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ЗАДАЧИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
СРЕДСТВАТА ОТ ЕС
Мария Димитрова
Администрация на Министерския съвет, България
email: maria.dimitrova@government.bg

TASKS ON INFORMATION AND SYSTEMS FOR MANAGEMENT OF
EUROPEAN FUNDING
Maria Dimitrova
Council of Ministers, Bulgaria
email: maria.dimitrova@government.bg

Abstract. The Unified Management Information System (UMIS) is the
information system used to manage EU funding in Bulgaria. The system already
allows electronic exchange of information between the beneficiary and the
administration, but the main task for its future development is to allow all
communication to be done through its e-services. This will result in а significant
reduction of the administrative burden and costs for all parties involved in the
process.
Keywords: e-services, EU funding, UMIS, administrative burden reduction
Информационна система за управление и наблюдение на средствата
от ЕС - Съществуващи функционалности
България използва Информационна система за управление и
наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН) за управление и наблюдение на
процеса по изпълнение на оперативните програми финансирани от ЕС
(Unified management information system for the EU structural instruments in
Bulgaria, 2012). Системата е реализирана изцяло като Интернет базирано
приложение. За него важат основните правила за работа с такъв тип
приложения. То се състои от страници за въвеждане и преглед на
информация. Те съдържат потребителски инструменти, характерни за
Интернет страници: падащи менюта, прозорци, области за въвеждане на
текст, командни бутони, йерархични списъци, падащи списъци за избор,
дати, опциoнни (радио) бутони и др. Във всеки момент на работа е активна
само една Интернет страница. Придвижването от една страница към друга
е възможно чрез предоставените линкове (връзки) и менюта за навигация
между страниците.
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Системата съхранява пълна история за всички промени в данните и
позволява генерирането на исторически справки, както и пълно
проследяване на хронологична последователност от промените на
записите, всеки от които съдържа доказателство за изпълнено действие в
системата
Софтуерът на системата e разделен на функционални модули,
позволяващи модификация, допълване на нови модули или пълна подмяна
на модули без необходимост от внасяне на изменения в останалите и в
базисния софтуер на системата. Модулите на системата са Регистрация,
Оценка, Договори, Управление на проекти, Финансов модул, Интерфейс
със SAP, Интерфейс с ИСАК и АКСТЪР-ПОПАЙ, Интерфейс с ТГС,
Модул Наблюдение, Нередности и проверки на място, Параметри,
Системна информация, Електронни услуги, Специализирани инструменти.
Модул за публична информация, Интерфейс с SFC 2007.
Системата
отговаря
на
международните
стандарти
за
информационна сигурност и в нейната архитектура са заложени
съвременните добри практики за работа на информационните системи –
виртуализация, отдалечено репликиране, възможност за незабавно
прехвърляне на работа към резервния център, контрол на използваните
ресурси. ИСУН е една от първите системи в държавната администрация
използваща облачните технологии. На долната схема е нагледно
представена архитектурата на системата.

Hyper-V
VMs

CLX software

Cluster of Blade servers

CLX software
CLX software

LAN
Blade switches

FC SAN
Blade switches
C-series

FireWall
(Cisco ASA)

