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Фактите са тревожни: 169 милиона европейци нямат дори 
основни компютърни умения. Това само по себе си е истинска 
спирачка не само в професионалната сфера, но и в борбата 

срещу социалното изключване. Тази пропаст създава различия и в 
развитието сред гражданите, между градовете и селата, застрашава 
прилагането на принципа за регионално сближаване и може да 
навреди на чувството за принадлежност към ЕС и на изграждането на 
широка европейска идентичност. 

Този факт е забелязан от всички градове-партньори по проекта 
EUDIGIT, които изразяват своето притеснение относно връзката между 
дигиталното изключване и европейското гражданство, особено сред 
хората в неравностойно положение.

Дигиталното неравенство като съвременно явление всъщност играе ролята на катализатор 
на социалното изключване за тези, които не са достатъчно свързани, не са достатъчно 
квалифицирани и не са достатъчно информирани – с други думи, тези, които са пропуснали 
да се качат на „лодката на прогреса“. Дори когато са дигитално свързани, много граждани 
проявяват слаб интерес към европейските въпроси. Това са съществени проблеми, тъй 
като комуникацията, осъществявана от институциите на ЕС и държавите-членки, се случва 
предимно онлайн без близък контакт с гражданите. 

Ето защо залогът е голям, тъй като включва битка за сърцата и умовете на всички граждани 
на ЕС. В основата си EUDIGIT проучва как градовете, като форми на управление, които 
са найблизки и най-достъпни за хората, могат да се включат активно в намаляването на 
дигиталното неравенство чрез приемане на политики и подобряване на обществените услуги, 
съобразени с и адаптирани за всички граждани, както и по-добрата комуникация с тях.

EUDIGIT
Европейски  
дигитални граждани

 ЦЕЛИ: 

• Укрепване на 
европейското 
гражданство и 

информираността 
на гражданите; 

• Принос за 
намаляване на 

цифровата пропаст 
в градовете; 

• Съвместно 
изграждане на 

цифрови политики 
с гражданите.

 ДЕЙНОСТИ:

• 7 събития;

• 30 работни срещи 
с гражданското 

общество; 

• Съвместно 
изграждане 
на политики 
с граждани и 

заинтересовани 
страни във всички 

градове-партньори.

 РЕЗУЛТАТИ:

• 5 електронни 
книги;

• Декларация за 
сътрудничество 

между градовете-
партньори;

• Проучвания за 
цифрово участие; 

• Пряко участие 
на 520 души 

и косвено 
включване на  
30 000 души.

ВРЕМЕВА 
РАМКА:

05.2020 г. до 
03.2023 г.

 

 БЮДЖЕТ: 

126 000 евро

https://eudigit.marseille.fr/en
https://www.facebook.com/EUDIGITnetwork
https://twitter.com/EUDIGIT_Network


6 766 7

Marseille Genoa

TheMayor.EU

Varna

Cluj-Napoca

RotterdamRotterdam

Hamburg

•ГРАД МАРСИЛИЯ 

•СДРУЖЕНИЕ „ЕВРО АДВАНС“ / 
THEMAYOR.EU 

•МЕТРОПОЛЕН РАЙОН КЛУЖ 

•ОБЩИНА ГЕНУА 

•ОБЩИНА РОТЕРДАМ 

•СВОБОДЕН И ХАНЗЕЙСКИ  
ГРАД ХАМБУРГ 

•ОБЩИНА ВАРНА

К А Р ТА Н А  
П А Р Т Н Ь О Р С Т В ОТО



8 9

На 6 и 7 декември 
2022 г. партньори и 
заинтересовани страни 
по проекта EUDIGIT 
се срещнаха в Клуж-
Напока (Румъния), за 
да обсъдят цифровата 
трансформация от гледна 
точка на разделението 
градове-села. Целта на 
събитието, озаглавено 
„Цифровото разделение 
между градските и 
селските райони“, беше 
да се даде гласност 
на проблемите и 
потенциалните решения 
за осигуряване на 
ефективна цифрова 
връзка за всички 
общности в Европа. 
Партньорът домакин 
– Асоциацията на 

метрополен район Клуж-
Напока, имаше честта да 
приветства участниците 
на място и онлайн и да 
демонстрира собствения 
си напредък в справянето 
с цифровото разделение 
и предоставянето на 
свързаност на всички 
общности в метрополията 
– независимо дали са 
географски или културно 
отдалечени.

