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ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН – ECSEL JU  



Защо? 

• Всяка година броят на жителите в градовете се 
увеличава с 60 милиона.  

• През 2050 г. над 60% от населението на Земята ще 
живее в градовете 

• Хора, които ще живеят на около 2% от територията на 
Земята,  ще използват около 75% от ресурсите й.  

• В следващите 10 години още поне 100 града ще имат 
над 1 милион жители.  

• Технологиите на (бъдещия) интернет стават ключов 
фактор в планирането на развитието на градовете. 
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Дефиниции 

• Един град може да се нарече “умен”, когато инвестициите в хора и 
социален капитал, както и в традиционни и ИКТ инфраструктури, 
допринасят за устойчиво развитие и високо качество на живот, чрез 
мъдро управление на естествените ресурси и чрез отворено към 

гражданите управление и ангажираност (https://ideas.repec.org/p/dgr/vuarem/2009-48.html) 

• Умен/интелигентен град е място, където традиционните мрежи и 
услуги са направени по-ефективни с помощта на ИКТ в полза на 
гражданите и бизнеса (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/smart-cities) 

•  Умен/интелигентен град е град, който функционира добре по 

отношение на шест “умни” характеристики (икономика, мобилност, 
околна среда, управление, начин на живот и хора), и е изграден на 
базата на “умна” комбинация от дарителство/споделяне и дейности на 

самостоятелни и запознати с  проблемите на града граждани (http://www.smart-

cities.eu)  
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Дефиниции (2) 

• Умен/интелигентен град може да обработва 
информация от различни източници за да подобри 
резултатите си във всички свои дейности 
(http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?reload=true&tp=&arnumber=6682980) 

• (По-) умни/интелигентни градове с различна големина 
капитализират новите технологии и своята визия за да 
трансформират своите системи, дейности и услуги 
(http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_cities)  

• Умен/интелигентен град  - да използва информацията, 
ИКТ и интернет за да решава проблемите на града 
(http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/ps/motm/IoE-Smart-City_PoV.pdf) 
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Съвместно предприятие 'Electronic Components and 

Systems for European Leadership‘ - ECSEL JU 
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http://ecsel.eu/ 
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Европейско партньорство за иновации 
инициативи (СП по СТИ)  
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ПЧП – БЪДЕЩ ИНТЕРНЕТ ( FI-PPP) 
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http://www.fi-ppp.eu 
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FIRE initiative (Future Internet Research and 
Experimentation)  
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http://www.ict-fire.eu 

БТПП, 12.02.2015  



Европейски институт за иновации и технологии – 
ИКТ лаборатории (EIT ICT Labs) 
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http://www.eitictlabs.eu/ 

Innovation Areas: Cyber-Physical Systems; Future Cloud; Future Networking 

Solutions; Health & Wellbeing; Privacy, Security & Trust in Information Society; 

Smart Energy Systems; Smart Spaces; Urban Life and Mobility 
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Предстоящ конкурс по Х2020 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2149-scc-03-2015.html 

БТПП, 12.02.2015  



Стратегия за Интелигентна специализация и 
Оперативни програми 
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http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/dae-toolbox 
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Santander: град-лаборатория 

• Мониторинг на околната среда.  

• Управление на паркингите и свободните места 

• Мониторинг на замърсяването от превозните 
средства  

• Мониторинг на интензивността на транспорта.  

• Управление на поливните системи 

• други 

• Технологии: IoT, BigData & Open Data, Cloud Computing, 
Mobile Computing, Augmented Reality,  
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Архитектура на SmartSantander 
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Логическа архитектура на SmartSantander 
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Стратегия на Валенсия 
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http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/smart_cities_-_valencia_-_ramon_ferri_7819.pdf 
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Интелигентен град - Барселона 
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http://www.slideshare.net/citybrandinggr/barcelona-smartcity-strategy 
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Система за мониторинг на Интелигентен град 
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Интернет на всичко (Internet of Everything) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Свързване на хора, процеси, данни и “неща” за да се подобри качеството на 
живота в градовете и в обществата (www.cisco.com/web/about/ac79/docs/ps/.../IoE-Smart-City_PoV.pdf) 
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Интернет на всичко - икономически ефект 

• “Интернет на всичко”  -  Internet of Everything (IoE), съгласно Cisco, 
е мрежова връзка на хора, процеси, данни и неща, която 
трансформира индустрии, страни и общества, и служи като 
основа за глобални икономически възможности. Влиянието на 
IoE може да се сравни с влиянието на европейската индустриална 
революция от 18 век.  

• Технологиите на “интернет на всичко”, приложени в 21 сценария 
на 5 бизнес сектора (оползотворяване на активите, 
продуктивност на служителите, верига на доставките и логистика, 
потребителско преживяване и иновации) има глобален 
потенциал за печалба от над 14 трилиона долара до 2022 г.  