FC SAN

FC
SAN

IP & FCIP
LAN

Пловдив
Remote
Replication
Cisco Router

HP EVA
Storage

External Cisco
switches

MGMT server
HP SAN
switch/router
B-series

Легенда

Tape Library

Път на репликацията

Фиг. 1 Архитектура на ИСУН
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България ще продължи да използва настоящото приложение и през
следващия програмен период, като в него ще бъдат извършени променени,
за да отговаря на новите нормативни изисквания. По този начин ще се
минимизират разходите за развитие на приложението, ще се избегне
забавяне старта на оперативните програми свързано с разработването на
нова информационна система, ще се минимизира нуждата от провеждане
на обучения за потребителите от администрацията и по-голямо внимание
ще може да бъде обърнато на обучения за кандидати и бенефициенти.
Информационната система, която ще бъде използвана през следващия
програмен период, ще носи името ИСУН 2020.
Електронни услуги
С предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата
стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния
фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 пред информационните
системи обслужващи органите управляващи оперативните програми се
поставят нови задачи, които не съществуваха в програмния период 20072013 г. Съгласно предложеният чл. 112 ал. 3 от проекта на регламент (ЕС,
2012):
Държавите-членки гарантират, че не по-късно от 31 декември 2014
г., всеки обмен на информация между бенефициерите и управляващите
органи, сертифициращите органи, одитиращите органи и междинните
звена, може да се извършва само посредством електронните системи за
обмен на данни.
Системите
улесняват
оперативната
съвместимост
на
националните рамки и рамката на Съюза и дават възможност на
бенефициерите да предоставят цялата информация, посочена в първа
алинея само един път. Основното предизвикателство и задача за
развитието на информационната система е изграждането на
електронни услуги позволяващи електронна комуникация между
бенефициент и администрация.
И през настоящият програмен период в системата са изградени и
функционалности, свързани с предоставянето на електронни услуги за
кандидати и бенефициенти, които могат да бъдат използвани през
настоящия период. ИСУН позволява електронното подаване на проектни
предложения и отчети за изпълнението на проекти. За използването на
функционалностите за електронни услуги единственото условие е
бенефициентът да разполага с електронен подпис. Това е свързано с
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националните и европейските правила за електронния документ, съгласно
Закона за електронния документ и електронния подпис (ЕС, 2011) и
Директива 1999/93/ЕС (ЕС, 1999), според които за да се гарантира
автентичността на даден документ, следва да се използва квалифициран
електронен подпис.
Най-успешната електронна услуга предоставена през настоящия
период е въведеното електронно кандидатстване – възможността проектът
да бъде подаден чрез системата без създаването на хартиено копие.
Осигуряването на функционалност за електронно кандидатстване не е
включено като изискване към държавите членки, но следва да се
отбележи, че създаването и използването на тази функционалност е добре
прието от всички участници в процеса и води до допълнително
редуциране на административното бреме. България е постигнала
значителен напредък в този процес, тъй като електронното кандидатстване
се използва в почти всички оперативни програми. Освен редуциране на
административното бреме на етап подаване на апликационна форма
електронното кандидатстване е много добра предпоставка за
осъществяване на цялостна е-комуникация за изпълнението на проекта.
Тъй като функционалностите за е-услугите предоставяни от ИСУН са
изградени на сходни принципи, положителното отношение към
електронното кандидатстване може да бъде пренесено и към електронното
отчитане.
Изградената функционалност за бенефициентите обхваща етапа на
отчитане на изпълняваните проекти. Достъпът на потребителите до
системата е Web-базиран — чрез стандартен Web-браузер на
потребителските работни станции и не е необходимо да бъде инсталиран
никакъв специфичен за системата софтуер. За да използват ИСУН, на
бенефициентите им е необходимо работна станция с достъп до интернет,
периферни устройства като скенер и принтер, с каквито бенефициентите
разполагат и в момента. В допълнение следва да бъдат осигурени
електронни подписи за служителите, които ще въвеждат необходимата
информация. Чрез електронния подпис ИСУН идентифицира потребителя,
без да е нужно създаването на нови потребителски профили, което може
да се счете за улеснение на всички потребители. За използването на
услугите за електронно отчитане е необходимо бенефициентът да подаде
искане до съответния УО/МЗ, като по този начин се упълномощава дадено
лице да извършва дейности по отчитане на даден проект. По този начин се
позволява електронното отчитане да се извършва от няколко лица, а не
само от лицето представляващо организацията. Чрез използването на
електронен подпис са спазени изискванията на българското
законодателство за електронна комуникация между администрацията и
други организации и се гарантира легитимността на подадените по
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електронен път документи. За подаването на даден документ или
структурирана информация към ИСУН е необходимо те да бъдат
подписани с електронен подпис, като системата извършва проверка на
валидността на подписа. Така подателят удостоверя верността на
подадената информация.
След одобрение на заявлението, потребителят получава достъп до
съответните договори и при избор на някой от тях може да преглежда
пакетите отчетни документи или да създава нов такъв за желан период. За
всеки пакет отчетни документи се генерира регистрационен номер
преминава от статус „Регистриран‖ в „Предаден‖. При регистриране на
нов пакет отчетни документи може да се въвеждат следните видове
документи: Технически доклад за напредък, Финансов отчет, Искане за
плащане.
Техническият доклад за напредъка описва степента на изпълнение
на целта на проекта, напредъка през отчетния период, планирани дейности
за следващия период, промени по договора. Предвидена е възможност да
се прикачат документи към техническия доклад, като за всеки файл се
посочва заглавие и описание. Всички файлове трябва да бъдат подписани с
цифров сертификат, като сигнатурата се прикача като отделен файл.
При въвеждане на данни за Финансов отчет се попълва информация
за „Прогнозен план за разходване на средствата‖ и „Финансови данни‖.
Предвидена е възможност да се прикачат документи към финансовия
отчет, като за всеки файл се посочва заглавие и описание. Всички файлове
трябва да бъдат подписани с цифров сертификат, като сигнатурата се
прикача като отделен файл.
Искане за плащане – предвидена е форма за Искане на плащане за
даден отчетен период. По подразбиране за начална и крайна дата на
искането за плащане се зареждат началната и крайна дата на пакета.
Избира се типа на искането за плащане: Авансово, Междинно,
Окончателно. По подразбиране се извежда номерът на банковата сметка,
въведена в договора. При необходимост има възможност да се промени.
Към искането за плащане има възможност за прикачване на електронно
подписани документи.
След успешен запис на Технически доклад, Финансов отчет и
Искане за плащане се извършва предаването на пакета документи, като по
този начин данните от него стават видими за Управляващия орган. След
предаване кандидатът не може да прави корекции по пакета. Потребителят
има опция за преглед на статуса на отчетните документи и на договора.
Задачи за развитието на софтуерното приложение
В програмния период 2007-2013 г. структурираната информация
налична в информационната система е ограничена, тъй като тя трябва да
се поддържа от всички оперативни програми. В допълнение е налице
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несъответствие между на различните образци на документи изисквани от
управляващите органи и структурираната информация и образците
поддържани в системата. По тази причина в момента е налице практика
едновременно с попълването на структурирана информация да се подават
и допълнителни документи свързани с отчитането на проекта, които в до
голяма степен преповтарят информацията въведена в ИСУН 2020. При
запазване на досега съществуващия модел за поддържане само на основна
информация в ИСУН 2020 риска от въвеждане на дадена информация
повече от веднъж е висок. За минимизирането на този риск и за
цялостното намаляване на административното бреме е необходимо да
бъдат създадени единни унифицирани образци на документи, които да
бъдат възприети и използвани както от Управляващите органи/Междинни
звена на всички оперативни програми, така и да бъдат въведени в
информационната система. За осигуряване на нормалната работа на