Предизвикателството 
в Клуж обаче не беше 

свързано само с темата. 
Всъщност, въпреки че 
това беше петото събитие 
от този вид за проекта, 
това беше и първият 
повод за партньорите по 
EUDIGIT да се срещнат 
на живо, тъй като всички 
предишни събития 
се проведоха онлайн 
заради пандемията от 
коронавирус. Няма нужда 
да се споменава, че Клуж 
се справи отлично със 
задачата.

Домакините, 
подпомагани от 
ръководителя 
на проекта, град 
Марсилия, и 
комуникационния 
партньор,  
www.TheMayor.EU, 
осигуриха разнообразна 
програма, включваща 
градски иновации 
и стратегии за 
преодоляване на 
цифровата пропаст 
между градските и 
селските райони.

Хибридното събитие 
включваше натоварен 
първи ден с презентации, 
включително станалия 
вече традиционен 
преглед на решения от 
партньорските градове по 
EUDIGIT – Марсилия, Клуж-
Напока, Генуа, Ротердам, 
Хамбург, Варна (селекция 
може да се види на 
страниците по-долу).

На втория ден имаше 
демонстрационен панел 
на тема какво може да 
направи свързаността, за да 
ни сближи, като лекторите 
се включиха дистанционно, 
за да разкажат за усилията 
на Европейската комисия 
да осигури безплатен 
безжичен интернет за 
всички и да разгърне 5G 
мрежите. Също така, те 
обсъдиха как опитът на ЕС 
може да бъде и вече е бил 
успешно пренесен извън 
континента – чак до Африка 
и Южна Америка.

Събитието беше и 
повод за Клуж-Напока 
да постави акцента 
върху дигиталната си 
трансформация – със 
стратегически подход 
и конкретни примери. 
Не само на теория, а и 
на практика. На втория 
ден всички участници 
посетиха село Плаиури, 

където национален 
пилотен проект тества 
как бърз и надежден 
интернет може да 
бъде осигурен дори в 
отдалечени райони.

Семинарът в Клуж беше 
и последният от този 
вид за проекта EUDIGIT, 
следователно това ще 
бъде нашата последна 
електронна книга за 
добрите практики в 
преодоляването на 
цифровото разделение. Ако 
вече не сте го направили, 
не забравяйте да проверите 
и предишните ни издания 
по темите за младежта, 
възрастните хора, хората с 
увреждания и публичната 
администрация. 

Ц И Ф Р О В ОТО РА З Д ЕЛ Е Н И Е:
Градски срещу селски райони

ЗАПИСИТЕ ОТ СЪБИТИЕТО 
СА НАЛИЧНИ НА УЕБСАЙТА 

НА ПРОЕКТА НА EUDIGIT.
MARSEILLE.FR/EN 
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(вж. 5G свързаност за интелигентни 
общности);

• гарантиране на непрекъснато покритие с 
5G системи по всички основни транспортни 
коридори, включително трансевропейската 
транспортна мрежа (виж 5G покритие по 
трансграничните коридори);

• Внедряване на нови или значително 
надграждане на съществуващи опорни 
мрежи, включително подводни кабели, 
в рамките на и между държавите-членки 
и между Съюза и трети държави (вж. 
Европейска инициатива за квантова 
комуникационна инфраструктура, Опорни 

мрежи за паневропейски облачни 
федерации, Основна свързаност за 
цифрови глобални портали);

• Внедряване и поддържане на 
инфраструктура за цифрова свързаност, 
насочена към трансгранични проекти в 
областта на транспорта или енергетиката 
(виж дейности за координиране и подкрепа).