(http://www.cisco.com/web/about/ac79/innov/IoE.html) 
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Интернет на всичко – за България, публичен сектор, $2.8B  
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22 октомври,  2014 
 

http://www.cisco.com/web/strategy/docs/iot-opportunities-for-bulgaria.pdf 

Opportunity   Estim.  Value [$M]  Opportunity Area   Estim.  Value [$M]  

Video Surveillance  $52  Virtual Desktop $8  

Smart Parking   $46  Particulate Monitoring  $11  

Smart Street Lighting  $55  Disaster Response  $6  

Waste Management $15  Smart Buildings $146   

Road Pricing   $16  Correction Visits  $2  

Public Transport   $23  Bridges Maintenance  $3 

Offender Transport   <$1  Fleet Management   $26  

Telework    $165  Local Metro  $15  

BYOD    $114  Travel avoidance  $145  

Connected Museum  NA  Smart Tollbooths  <$1  

Connected Learning  $169  Chronic disease  $53  

Gas Monitoring   $51  Inpatient Monitor  $2  

Water Management  $63  Counterfeit drugs  <$1  

Smart Xmission Grid  $150  Cyber Security $71  

Mobile Collaboration  $1,332  Drug Compliance  $4  
http://www.cisco.com/web/strategy/docs/iot-opportunities-for-bulgaria.pdf 



Интернет на всичко – за България, умни градове 
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http://www.cisco.com/web/strategy/docs/iot-opportunities-for-bulgaria.pdf 
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Интернет на всичко - икономически ефект, София 

• Икономически ефект на IoE в публичния сектор в София - $0.81B; 

• 90% от потенциалните ползи/печалби ще се генерират от 10 
потребителски сценария: мобилно сътрудничество; телеработа;  
пътуване; използване на свои устройства; свързано обучение; 
умни сгради; кибер-сигурност; управление на отпадъците; умно 
улично осветление и управление на парковете;  

• IoE предлага много добри възможности да се подобрят услугите 
на гражданите, включително и чрез активно развитие на 
политика за използване на BigData, отворени административни 
данни, генерирани от потребителите данни, градски 
(експериментални) инфраструктури и услуги .  
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http://www.cisco.com/web/strategy/docs/iot-opportunities-for-bulgaria.pdf 

БТПП, 12.02.2015  



Интернет на всичко – за България, частен сектор, $7.6B  
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22 октомври,  2014 
 

http://www.cisco.com/web/strategy/docs/iot-opportunities-for-bulgaria.pdf 

Opportunity   Estim.  Value [$M]  Opportunity Area   Estim.  Value [$M]  

Smart Grid  $1,066  Smart Buildings  $188 

Connected Commercial 
Vehicles    

$324  Wealth Management  $245  

Smart Farming  
   

$197  Next-Gen Retail Bank 
Branches  

$11  

Physical/ Logical Security 
   

$586  Next-Gen Vending Machines 
& Digital Malls  

$27   
 

Smart Factories  
    

$907  Connected Gaming/ 
Entertainment  

$348 

Connected Private College 
Education  

$12  Connected Marketing/ 
Advertisement  

$1,048   
 

Business Process 
Outsourcing   

$399  Digital Signage  $21  

Innovative Payments  $337  Virtual Attendants  $87  

Future of Work   $619  Time-to-Market $554  

Travel Avoidance   $280  Supply Chain Efficiency  $325  



Център за върхови постижения ИНТЕЛЕКТ: ИНтернет ТЕхнологии и иновации, 
бибЛиотЕчни науки и КулТурно-историческото наследство 

• Партньори: Асоциация за развитие на София (координатор), Център за 
управление на иновациите – Мюнхен, УниБИТ, ИКТ Клъстър, Клъстър 
Иновации и култура  (отворен за партньорство) 

• Основно направление: Бъдещият интернет и иновации, Интелигентен град 

• Използване на добрите практики в Мюнхен - Digital Entrepreneurship Capital of 
Europe according to the European ICT Poles of Excellence (EIPE) Composite 
Indicator 

• Създаване на базирана в София ИКТ инфраструктура и услуги (свързани с 
европейските), експериментална научна и развойна среда, иновационна 
екосистема; 

• Интегриране и развитие на научен и иновационен капацитет по модела на 
„Триъгълник на знанието“ (наука-образование-иновации); 

• Потенциално включване като Асоцииран партньор към EIT ICT Labs 

• Активно участие в изпълнението на Стратегията за интелигентна 
специализация за София и страната 
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Център за върхови постижения ИНТЕЛЕКТ: Триъгълник на знанието 

25 БТПП, 12.02.2015  



Център за върхови постижения ИНТЕЛЕКТ: ориентация 
индустриални изследвания 
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& CoE 
INTELLECT 

http://ecsel.eu/ 
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Център за върхови постижения ИНТЕЛЕКТ: Модел на петорната 
спирала (Quintuple Helix)  
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Благодаря за вниманието.  
Въпроси? 
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