информационната система и спазването на изискванията за осигуряване на
електронна комуникация, като информацията се въвежда само веднъж е
необходимо да бъдат създадени унифицирани образци на следните
документи: формуляр за кандидатстване, искане за плащане, финансов
отчет, технически отчет – създаването на унифицирани форми ще доведе
до минимизиране риска от подаване на една съща информация за
техническото изпълнение на проекта повече от веднъж, ще облекчи
бенефициентите, изпълняващи проекти по различни оперативни програми
премахвайки разликите между тях и цялостно ще подобри работата на
системата;
Създаването на посочените унифицирани форми е една от основните
задачи свързани с развитието на системата за следващия програмен
период.
Използването на електрони услуги предоставя множество
възможности за намаляване на разходите, свързани с кандидатстване и
отчитане на проекти, подобряване на комуникацията администрация –
ползватели на услуги, стандартизиране и опростяване на процесите.
Наличната услуга за електронно отчитане осигурява значително
намаляване на административното бреме и разходите на бенефициентите,
тъй като този етап обхваща близо 75% от документооборота генериран
при изпълнението на даден проект.
Към настоящия момент цялата кореспонденция свързана с
изменението на даден проект се осъществява на хартиен носител. От друга
страна след получаването на подобно искане, служителите на
Управляващите органи следва да отразят в системата съответното
изменение. Тези обстоятелства, от една страна, водят до забавяне и
генериране на допълнителни разходи за бенефициента за окомплектоване
на необходимата документация, а от друга страна служителите на
Управляващите органи изразходват времеви и човешки ресурс за
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въвеждане на информация, която може да бъде получена директно от
бенефициента. За всяко едно одобрено изменение на проект в
хронологичен ред се поддържа одитна следа за извършените промени. Тъй
като изменението е част от изпълнението на проекта в информационната
система следва да се предвидят действия, позволяващи на бенефициентът
да модифицира своя проект по електронен път.
Изпълнението на гореизброените стъпки е условие за осигуряване на
възможност за електронна комуникация при изменението на проект и е
условие за изпълнение на изискванията на Регламента.
За осигуряване на електронна комуникация в тези и други подобни
случаи ИСУН 2020 следва да предоставя възможност за обмен на
официални документи между бенефициента и Управляващ орган,
Междинно звено, Сертифициращ и Одитен орган по електронен път.
Функционалността следва да отговаря на изискванията на Закона за
електронно управление и наредбите към него, включително за надеждното
съвместно поддържане на електронни документи и документи на хартиен
носител.
Системата следва да предоставя възможност за обмен на
структурирани XML документи, документи подписани с електронен
подпис и на сканирани копия на документите. Потребителите на системата
следва да имат възможност да изпращат и приложения към документите
използвайки системата.
Към настоящият момент кандидатстването, изпълнението и
последващото отчитане на проекти финансирани със средства от
Европейският съюз е свързано с големи административни разходи.
Основен елемент от тези разходи са разходите за подготовка и
представяне на документи. Извършените анализи показват, че
преминаването към изцяло електронен обмен на документи между
участниците в процеса, чрез информационната система ще доведе до
намаляване на разходите за всички участници със близо 20 млн. лева за
целият програмен период 2014-2020 г.
Други действия за осигуряване на електронен обмен на данни
За успешното имплементиране на електронен обмен на данни, освен
описаните промени в информационната система е необходимо да бъдат
предприети и други допълнителни стъпки. Ефективното използване на
системата изисква на нея да се гледа не само като на комуникационен
канал за осъществяване на кореспонденция, а и като на силен
функционален инструмент за намаляване на бюрократичните изисквания,
както по отношение на работата с бенефициенти, така и в работата между
отделните институции. За целта всички институции следва да имат единен
координиран подход за използването на ИСУН 2020 и отразяването на
нейните функционалности в процедурите им. Използването на една
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система ще наложи стандартизирането на процедурите между отделните
административни органи и ще донесе допълнително облекчение за
бенефициентите. От друга страна стандартизирането на процедурите и
електронизирането на комуникацията ще подпомогне и администрацията.
Тези стъпки ще позволят концентрирането на усилията на служителите в
техните основни задължения свързани със провеждането на същински
проверки и контрол, а не във формални проверки за наличието на
документи и други.
За успешното функциониране на една информационна система е
необходимо да бъдат осигурени адекватни обучения за нейните
потребители. Голяма част от служителите на органите, отговорни за
управление и контрол на програмите са запознати с функционалностите на
информационната система и нямат нужда от допълнителни обучения за
използването на системата през следващия програмен период. Обученията
за работа с ИСУН 2020 ще бъдат основно насочени към бенефициентите
на оперативните програми. Следва да се подчертае, че обучения за
бенефициенти вече са провеждани, като през 2012 г. в обучение за работа
с модула за електронно отчитане са взели участие 310 души
Заключение
Създаването на цялостни електронни услуги обхващащи
комуникацията между бенефициент и администрация през целия процес
по подаване, изпълнение и отчитане на проекти финансирани със средства
от ЕС ще доведе до ускоряване на процеса и намаляване на
административното бреме и разходите. Успешното въвеждане на тези
услуги ще демонстрира нагледно предимствата свързани с преминаването
от хартиен към електронен документооборот, но и ще предостави
възможност за редизайн на процедурите и процесите на отделните звена,
допълнително облекчавайки бенефициентите. Наред с чисто практични
предимства в процеса на управление на средствата от ЕС, извършените
финансови анализи показват значителна оптимизация на генерираните
разходи за управление на проекти. Установено е, че при преминаването
към изцяло електронна комуникация между отделните организации, ще
бъдат спестени около 20 млн. лева за целият програмен период 2014-2020
г. Наред с това успешната реализиция на пълния набор от
функционалности на ИСУН може да послужи за пример за начина, по
който следва да се предоставят публични услуги от институциите, което
да има мултиплициращ ефект извън сферата на управление на средствата
от ЕС.
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Abstract. Analyses and conclusions in this paper are based on a broad
definition of e-governance, proposed by UNESCO: e-governance includes new
styles of leadership, new ways of debating and policy decision-making,
investment, and access to education, new ways of listening to citizens for
organizing and disseminating information and services. In this conceptual
framework cultural barriers to e-government are discussed. Differences between
obstacles and barriers аre specified. Particular types of cultural barriers are
considered, i.e. related to political and civic culture, institutional barriers and to
the barriers associated wth the professional ethos. In conclusion, stakeholder
approach is pointed out as an effective instrument for understanding and
overcoming cultural barriers to e-government.
Keywords: cultural barriers, cultural differences, e-governance, citizens'
attitudes, deficiency of political culture, professional competence, workplace
generational differences, stakeholder approach to e-governance.
1. Основни понятия
В този текст ще се основаваме на определението за е- управление,
предложено от Института по електронно управление на Юнеско: Е –
управлението обхваща нови стилове на лидерство, нови пътища за
дебатиране и политики за вземане на решения и инвестиране, нови пътища
за достъп до образованието, нови пътища за вслушване в гражданите и за
организиране и разпространяване на информация и услуги‖ (UNESCO,
2013). Прави впечатление, че това широко определение изтъква социалния
и културен смисъл на е-управление, като технологичните и
административните аспекти са включени в този комплексен културен
контекст. Според същите универсални консенсусно възприети дефиниции
целта на е-управление е доброто упраление. Следователно етичният,
културен и граждански потенциал тук е водещ.
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В този анализ ще се ръководим от разбирането за три равнища на е управлението:


e-администрация, която се отнася до усъвършенстването на
административните преоцеси на държавно и местно равнище и до
вътрешните взаимни връзки в публичния сектор, основани на нов
тип компютърни технологии и информационни процеси.



e-услуги, свързани с разпространението на публични интерактивни
услуги до гражданите, примери за които са често споменавани
документни услуги, изисквания за справки, сертификати,
разрешителни и др. под. За съжаление, често в анализа, обручението
и публичния дебат този документооборот се разглежда като
единствен смисъл на е-управлението.



e-демокрация, изискваща по-широко и активно гражданско
включване и участие, подпомогнато от нови технологии и процеси
на вземане на решение.

Последното равнище на е-управление всъщност е белег за неговото реално
функциониране в обществото. То в най-дълбока степен е зависимо от
културни, социално-психологически и исторически фактори.
2. Актуално състояние на е-управлението в България: социо-културни
обобщения
Състоянието на е-управлениието в България, (което не е самостоятелен
обект на този доклад) следва да бъде анализирано през призмата на
цитираните посочени от ЮНЕСКО три равнища. Известно е, че еуправление е кауза на много правителства през последното десетилетие
у нас. На 12.03.2013г. става ясно, че страната има министерство на еправителство. Седмици преди това се съобщава, че „…в края на април със
70 административни услуги започва да работи електронното
правителство (според тогавашен зам.-министър на транспорта,
информационните технологии исъобщенията.) Десет от услугите са на
държавата, 50 - на Столична община, и още десерт - на драги местно
администрации. Сред теза услуги са издаване на удостоверения за
граждане, за наследници, за семейно положение, припознаване на дете,
както и промяна в актовете за гражданско състояние, за притежание на
недвижим
имот,
разрешение
за
строителство
и
други.
Административните услуги в България са над 2100 и 80 % от тях се
предоставят от общинските администрации. Всяка администрация
трябва да разработи електронен еквивалент на услугите си. Изгражда се
система за електронна идентичност на гражданите. Основен елемент е
т.нар. "електронно ЕГН". Главната разлика от обикновеното ЕГН е, че
електронният няма данни в явен вид и е защитен, колкото и банковите
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карти. Разработена е система за онлайн референдуми. Целта й е
сътрудничество при формиране на политиките в различни сфери с
неправителствени организации и експерти. Целта е постепенно
изграждане на единна среда на държавната администрация. (Pressadaily;
2013).
В анализa, който следва, ще отделим въпросите за същността на
културните бариери, спъващи и забавящи развитието на е-управлението,
за общото и различното между културни различия и културни бариери.
Ще бъдат отделени особености на политическата и гражданската
култура на българина като препятствие пред е-управлението, както и на
равнище професионална компетентност и култура на местната и
държавна администрацията. На тази база са търси отговор на въпроса как
да се подходи цялостно към същността на е-управлението, за да се
осмислят и преодоляват културните бариери към осъществяването му.
3. Е-управлeнието като културологичен обект
Eлементите на е-управлението, особено уеб-базираните технологии, сами
формират нова технологична гражданска среда, която придобива
параметрите на нормална социална среда. Разбира се, различните
индивиди, групи и институции със свой статус и организационна култура
откликват и взаимодействат по свой начин в тази среда. Културните
антрополози започат да изследват тази ―нова технологична промяна,
поддаваща се на различни интерпретации и визии за социална
модернизация‖ (Hood 1998, p. 199).
Има множество изследвания на характерните черти на глобалния феномен
- т.нар. виртуално общество. Независимо от различните перспективи и
спорни гледни точки, е консенсусно, че за виртуалното общество е
характерно едновременно:
 Интерактивност и сътрудничество с елементи на доброволност и на
неплатен труд в полза на други (пример: за две седмици интернет е
преведен на испански от ентусиасти, без това да струва и цент на
компанията);
 Себеизразяване и непосредственост на реагиране чрез обратна
връзка.
Дали подобни характеристики са улеснени от българския манталитет, е
открит и сложен въпрос. Още през 1989 г. Ж. Бодрияр предрича, че
човечеството навлиза в ―примитивно общество на бъдещето‖, в което
хората си взаимодействат, без да се докосват, разговарят, без да
произнасят нито дума, дискутират, без да се виждат. Стига се до
свърхнатоварване с информация, при което се банализират иновациите и
връзките между хората. Човек пребивава в конформно състояние с висока
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степен на апатия. Изграждат се нови представи за общностност и за
виртуални екипи. Хората започват да си взаимодействат и съотнасят като
―чисти съзнания‖.
На по-конкретно равнище в социалната антропология М. Дъглас и нейни
ученици показват, че има различни културни нагласи към новата
технологична среда в отделните общества (Thompson etc, 1990).
Социалните антрополози предлагат културния модел на възприемането на
риска като адекватно обясняващ нагласите към нова технологична среда.
Възгледите за риска се произвеждат и поддържат от институциите в
обществото. Съществуват четири културни предпочитания, които се
определят на базата на два критерия - grid и group (мрежа и група). При
висока груповост и висока мрежовост е налице йерархична kултура. Там
има относително висок риск и от всякакви рискове, които нарушават реда
в обществото. При висока мрежовост и ниска груповост културата е
егалитарна. В такива общества вниманието на хората се насочва към
малковероятни, но висококатастрофични рискове (ядрената безопасност).
Страхът от катастрофи често държи хората принудително заедно в
общности. При ниска груповост и ниска мрежовост културата е
индивидуалистична. Конкуренцията от пазарен тип е модел за повечето
отношения в подобни общности. Обект на рискови оценки са предимно
явления, които могат да попречат на пазара /страх от война/. При висока
мрежовост и ниска груповост имаме фаталистичен тип култура. Тук няма
възможност за предпазване от риск и няма страх от него. В такава култура
всичко е риск или нищо не е рисково. На основа на този модел може да се
допусне, че общества с параметрите мрежовост и груповост са свързани
съответно с липса на бариери или с наличие на такива в
разпространението на е -управлението като нова технологична публична
среда. Използваният модел, който обясняват културни разлики, би могъл
да се приложи и към други индивидуални или групови признаци.
Кроскултурната разлика "отношение към елктронното управление" е
разлика и по полов признак. Мъжете и жените имат различно възприятие и
готовност да се включат в електронната демокрация.
4. Смисъл на термина „културна бариера”
Да говориш за бариери, значи да осмисляш какво е специфичното, което
пречи на даден процес. Кога разликите се превръщат в бариери е
фундаметален въпрос тук. Към понятийния контрукт „културни бариери‖
може да се подходи от различни перспективи, в т.ч. – анекдотично.
Пример за истини, изразени хумористично, е следната глобална анкета с
единствен въпрос: „Моля кажете честно какво е Вашето мнение за
решаване на проблема с недостига на храна във вашата страна?‖. Анкетата
обаче се провалила поради това, че:
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В Африка не знаели какво е „храна‖. В Източна Европа не знаели
какво е „честно‖. В Западна Европа не знаели какво е „недостиг‖. В Китай
не знаели какво е „мнение‖. В Близкия изток не знаели какво е „решение‖.
В Южна Америка не знаели какво е „моля‖. В САЩ не знаели какво е
„други страни‖.
В основата на културните различия, стереотипи и бариери стоят
материални, икономическуи, традиционни и други подразбиращи се
обстоятелства. Когато се търсят причините чрез конструкта „културни
бариери‖, се изтъква ролята на контекста, на ситуацията. В този смисъл
културните бариери не се списък от черти от народопсихологията или
обстоятелства от историята, които «вечно пречат» на всяко развитие.
Конкретно, контестът на присъединяването на България към ЕС,
политическата криза в страната, икономико-политическата ситуация в
Южна Европа са елементи от мозайката на контекста, в който бариерите се
активират.
Заслужава да се уточни разликата в смисъла на понятията пречки и
бариери. В първия случай се акцентира на негативното въздействие на
дадено обстоятелство в момента и на по-лекото му превъзмогване, докато
културна бариера е по-дълбинно основаваща се черта. Пречките имат посилно изразен институционален ефект, изискват по-решителна
организационна намеса и политическа и управленска воля. И пречките, и
бариерите формират ситуация на резистентност към осъществяване на
определени политики. Интересен въпрос е дали е приложимо
социологическото понятие „враждебна среда” спрямо въвеждането на еуправление в България. Този концепт се използва за обяснение на
процесите, протичащи в иновативните организации в България (Tchalakov
2011).
Един по-прецизен анализ наред с културните бариери в тесния смисъл на
думата разграничава институционални и психологически (народопсихологически и
социално-психологически)
бариери.
Широко
рапространено е свеждането на културните бариери до психологическите.
Te се разглеждат като саморазбиращи се убеждения или предубеждения на
личността, които спъват саморазвитието, общуването, промяната. Често в
изследванията и в популярната употреба разликата между
психологически и комуникативни бариери не е ясно дефинирана. В
българската наука има публикации за историческите културни бариери
(Panova 2002). Те са метафорично онагледени като мост и граница
едновременно. Анализирана е реката не просто географски, но и като
свързващо-разделяща пазарно, комуникативно, социално-културно места и
общности.