По традиция, семинарът включваше 
експерт от институциите на Европейския 
съюз -  Франко Акордино, началник звено 
“Инвестиции в мрежи с голям капацитет“, 
ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и 
технологии“ на Европейската комисия. Той 
разказа за разгръщането и внедряването 
на гигабитови и 5G мрежи, в частност - 
Механизма за свързване на Европа.
Според официалния сайт на Европейската 
комисия, да направим Европа по-
дигитална е едно от основните 
предизвикателства за нашето 
поколение. Повишаването на онлайн 
взаимодействията и появата на нови 
начини на живот, работа и вършене на 
бизнес демонстрираха централната роля, 
която имат цифровите технологии в нашата 
икономика и обществото. Съответно 
технологиите изискват подходяща 
инфраструктура за цифрово свързване, за 
да функционират.  
Въпреки растящата нужда от свързаност, 
все още има значителни пропуски в 
частното и общественото финансиране. 
В отговор на това идва Механизмът 
за свързване на Европа - дигитална 
част. Заедно с други инструменти за 
финансиране, включително Механизъм 
за възстановяване и устойчивост и 
на InvestEU, CEF Digital ще подкрепи 
безпрецедентно количество инвестиции, 
посветени на безопасна, сигурна и 
устойчива високопроизводителна 
инфраструктура. В частност, гигабитови 
и 5G мрежи в целия ЕС. Това действие 
ще бъде важно в подкрепа на цифровата 
трансформация на Европа, както е 
посочено в предложението Пътят към 
цифровото десетилетие.

Също така CEF Digital ще допринесе за 
повишения капацитет и устойчивост на 
опорните цифрови инфраструктури на 
всички територии на ЕС, особено най-
отдалечените райони. Това е от решаващо 
значение за амбицията на Европа да 
продължи да бъде цифрово суверенна и 
независима през следващите години.
Основните действия, предвидени по CEF 
Digital включват:
• Разгръщане на мрежи с много голям 

капацитет, включително 5G системи, 
в райони, където се намират 
социално-икономическите двигатели 

ВИЖТЕ ОТВОРЕНИТЕ ПОКАНИ ЗА 
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ЕВРОПЕЙСКА 

КОМИСИЯ / ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ И ТЪРГОВЕ / CEF – DIGITAL

Научете повече: digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital 

М Е Х А Н И ЗЪ М ЗА С ВЪ Р З ВА Н Е Н А Е В Р О П А - C E F D I G I TA L

https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_en
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/hydrogen/funding-guide/eu-programmes-funds/investeu_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4630
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4630
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/5g-smart-communities
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cross-border-corridors
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cross-border-corridors
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-quantum-communication-infrastructure-euroqci
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-quantum-communication-infrastructure-euroqci
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-quantum-communication-infrastructure-euroqci
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CEF-DIG-2022;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
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За разлика от други градове партньори 
по EUDIGIT, Марсилия няма прилежащи 
отдалечени райони. От друга страна, тя има 
отдалечени общности, в смисъл че все още 
са нужни сериозни усилия за интегриране 
на части от населението, на които да 
се предложат по-добри перспективи за 
професионална реализация. Една такава 
група са младите хора, особено тези, които 
живеят далеч от центъра на града.

Затова местните власти започват 
партньорство с асоциация за цифрово 
обучение на тези младежи. „Avec nous“ е 
отворила две дигитални FabLabs в сърцето 
на северните райони на Марсилия, както 
и две дигитални представителства в 13-ти 

и 14-ти район. Тези места са посветени на 
образованието, на цифровите технологии 
и на професионалното обучение на 
младежите, които нямат ясна перспектива 
пред себе си.

Асоциацията организира тримесечни 
обучителни курсове за около 15 младежи 
относно употребата на различни технически 
и софтуерни инструменти за професионални 
проекти. Оборудването включва машини 
за лазерно рязане, машини за термично 
формоване, лазерни принтери, машини 
за горещо пресоване и други. Младежите 
могат също така да учат и 2D, 3D, флокиране, 
програмиране. 

СВЕТЛО БЪДЕЩЕ  
за младежта на Марсилия,  
благодарение на цифровите технологии

Целта е в края на обучението всеки участник 
да подпише договор за чиракуване, 
за да продължи обучението или да си 
намери постоянна работа след това, 
за предпочитане в професии, които 
разчитат основно на дигитални умения. 
Често обученията целят да помогнат на 
младежите да се преквалифицират в ново 
професионално направление или просто 
да научат ново умение в среда, която не 
изглежда като връщане в училище.

Особеното в работата на асоциацията е, че 
те търсят участници директно на улицата – с 
плакати, флаери или като разговарят с тях в 
близост до мястото на обучението.

След изтичане на трите месеца, пътищата 
на учащите и на асоциацията не се разделят 
веднага. Екипът на “Avec nous” продължава 
да е до тях за една година. 

