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Г-н Данаилов,
След преглед на Проект на Стратегия за дигитална трансформация на София, екипът на Делойт счита, че
изложените по-долу препоръки и идеи, биха допринесли положително върху постигане на целите на
Стратегията и повишаване удовлетвореността на потребителите на дигитални услуги.






Възлагане на проекти: Потребителите на дигитални услуги биха имали най-голяма добавена
стойност, ако дефинираните проекти за постигане на целите на Стратегията за дигитална
трансформация на София бъдат възлагани съвместно на международни консултантски и
технологични компании. От една страна международните консултантски компании биха допринесли
за изпълнение на проектите с прилагането на знания, споделяне на добри пазарни практики и
глобални трендове и опит от вече реализирани подобен тип проекти в други държави. От друга страна
технологичните компании биха осигурили обезпечението с най-модерните и подходящи технологии,
които ще допринесат за изграждането на иновативни и гъвкави дигитални услуги.
Консултации с бизнеса и гражданите: В изпълнението на проектите, участието на различни
заинтересовани лица като граждани, бизнеса, бизнес асоциации, и други организации би било
подходящо. По този начин ще се осигури вземане предвид гледната точка, съответните нужди и
нивото на полезност на планираните дигитални инициативи и специфични функционалности за всяка
от горепосочените групи участници. Това би могло да стане чрез създаването на платформа
(постоянен канал за комуникация), която да се използва за подаване на идеи, мнения и препоръки
от заинтересовани страни, тяхното анализиране и одобрение от подходяща комисия в Столична
Община. Такъв тип комуникация би била добра отправна точка в посока развиване на нови дигитални
услуги, обслужващи преките нужди на обществото.
Стимулиране на иновациите: Като част от Стратегията, считаме, че е добра идея да се включи
изграждане и промотиране на “Innovation hub” и дори “Sandbox” платформа, където иновативни
технологични решения ще бъдат тествани преди официалното им одобрение за включване в
екосистемата на Столична Община. Подобна платформа ще стимулира създаването на общност,
заинтересувана от технологични подобрения за града, и ще даде свободата да бъдат подбрани
правилните решения, без да се компрометират съществуващите системи и достъпи до данни.

С Уважение,

Александър Ганчев
Мениджър, Управленско консултиране
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предоставена в публично достъпната Стратегия за дигитална трансформация на София. „Делойт България“ ЕООД не е извършило независима проверка на
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