20

5. Дефицити в политическата култура като културни бариери
Проблемът с липсите на гражданска и политическа култура е огромен.
Освен хаотични медийни интерпретации, има специализирани
изследвания за него. За целите на този доклад се базираме на анализ на Р.
Даскалов, от който могат да се извлекат следните характеристики на
българския политически живот:
•
егалитаризъм, най-общо свързан със селските корени на
българското следоосвобожденско общество; слабо гражданско общество,
което се проявява в силната зависимост на партиите от властта и
трудността им да оцеляват в опозиция;
•
политически персонализъм, водещ до идентификация на партии с
лидери, до силна партийна фрагментация и кратък политически живот;
политическо насилие, към което често се е прибягвало и което е оставило
травматични следи в българската социална памет; преобладаване на
личния режим като разновидност на авторитаризма, при който основните
решения в политиката зависят от върховния лидер;
•
специално отношението към Русия, независимо дали е приятелско
или не, което обаче е част от по-общата идея за покровител на България;
силна тежест на темата за националното, проявяваща се и като
възвеличаване на лидери, свързани с националната идея. (Даскалов 2005).
Българската политическа култура е враждбна на гражданското участие
и формира голяма дистанция между човека и политическото и
административно управлние. Няма го онова състояние, което се назова с
понятието „гражданство без държавност‖ и което е подпомгагащ кутурен
фактор за електронното управлние. Тези черти на поведението са елемент
от обща „композиция‖: хиперрегулирана публична среда и култура на
висока дистанция спрямо властта и силно избягване на неопределността,
според резултатите на използвания модел за културните разлики на Г.
Хофстеде (Давидков 2010).
6. Културни основания на професионалния манталитет на
администратора
Манталитетът на чиновника и бюрократа е тежък проблем. Уви, той найчесто е част от негативното медийно „овикване и освиркване‖, но не и
обект на спокойно и задълбочено изследвне и методично преодоляване.
Поколенийни разлики на работното място също могат да са културна
бариера. Maсово и свободно ползване на чужди езици е професионален и
граждански стандарт в ЕС, особено - за администрацията. В Европа широко
се използват не само „първи чужд език‖, „втори чужд език‖, но „трети чужд
език‖. През 2012 г. в изследване за ползването на чужди езици сред
админстрацията на ЕС , (което поставя България в „златната среда‖), е
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формулирана стратегическата цел „да се създаде приятелска към езика
/language-friendly/ среда на живеене и образоване” (ЕU 2012).
Българската култура възпроизвезда индивиди с външна локализация
на контрол, които по-скоро приемат, че някой друг е отговорен за
неуспехи и нещастия, които им се случват. В семейство, училище и
обществото авторитетът и властта не се упражняват на принципна основа,
а по каприз. Например родители, които с едната ръка наказват, а с другата
- аплодират детето за нередности, помагат да се формира „андрешковско
поведение”. Културна норма е възрастните да намират детските „бели‖ за
безобидни, сладки, естествени постъпки на "гяволета‖. Типично е
мълчаливото поведение, отдаващо упование на съдбата, чудото, шанса.
То подхранва фаталистичните нагласи. Нуждата от отстояване на себе си е
направила вярата в късмета-чудо опора за българина. Прекъснатото
историческо битие, поражда недоверие в рационалния ход на нещата. От
тук произтича констатирана ирационалност в поведението, както и
висока степен на пасивност и фатализъм. В такава среда е затруднено
социалното научаване на водене на диалог, на преговаряне и грижа за
другия в практиките. Вместо култура на диалога преобладава култура на
«сеира» (според проникновените бележки oт преди десетилетия на Вера
Мутафчиева). Днес има социална мрежа, която се рекламира като
"българската работа във фейсбук" (www.seir.bg). Интерес предизвикват
резултати от сравнително-културни анализи. Според представително
десетгодишно проучване от 1994 – 2004 г. България е “европейски
първенец по суеверие” (Mинков 2007). Само 7,6 % от българите са
твърдо убедени в безсмислието на употребата на талисмани, а вярващите
във фокуси и чудеса у нас са около 55 %. България е европейски шампион
във вярата в хороскопи: 16,2 % се консултират с тях всеки ден. Животът се
възприема като предначертан „свисше‖.
Българската култура се характеризира с ниска прозрачност на опита,
т.е. с нежелание да се покаже и предаде на други начинa за постигане
на ефективен резултат. Позицията на не-включеност е свързана с
катастрофична интерпретация на външния свят, започвайки от колегата
и другия отдел и разпростирайки се по цялото земно кълбо. Въпреки
че липсват емпирични изследвания за културните бариери пред еуправлението у нас на равнище организационна култура, може да се
предположи, че те са в недостъчната организационна гъвкавост, както
показва специално изследване за проблема Румъния (Modinis 2007).
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7. Вместо заключение: моделът на заинтересованите участници е
ключ за преодоляване на бариерите
Идентифицирането, отчитането на гледната точка и
включването на различните групи заинтересовани участници в е управлението има ключова роля за неговото развитие. Участниците имат
различни перспективи, своя роля, разходи и ползи, свои очаквания за
успеха си. Чрез използването на инструменти за изследване на ползите на
заинтересованите страни (суот-анализ) от е-управление могат да се
разберт интереса и степента на ангажиране на заинтересованите лица от
него. Това е нова посока за анализ, която развива на мениджърско ниво
холистичния и контекстуален социално-културен подход към еуправлението. Подобен подход е предложен неотдавна за e-управлението
във Великобритания (Rowley 2011) и вероятно ще е успешен и в
българския случай.
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Abstract. The article considered the application of e-learning 2 technology to
improve the distance learning. To enhance the distance learning quality is