Процентът на положителен изход - път, който 
води до работа или още обучение - варира 
от сесия до сесия. Може да бъде между 20% 
и 90%, по данни от Асоциацията.

Тази инициатива е единствената дигитална 
фабрика в района на Южна Франция, 
управлявана от група жители. Нещо повече, 
курсовете са удостоени с етикета „Grande 
École du Numérique“ - сертификат от 
правителството, който добавя достоверност 
към автобиографиите на участниците. 

Source : Camille MOIRENC

Повече информация: facebook.com/avecnous13/  

https://www.facebook.com/avecnous13/?paipv=0&eav=AfZsu5196MM6R--n0iVVphkRvAHghl5ucEcDwxkXWwP3WodT2PPoEXO_IQb9T7JZhO0&_rdr
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Екипът на 
EUDIGIT 
набюдава 

прогреса на 
проекта в 

Плаюри

“Това публично-частно партньорство беше 
необходимо, защото частната инвестиция 
в такива села, които са географски 
изолирани и със застаряващо население, 
не е атрактивна от гледна точка на 
възвръщаемост на инвестициите. По 
този начин, въпреки че Румъния има 
много конкурентен телекомуникационен 
пазар, компаниите не са заинтересовани 
да инвестират в такива райони. 
Следователно остава отговорност на 
публичните структури да предприемат 
тези инвестиции,“, разказва генералният 
мениджър на асоциацията Золтан Кораян.

Така инициативата за корпоративна социална 
отговорност от частен партньор се оказва 
оптималното решение.

Проектът в Петрещи де Жос включва 
монтирането на оптична мрежа, която сега 
свързва двете села с Интернет чрез комутатор, 
инсталиран в кметството в Петрещи. Работата 
започва през 2021 г и приключва през 2022 г. с 
подкрепа от частен партньор.

Предизвикателствата с този проект са по-
скоро свързани с бюрокрация, отколкото с 
техническото изпълнение. Например, неясното 

положение на високоволтовите стълбове, 
монтирани по време на комунистическия 
режим, които сега са в частни имоти. Това 
предполага да се получи съгласието на всеки 
собственик на земя за преминаване на кабела, 
обяснява кметът на Петрещи де Жос, Йоан 
Пирв. 

Към момента на написването на този текст, 
инвестицията е във финалната фаза на 
разрешаване, а обществената поръчка за 
изпълнението се очаква да бъде пусната през 
първата половина на 2023 г. 

Чрез тези мрежи жителите на двете села 
ще имат бърз и надежден достъп до 
цифровизирани административни услуги, 
както и електронно здравеопазване, обучение, 
решения за селското стопанство и др. Кметът 
Йоан Пирв дори се надява да привлече млади 
хора от ИТ сектора от Клуж-Напока, които 
могат да работят дистанционно от домовете си 
в двете села.

Цялата документация за одобрение и 
изпълнение на проекта Петрещи де Жос 
ще бъде предоставена на местните власти 
в Румъния, така че той да може да бъде 
разширен и възпроизведен другаде.

Петрещи де Жос

Източник: Богдан Станчиу / Асоциацията за междуобщностно развитие на метрополен район Клуж-Напока, bogdan.stanciu@clujmet.ro 

В един все по-свързан свят достъпът до 
дигитални услуги вече не е само удобство, а 
необходимост. От тази гледна точка Румъния 
може да бъде лидер на ЕС, тъй като се гордее с 
една от най-бързите кабелни интернет връзки в 
Съюза. В действителност обаче, тя е държавата 
членка с най-слабо класиране по Индекса за 
цифровата икономика и общество. Да вземем, 
например, факта, че над 2000 селища от селски 
тип нямат достъп до широколентов интернет. 
Това е типичен парадокс за съвременното 
румънско общество, което страда от големи 

вътрешни разделения.

За да преодолее тази пропаст в цифровото 
развитие, Асоциацията на метрополен 
район Клуж обединява силите си с частната 
група Prysmian и кметството на община 
Петрещи де Жос, разположена близо до 
Клуж-Напока - втория по големина град в 
страната и регионален ИТ център. Целта на 
партньорството е да достави бърз и надежден 
интернет чрез широколентов кабел в две от 
селата на общината - Плаиури и Ливада.

