БЮДЖЕТ 2021
Направление
“Дигитализация, иновации и
икономическо развитие”

Пясъчник за иновативни решения
Пилотни проекти за тестване на иновативни технологични решения,
свързани с градските предизвикателства
Фокус върху: околна среда, образование, градска мобилност,
е-управление, предприемачество и иновации

Цели:
 Да превърне София в тестова площадка за иновации
 Да подобри качеството на живот в софиянци чрез интелигентни
градски решения, генериращи данни за управленски решения
 Да тества и валидира предположения, свързани с дигиталната
трансформация на София, съгласно СДТС

Пясъчник за иновативни решения
Разработена методология за оценка по съвместен проект с ЕИБ,
изпълнен от Deloitte
Стартира информационна кампания, съвместно с BESCO, за
популяризиране сред стартъп екосистемата на София
Дефинирани първи четири проекта, свързани с:
 Енергийна ефективност в обществени сгради
 Качество на въздуха в обществени сгради
 3D моделиране и картотекиране на дървета в градска среда
 Оптимизиране на работни процеси до етап електронна услуга в
административна единица на СО

Електронна система за прием в първи клас
Надграждане на съществуващата Информационна система за
обслужване на детските заведения и подготвителните групи в
училищата с модул за прием в първи клас:

 Използване на вече съществуващи потребителски профили
 Обновен дизайн и потребителско преживяване на досега
използваната система
 Възможност за електронно подаване на документи, необходими за
регистрация на класирано дете
 Автоматична проверка на валидността на данни за адрес в реално
време

 Автоматична проверка на административния район на
училищата

Внедряване на централизирана платформа за колаборация
и комуникация на служителите на Столична общини
Централизирана система за управление на дигиталната идентичност
на служителите и техните достъпи до отделните системи:
 създаване, промяна, изключване и изтриване на потребители и
техните права към всички информационни системи
 пълна и единна отчетност за ролите и достъпи на потребителите
до конкретни ресурси
 премахване трудностите и рисковете, създавани при ръчните
процеси по конфигуриране на отделни системи, участващи в общ
процес

Внедряване на централизирана платформа за колаборация
и комуникация на служителите на Столична общини
Централизирана система за e-мейл комуникация и колаборация:
 внедряване на надеждна и интегрирана имейл система с
възможност за споделяне и управление файлове, календари и
задачи
 създаване на отделни домейни, виртуални работни групи и
детайлно управление на правата на достъп до различните файлове
 споделени работни файлови пространства за всички общински
структури
 защита на информацията и бързо възстановяване при настъпили
инциденти
 едновременна работа по споделени документи от различни
служители

Регистрова дигитализация
Интегрирана управленска архитектура на СО, базирана на
съвременни, международно признати стандарти, която включва:
 Архитектура на бизнес процесите
 Архитектура на модулите и компонентите на системите
 Архитектура на данните
 Технологична архитектура

Оптимизиране компонентите на архитектурата – процеси по
обслужване на граждани, възможности за автоматизация, обмен на
данни между ИТ системи на СО и други системи
Пълно електронизиране при на водещите регистрови производства в
тяхната цялост – подаване на заявления, разглеждане и
обработване, вписване/промяна на обстоятелства, издаване
на удостоверителен документ, комуникация със заявителя др.

Сайт на Столична община
Обновяване на потребителските пътеки за услуги и търсене на
информация, съгласно изводи от участието на София в международни
проекти

Модернизиране на визията и дизайна

Адаптиране на съдържанието към отлично преживяване при мобилно
ползване
.

Възможности за консолидиране и интеграция с други сайтове на СО
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