offered to use Personal Learning Environment (PLE). Principles of PLE are
reviewed. The PLE formation is carried in the WIZIQ environment.
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1. Въведение
В последните години процесът на внедряване на информационните
технологии в административните услуги (например в областта на ебизнеса, е-управлението и т.н.), предоставяни на гражданите и бизнеса,
продължава да се задълбочава. През 2005 г. станаха сериозни промени в
работата на Интернет: появиха се социалните сервизи Web-2, които дадоха
възможност на всеки ползвател да създава лични ресурси. Тези сервизи са
базирани на активното участие на ползвателите в създаването на контент.
Развитието на Интернет и нарастващите потребности на
динамичната съвременна бизнес-среда поставят много предизвикателства
пред е-управлението и обучението в тази област.
Важно условие за ефективното внедряване на информационнокомуникационните технологии в административните услуги във всяка
страна е осигуряването на постоянно кадрово, научно и информационнополитическо обезпечаване на това направление на държавно равнище.
Необходимостта от комплексен общодържавен подход се доказва от
факта, че практически във всички страни, където ефективно се внедряват
технологиите на е-управлението, са създадени съответни координиращи
организации – центрове, академии, институти. Една от най-важните задачи
на тези организации е обучението и повишаването на квалификацията на
държавните служители по въпросите на е-управлението. При обучението
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се използват прогресивни информационно-педагогически технологии, в
частност - дистанционно обучение (ДО).
Осигуряването на качествено образование е централна задача за
всички развити страни в света и тъй като дистанционната форма на
обучение получава все по-широко разпространение, проблемът за
качеството й става все по-важен.
Статията ми е посветена на новите форми
и методи
за
дистанционно обучение по е-управление на базата на социалните сервизи
Web -2, които е прието да се наричат е-learning 2 (Downes, 2005). Понякога
за него се говори като за обучение, изградено въз основа на формиране на
персонална учебна среда за обучаемия. E-learning 2 наричат още и
обучение на базата на информационно-образователни пространства
(ИОП). Както показва
световният опит, тези пространства дават
възможност съществено да се повиши качеството на обучение.
2. Причини за възникване на информационно-образователни
пространства
Вече е много трудно да се следят новите разработки, свързани с
професионалната дейност на специалистите по е-управление. И като
реакция на това – те започват активно да използват сервизите на Интернет
за повишаване на квалификацията си. Изследвания на американски учени,
посветени на придобиването на професионални знания, показва:
 монологичният модел на информационно предаване не устройва
хората;
 знанието не е равно на информация от един източник;
 знание то е информация от различни (често противоречиви)
източници, които човек си избира сам, като изхожда от своята
информационна компетентност.
Направен е изводът, че информацията става знание само тогава,
когато се превърне в навици и умения; когато информацията е получена от
различни източници, при това от самия обучаем. Или с други думи: важна
е не сумата на знанията, а са важни методите за тяхното придобиване.
Трябва да отбележим още един момент. Процесът на самостоятелно
придобиване на знания чрез социалните мрежи е стихиен, неосъзнат.
Индивидуалните личностни пространства вече отдавна се формират
практически от всички, които имат достъп до Интернет. А в
дистанционното обучение, поне що се отнася до Европа, се използват
съвсем малко, макар ефективността им да е много голяма.
3. Педагогически концепции в основата на
информационнообразователните пространства
Ще разгледаме развитието на педагогическите концепции, които
доведоха до създаването на ИОП.
Инструкционизъм. Основни положения на този подход:
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 преподавателят поема върху себе си задължението да предава на
обучаемия знанията и уменията, определени за усвояване;
 студентът през по-голямата част от времето остава пасивен: той е
длъжен мълчаливо (без да разговаря и без да общува по какъвто и да
е начин с другите студенти) и неподвижно да възприеме (да чуе, да
види) и запомни преподаваното;
 студентът проявява ограничена активност (не сам, а когато го моли
преподавателят), т.е. възпроизвежда очаквано от него действие.
Следващата концепция, се появава като развитие на
инструкционизма.
Конструкционизъм. Основни положения:
 дейността и действията на самия човек се явяват основа на неговото
личностно развитие;
 обучението – това е активен процес, в хода на който хората активно
конструират знания въз основа на собствения си опит;
 хората не получават идеи, а ги създават. Човекът е «архитект на
собствения си интелект» (Piazhe, 2003).
На основата на конструктивизма интересна философия на
обучението развива Papert (1992). Основни положения:
 «Хората създават ново знание особено ефективно, когато са
ангажирани в създаването на продукти, надарени с личен смисъл,
независимо дали това са пясъчни замъци, машини или компютърни
програми. Хората създават нещо важно за себе си или за околните ».
 «Колкото по-големи възможности за самостоятелно изграждане, за
конструиране на нови обекти се откриват в програмата, толкова с
по-голям интерес към нея се отнасят ползвателите».
Същността на тази концепция се заключава в това, че обучението се
схваща като активен процес, в хода на който хората активно конструират
знания въз основа на собствения си опит.
Конективизъм. Философска теория за обучение, която днес се
използва с успех практически във всички развити страни. Най-основните
му положения (Papert, 1992):
 обучението е процес, протичащ в неопределена, неясна и изменяща
се среда, в която непрекъснато стават промени на основополагащи
елементи;
 обучението може да се поддържа отвън и се състои в обединяване на
информационни източници, което ни позволява да се издигнем на
по-високо ниво на разбиране;
 обучението е процес на създаване на мрежа. Възли в мрежата могат