Bogdan Stanciu

У М Н ОТО С ЕЛ О У М Н ОТО С ЕЛ О 

Където свършва 
павираният 
път, започва 
широколентовият. 
Засега Плаюри 
няма асфалтирани 
пътища, но 
разполага с кабел 
за широколентов 
интернет достъп 
- кутията в дясно 
на снимката 
е местният 
превключвател.
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аудитория, за която са предназначени. 

Осъзнавайки тази необходимост, Община 
Генуа решава да организира обучения за 
това как се използва цифровата папка и 
всички нейни функции. Тези обучения се 
провеждат с предварително записване и се 
финансират по проекта EUDIGIT.

Предвидени са общо 9 обучения – 
по едно за всяка административна 
единица в Община Генуа, за да 
достигнат до максимален брой 
граждани. Първите вече са проведени 
през зимата на 2022 и 2023 г. и се 
радват на голяма посещаемост и 
обществен интерес.

Повече информация: smart.comune.genova.it/   

Г Е Н УА: 
подготовка на гражданите за цифровизация

В предишни електронни книги сме ви 
разказвали за цифровата гражданска папка 
(Fascicolo del Cittadino) – персонализирано 
онлайн пространство, където всеки 
гражданин на Генуа може да получи достъп до 
информация за себе си и своето семейство и да 
използва различни услуги онлайн, по защитен 
и сертифициран начин. Всичко това може да се 
случи без гражданите да напускат дома си или 
да посещават общината лично – изключително 
важна възможност за тези, които живеят далеч 
или имат затруднения да достигнат общината. 
Или просто за всеки, който не желае да виси по 
опашки.

Оказва се обаче, че повишената цифровизация 
на публичната администрация не подобрява 
веднага живота на гражданите. Само по себе 
си, предлагането на дигитални услуги не е 
достатъчно за да бъдат използвани – освен 
ако не са достъпни и известни на широката 
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Както беше споделено в предишните 
електронни книги, дигитализацията е 
пуснала дълбоки корени в Ротердам. 
Администрацията предлага цифрови 
услуги от повече от десетилетие; онлайн 
пространството е проникнало във всеки 
аспект от професионалния и личния живот. 
Дигиталното присъства до такава степен в 
този град, че жителите започват да се чудят - 
дали пък не е твърде много?

Това е един от основните видове обратна 
връзка, която общинските служители 
получават от гражданските комитети, 
организирани миналата есен. Те се 
проведени през септември и в тях участват 
млади хора. Оказва се, че младежите са 

Р ОТ Е РД А М:Р ОТ Е РД А М:
подпомагане на гражданите да...  бъдат офлайн като останат свързани

напълно наясно колко време прекарват онлайн 
и за негативното въздействие върху живота 
им - като усещането за принуда да реагират 
бързо, загуба на представа за заобикалящия 
ги свят, прекъсване на връзката с реалността и 
т.н. Накратко, младежите имат нужда от повече 
моменти на спокойствие и тишина. 

Няколко местни инициативи възприемат 
призива, за да посрещнат тази нужда. Сред тях 
са така наречените „мълчаливи срещи“ (Even 
stil) в Het Steiger - църква в центъра на града, 
където всеки може да се присъедини към 
момент на мълчание за 30 минути около обяд. 

Янеке ван Зелст, авторът на инициативата, 
е вдъхновена от тишината на монашеския 

живот. Нейната визия е да създаде повече 
пространства за тишина, особено в големите 
градове. Едва ли може да се измисли по-
спокойно място за това от църквата.

Така инициативите за тиха медитация започват 
през 2021 г. и към днешна дата все още се 
провеждат веднъж седмично, в сряда. Както 
подсказва уебсайтът на инициативата, църквите 
могат да бъдат изключително добри места 
за тихи дейности. В църковните сгради почти 
автоматично замълчавате, а църковните 
общности вече имат много практики, свързани с 
мълчанието. Така че, дори и без предварително 
планирана медитация, човек може просто да 
влезе в църквата и да се наслади на естествената 
тишина, която цари там.

Повече информация: www.evenstil.nl   

https://evenstil.nl/
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С нарастващата дигитализация, цифровите 
медии стават все по-важни, тъй като 
представляват основен компонент на 
социалното участие. За съжаление тези, 
които не могат да си позволят да участват 
в цифровизацията, остават все по-назад в 
процеса. 

