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„ИНТЕРАКТИВНИ ГРАДОВЕ: ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ГРАДОВЕТЕ ЧРЕЗ ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ, СОЦИАЛНИ МЕДИИ 

И СЪДЪРЖАНИЕ, ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“ ( URBACT – 

INTERACTIVE CITIES) 

  

Акроним: Interactive Cities 

Наименование: „Интерактивни градове: Ефективно управление на градовете чрез 

дигитални инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от потребителите“ 

(URBACT – Interactive Cities) 

Програма: URBACT III 

Номер на договора: Ref Synergie – CTE № 236  

Стойност на проекта: 617 490 евро (1 207 705 лева)  

Бюджетът на Община Варна е: 51 390 евро (100 510 лева)  

Водещ партньор: гр. Генуа (Италия) 

Партньори: Варна (РБългария), Алба Юлия (Румъния), Дебрецен (Унгария), Тарту 

(Естония), Гент (Белгия), Париж (Франция), Лисабон (Португалия) и Мурсия (Испания) 

Цел на проекта:  

Да се подобри управлението на градовете с помощта на социалните медии, като се 

даде по-широка платформа за мнения и препоръки и се насърчи диалога между 

граждани и местно управление. 

Специфични цели:  

1. Популяризиране на града като атрактивна туристическа дестинация, чрез 

привличане на по-голям брой туристи с помощта на социалните мрежи, както и 

подобряване на имиджа му на национално и международно ниво; 

2. Подобряване на комуникационните канали за взаимодействие между местната 

власт, гражданите, бизнеса; 

3. Градско развитие – включване на по-широк кръг граждани в процеса на 

взимане на решения, както и по-лесно изследване на общественото мнение с помощта 

на социалните канали. 

Постигнати резултати:   

 Създадена МЕСТНА УРБАКТ ГРУПА (МУГ) с участие на всички заинтересовани 

страни в областта на интегрираното градско развитие, с представители на 
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туристическия бранш, ИКТ клъстер, университети, общинска администрация, 

неправителствени организации, културни институти, експерти в областта на 

дигиталния маркетинг и др.;  

 Разработени проучвания, анализи и интегрирани стратегически документи и 

планове за действие в това число: „Проучване на видимостта на Варна в социалните 

медии“, „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА КОМУНИКАЦИЯ чрез дигитални инструменти и 

съдържание, генерирано от потребителите. Онлайн позициониране на Варна като 

туристическа и бизнес дестинация“ Изработен „Индекс за ефективна и качествена 

комуникация  на Община Варна с партньори и между отделните вътрешни звена“  

 Проведени 22 срещи на Местната УРБАКТ група; 

 Участие в 5-те транснационални срещи за обмяна на опит в Алба Юлия, 

Лисабон, Тарту, Лисабон, Гент и Мурсия, заключителната конференция в Генуа и 

учебни визити в Хелзинки и Амстердам; 

 Работа с градовете партньори Алба Юлия и Генуа в тематичната група, 

свързана с повишаване на видимостта на градовете като туристически и бизнес 

дестинации чрез дигитални инструменти и социални медии групи в рамките на 

мрежата; 

 Участие на представители на МУГ в 4 транснационални срещи за обмяна на 

опит;  

 Участие в Webinar, свързан с платформата за електронно гражданско участие 

на град Мадрид; 

 Популяризиране на Варна в онлайн пространството чрез публикуване на 

информация за дейността на МУГ, местни инициативи, свързани с дигитални решения 

за устойчиво градско управление на сайта на програмата УРБАКТ и FB страницата на 

проекта  „Интерактивни градове“; 

 Популяризиране на дейността на Варна в областта на дигиталния маркетинг 

на дестинацията и на проекта „Интерактивни градове“ в местни и национални печатни 

издания; 

 Споделени добри практики на градовете от мрежата „Интерактивни градове“ 

за по-устойчиво градско управление чрез средствата на социалните медии и 

дигиталните инструменти, както следва:  

- Участие с доклад на тема “Социалните медии като инструмент за 

дигитален маркетинг на дестинациите“. Споделен опит на мрежата „Интерактивни 

градове“ в сборника по повод 10-я Черноморски Туристически Форум –Варна 2017 на 

тема „ Местната идентичност и глобалния туризъм“; 

- Презентации на конференции и форуми;  
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 Разработен маркетингов продукт за целите на проекта и сътрудничеството на 

Варна с партньорите от  мрежата „ Интерактивни градове“; 

 Разработени младежки иновативни проекти, промотиращи Варна, като 

туристическа дестинация в рамките на Ден на отворените врати и Smart City Start up 

Weekend Varna 2017 - Иновативно решение, което популяризира Варна, като 

дестинация. То е разработено от AppLighthouse и представлява интерактивен гид, 

който на основата на „бикън“ технологията предоставя информация за туристически и 

културни обекти, спортни и други събития в града и региона. 

 Осъществени международни контакти и сътрудничество между градовете с 

цел обмен на добри практики и опит в областта на по- доброто градско управление 

чрез дигитални инструменти и социални медии и по –активно гражданско участие; 

 Постигната по-добра информираност и подобрен капацитет в областта на 

каналите за дигитална комуникация с бизнеса и гражданите, иновативни дигитални 

инструменти за промоция на дестинациите.   

 
Продължителност на проекта: 03.05.2016 г. –  03.05.2018 г. – 24 месеца  

 

Статут на проекта:  Приключил 

 

 

 

 