да бъдат хора, организации, библиотеки, уеб-сайтове, книги,
списания, бази данни, какъвто и да било източник на информация;
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 актът на обучение е създаване на външна мрежа от възли, които
включваме под формата на източници на информация и знания;
 обучението, като дейност на нашия мозък, е формиране на вътрешна
невронна мрежа;
 обучението изисква разнообразие от подходи и възможности да се
избере оптималния. Способността да узнаваме нови неща е поважно от натрупването на знания. Способността за разширяване е
по-важна от натрупваното. Обучение и познание се извършват
постоянно: това винаги е процес и никога – състояние;
 ключово умение е способността да се виждат връзките между
различните области на знанията, концепциите, смислите и идеите;
 обучението се явява приемане на решения, постоянен избор на това
какво да научим.
По такъв начин педагогическите концепции формират научната основа
на е-learning 2.
4. Информационно-комуникационни технологии Web-2
4.1. Методология на информационно-образователните пространства
Основно предназначение на ИОП е създаването на условия за
реализация на всички процеси, свързани с дистанционното обучение и
получаването на качествени знания. Такива пространства служат преди
всичко за разширяване на достъпа до обучение за все повече хора и
получаване на знания в продължение на целия живот.
Принципът, по който са изградени ИОП, е базиран на методологията
за разработване на системи за различни форми на електронно обучение.
Основен тук е принципът за комплексно решаване на дидактични,
педагогически и информационни задачи чрез използване на съвременни
информационно-комуникационни технологии.
Методологията за създаване на ИОП още не е напълно разработена,
но общите принципи вече могат да се формулират.
Ще определим ИОП като виртуална среда, включваща множество
образователни ресурси за поддръжка на учебната дейност и решаване на
задачата за обучение на базата на глобалните компютърни комуникации
(Интернет). Използването на Интернет открива нова перспектива не само
за научните изследвания в съвременните информационно-компютърни
технологии за поддръжка на обучението, но и продуцира цяла редица
учебни, технологични и програмно-апаратни иновации за развитие на
инфраструктурата на перманентното образование чрез въвеждането на
ИОП.
Теоретична предпоставка за появяването на ИОП се явява
концепцията за конективизма. Създаването на ИОП се базира на следните
принципи:
 обучение – процес, който протича в неопределена, неясна и
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изменяща се среда, в която непрекъснато стават промени на
основополагащи елементи;
 обучението не може да се намира напълно под контрола на
личността;
 обучение – това е процес на създване на мрежа. Възли могат да
бъдат хора, организации, библиотеки, уеб-сайтове, книги, списания,
бази данни, какъвто и да било източник на информация;
 акт на обучение – създаване на външна мрежа от възли, които
включваме под формата на източници на информация и знания.
4.2. Принципи за създаване на информационно-образователни
пространства
ИОП се създава с помощта на група социални сервизи, основаващи се на
активното участие на ползвателите (служители, студенти, докторанти и
др.). Тези сервизи, получили името "социални сервизи", съставят основата
на съвременната концепция на Web-2 , чийто ключов признак е
"използване на колективния разум" (O'Reilly, 2005). По такъв начин ИОП
– това е съвкупност от социални сервизи, инструменти и информационни
материали, които обезпечават комфортни условия за обучение.
Съвременните технологии на Интернет позволяват обучаемият да формира
свой индивидуален учебен контент, своя образователна среда,
удовлетворяваща най-пълно потребностите му и осигуряваща
необходимото качество на обучение (Maklakov, 2012a, 2012b).
Социални сервизи за ИОП се избират, като се изхожда от
рекомендациите
на научно-изследователския център за електронно
обучение в САЩ (Centre for Learning and Performance Technologies, US,
http://c4lpt.co.uk/).
Към социалните услуги на Web-2 се отнасят комуникативни
платформи и онлайн инструменти като (Artemenko и Karpa, 2011):
 блогове и микроблогове (Twitter, Blog.com, LiveJournal и др.);
 персонализирана стартова страница или персонализиран интернетпортал (iGoogle, Netvibes), реализирани въз основа на изграждане на
ползвателски интерфейси, уеб-приложения, в които уеб-страницата
не се презарежда (във фонов режим се отправят въпроси към
сървъра и тя сама оттам зарежда необходимите на ползвателя дани);
 социални мрежи и системи за социални презентации (Facebook,
Ning, MySpace, Vkontakte, Odnoklassniki и др.);
 уики-проекти (отворена многоезична енциклопедия Wikipedia,
общоруски образователен проект letopisi.ru и др.);
 социални
отметки
(www.diigo.com,
www.evernote.com,
www.100zakladok.ru, www.delicious.com, www.bobrdobr.ru и др.);
 мултимедийни системи за разпространение на информация (Flicker,
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Picasa, YouTube, SlideShare и др.);
системи за съвместни редакторски офиси (Google.docs, Spread-sheets
и др.);
системи «мashaps» и «вricolage», даващи възможност да се
форматира и да се смесват различни формати при представянето на
данни и да се обработват уеб-страници без знание на езика HTML
(PingMe services, Del.icio.us, SkypeMe, Yahoo Pipes и др.);
уебинар – този термин е приложим за обозначение на различни
онлайнови мероприятия: семинари, дискусии, презентации,
тренинги и мрежови транслации на едни или други събития. По
време на уебинар връзката между участниците се поддържа чрез
Интернет на основата на специална уеб-платформа - "виртуален
клас" (фирми Web-soft, dimdim, WiZiQ и др.);
карти на знанията - удобна техника за алтернативен запис (bubbl us)
или способ за изображение на процеса на общо системно мислене с
помощта на схеми (mind map);
съвременни технологии за синдикиране и нотификация на
информацията RSS (Really Simple Syndication), които позволяват
практически да се публикува и транслира всеки материал от всеки
сайт (като започнем от новините и завършим с личните дневници в
мрежата).