Тази цифрова пропаст създава сериозни 
пречки, особено за хора с по-ниски 
доходи, в частност по-възрастните. В 
сфери от ежедневието като работа, 
мобилност и обществени услуги те са 
изключени и в резултат на това се чувстват 
дискриминирани.

WIFI за всички
Х А М БУ Р Г: Х А М БУ Р Г: 

Източник: https://hamburg.freifunk.net/ 

За щастие, в Хамбург функционира Freifunk 
- радио мрежа, притежавана от граждани, 
в която всеки може да участва. Частни 
лица предоставят доброволно отворени 
WLAN точки за достъп, които всеки може да 
използва безплатно. Тези точки за достъп са 
свързани помежду си (от техническа гледна 
точка те се “преплитат” една с друга) и по 
този начин образуват децентрализирана 
мрежа. Можете да си представите Freifunk 
като „интранет“ за целия град, т.е. „интернет 
в малък мащаб“. Мрежата Freifunk се 
управлява от доброволци, които осигуряват 
необходимото оборудване и интернет връзки 
за собствена сметка.

Визията на инициативата, която означава 
безплатен Wi-Fi, е 
разпространението на 
безплатни мрежи, 
демократизацията на 
комуникационните медии и 
насърчаването на местните 
социални структури. 
Работейки в цели географски 
области, инициативата 
иска да противодейства на 
цифровото разделение и да 
изгради свободна, независима 
мрежа. Механизмът позволява 

свободен поток от данни „по въздуха“ в 
целия град. Така „Freifunk“ е отворена, 
некомерсиална, нейерархична инициатива за 
безплатни Wi-Fi мрежи.

Операторите на възли могат да направят 
част от своята интернет връзка достъпна за 
мрежата Freifunk или просто да разширят 
съществуващата мрежа с нови връзки, като 
при това тяхната собствена домашна или 
фирмена мрежа остават незасегнати. 

Поддръжката се осигурява от специални 
допълнителни устройства в частни 
домакинства или компании. Кибер 
сигурността на участниците е гарантирана. 
Мрежата Freifunk е част от Интернет.

https://hamburg.freifunk.net/
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С нарастващата тенденция за дистанционна 
работа, започнала по време на пандемията 
от коронавирус, перспективните дестинации 
започнаха да правят всичко възможно, за да 
привлекат така наречените „дигитални номади“ 
– хора, които работят онлайн, обикновено в 
технологичния сектор, и чиято работа не е 
свързана с конкретно място или офис сграда. 
Свободата да избират работното си място и 
гарантираният висок доход дават на тези хора 
възможността да се местят навсякъде по света.

Но биха ли се преместили в нов град, за който не знаят 
почти нищо, ако механизмът да се установят и да работят 
там не им е ясен? Лесно е да си представим колко 
„отдалечен“ може да се почувства някой новодошъл, ако 
току-що се е преместил на ново място, за което не знае 
много.

Научете повече: www.foreigner.bg/ 

бърза интеграция 
на чужденците  
чрез онлайн портал

ВА Р Н А: 

За да отговори на нуждите на потенциалните 
„дигитални номади“, община Варна кани 
общността на граждански комитет, предхождащ 
международния семинар в Клуж. Едно от най-
интересните преживявания споделя Даниел 
Монтилио, чилийски имигрант, който живее в 
България през последните 15 години.

За да разкаже за опита си със свързаността, 
достъпа до интернет и социалната интеграция, 
той представя своя портал - Foreigner.bg. 
Както предполага името, това е място където 
емигрантите в България могат да намерят 
експертни,  практични съвети как да започнат 
нов живот в балканската държава. Изцяло 
онлайн, на английски език. Порталът е онлайн от 
2018 г. и се занимава с теми като образование, 
пътуване, история, традиции; споделя истории 
на емигранти, както и съвети и трикове – в 
снимки и видео.

https://www.foreigner.bg/
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Традиционно във всеки град 
международните семинари по EUDIGIT 
се предшестват от местни комитети 
от заинтересовани страни – експерти 
или граждани, които се занимават с 
основната тема на семинара на местно 
ниво. 

