри 

практики и реални възможности за интелигентно развитие“. Срещата бе водена от експерти в 

областта на интелигентното развитие - Боян Жеков доктор по информатика и компютърни 

науки и инж. Ирина Василева – и двамата с дългогодишен опит в разработването на проекти за 

електронно управление и услуги.  

На събитието представители на Община Смолян и на държавни институции (Областна 

дирекция на ДФЗ – Смолян, РИОСВ – Смолян, НАП – Смолян, „ВиК“ – Смолян, РСПБЗН – 

Смолян, ЮЦДП – Смолян) участваха в дискусии по различни проблеми от областта на  

интелигентното градско развитие и дадоха своите идеи за Интелигентен Смолян, което очерта 

насоките, в които общината следва да разработва своите интелигентни политики.  

Водещите експерти разясниха основни понятия като „отворени данни“ (open data), 

„иновативна екосистема“ и др. Беше обърнато внимание и на Стратегията за интелигентна 

специализация на България и заложените в нея насоки за Смолян и региона. Представен бе 

началния вариант на Плана за действие за интелигентно развитие на Община Смолян.  Срещата 

имаше за цел да представи работата по този план до момента, както и да чуе мнението на 

присъстващите относно възможностите за умни решения на местни проблеми.  

Проект SmartImpact приключва на 03.05.2017г., като до тогава предстоят още срещи и 

обсъждания.  

 