Тези местни семинари са много 
добра възможност за участниците 
да споделят своите честни отзиви 
и да предложат добри практики 

или подобрения в начина, по който 
работи техният град. Ето преглед 
на някои от най-любопитните 
констатации или препоръки 
от комитетите, посветени на 
разделението градско-селско:

 Общините да бъдат проактивни: 
според участниците, 
администрациите не трябва да 
чакат гражданина да наруши срок 
или задължение. Вместо това, те 

трябва проактивно да им напомнят 
за техните задължения и крайните 
срокове за изпълнението им;

 Повишаване на информираността 
и обучение: не е достатъчно да 
се цифровизират обществените 
услуги; ако не обучаваме 
гражданите как да използват 
цифрови инструменти или ако те не 
са запознати с тях, тогава работата 
може да е безрезултатна;

 Първо правим проучване: 
предоставяне на нови услуги, само 
ако и когато те са необходими;

 Онлайн, но не на всяка цена: 
хората отчаяно се нуждаят от 
тишина и спокойствие в оживените 
градове и това, че са онлайн през 
цялото време, може да бъде 
пречка за това. Градовете могат и 
трябва да гарантират спокойствие и 
тишина.

от гражданските комитети
И Д Е И 
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Със събитието в Клуж-Напока през 
декември миналата година приключиха 
тематичните семинари по проекта 
EUDIGIT и електронните книги с добри 
практики. Това бележи важна стъпка към 
завършването на проекта и постигането 
на неговите цели – да допринесе за 
намаляване на цифровата пропаст в 
градовете, да изгради цифрови политики 
съвместно с гражданите, да засили 
усещането за европейско гражданство и 
осведомеността.

През последните две години 
координаторът на проекта - град 
Марсилия и общините партньори Генуа, 
Ротердам, Алтона (Хамбург), Варна, Клуж-
Напока и Сдружение „Евро Адванс“ (чрез 
www.themayor.eu) положиха сериозни 
усилия за повишаване на осведомеността 
относно цифровото разделение и 
неговото въздействие върху обществото. 

Чрез комитети, включващи стотици 
експерти и граждани, те осветиха 
множеството аспекти на темата 

(отдалечени и централни райони, 
публична администрация) и как 
социалните групи изживяват явлението 
различно (младежи, възрастни хора, хора 
с увреждания, наред с други).

Градовете участници демонстрираха 
десетки примери за иновативни 
проекти и инициативи, приложени на 
техните територии, чрез които са успели 
ефективно да намалят цифровата пропаст, 
но споделиха и затрудненията, пред които 
са изправени местните управляващи в 
тази насока.

Разбрахме, че може да се направи 
много, ако местните администрации 
се мобилизират за справяне с 
проблема, както и че има много 
неща отвъд техните възможности и 
финансов капацитет. Затова показахме 
и някои от стратегическите подходи, 
които предприемат институциите на 
европейския съюз, за да подпомогнат 
прогреса на градовете. 

Всичко това можете да намерите в тази 

Справяне с цифровото разделение в градовете: 

ЗА К Л Ю Ч И Т ЕЛ Н И Б ЕЛ Е Ж К И

и предишните електронни книги. Не 
се колебайте да посетите официалната 
страница на проекта, откъдето можете да 
изтеглите безплатно всички електронни 
книги – на английски, български, 
френски, немски, холандски, румънски и 
италиански. 

Въпреки че пандемията от коронавирус ни 
принуди да направим голям скок напред 
в нашата дигитална трансформация, 
цифровото разделение остава сериозен 
проблем в европейските общества, 
както свидетелства последното издание 
на Индекса на цифровата икономика и 
общество (DESI). Със сигурност не само 
градовете имат за задача да се справят 

с предизвикателствата, но те са добро 
място за начало. А платформите за обмен 
като EUDIGIT са може би най-добрата 
сцена за изпитване на свежи идеи.

За да научите повече по темата и как 
мрежата EUDIGIT планира да продължи 
сътрудничеството си, следете ни, като 
посещавате редовно уебсайта на проекта. 
Това е и мястото, където ще намерите 
всички новини, свързани с EUDIGIT, 
материали от нашите минали събития 
(записи, слайдове), както и информация 
за заключителното събитие в Марсилия, 
Франция.

Благодарим ви, че бяхте с нас в това 
дигитално трансформиращо пътуване!

https://eudigit.marseille.fr/en
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация 
не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само 
на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, 
която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.