Отличителният белег на нашия подход в използването на ИОП за
обучение в областта на е-управлението се състои в това, че преди началото
на обучението служителят (студентът, докторант) формира своя
персонална учебна среда (от PLE - Personal Learning Environment).
4.3. Персонална учебна среда
Под персонална учебна среда (ПУС) ще разбираме съвкупност от
социални среди, компютърни обучаващи програми и информационнообразователни системи, предназначени за студенти и даващи им
възможност самостоятелно да управляват своето обучение, като по този
начин подпомагат най-бързото постигане на учебната цел (Maklakov,
2012b).
Основното предназначение на ПУС се състои в това да ориентира
обучаемите не просто пасивно да използват информацията, получена от
ограничен брой предложени им източници, а да използват едновременно
множество информационни ресурси, да систематизират и сравняват
получените знания и дори – в крайна сметка – самостоятелно да създават
нови източници на знания.
В минималната ПУС – по мнение на американски учени, трябва да
влизат: twitter, ning, blog, igoogle (netvibes), reader RSS, delicious (DIIGO),
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wiki. Както показва анализът на техни публикации, посветени на е-learning
2, броят на използваните социални сервизи достига няколко стотици.
Научно-изследователският център за електронно обучение в САЩ
ежегодно публикува най-разпространените социални сервизи. Анализът на
тяхната използваемост показва стоте най-популярни услуги (top 100 tools
for learning).
За 2012 година първите 12 са: Twitter - micro-sharing site; YouTube video-sharing tool; Google Docs – Office suite and data storage service; Google
Search – Web search engine; WordPress - blogging/website tool; Drop box file synchronization; Skype - Text and voice chat tool; PowerPoint presentation software; Facebook - Social network; Wikipedia - Collaborative
encyclopaedia; Moodle - course management system; Evernote- Note-taking
tool.
За обучение на студентите как да създават своя ПУС предлагам да се
използва сервиз WiZiQ (Maklakov, 2012a).
Достойнството на WiZiQ се състои в неговата ориентираност към
потребностите на образованието. Този сервиз позволява лесно и
качествено да се организира уебинар. Негова особеност се явява
интерактивността, тоест
сред участниците има един или няколко
докладчици, а всички останали са слушатели и могат оперативно в
онлайн режим да задават въпроси, използвайки чат. Сервиз WiZiQ
позволява всеки участник да говори и да включва уебкамера, което
извежда интерактивните занятия на високо равнище.
Например, обучаемите могат да пишат на преподавателя и в хода на
изложението си той може да прави корекции. Могат да общуват и
помежду си. Всеки от тях създава своя персонална учебна среда.
Преподавателят вижда работата на обучаемия и има възможност веднага
да нанася корекции.
Сервиз WiZiQ позволява да се показват слайдове и документи в
различни формати, да се включват аудио и видео материали. Още едно
важно достойнство – сервизът е безплатен, когато го използват до 50
участника.
5. Заключение
Един от ефективните пътища за подобряване на качеството на ДО и
повишаване на квалификацията на държавните служители по въпросите на
е-управлението се явява използването на информационно-образователни
пространства. Те дават възможност да се съчетава високо качество с
комфортност на обучението и позволяват най-пълно да се реализира
принципът «образование през целия живот».
Висококачествено непрекъснато образование на основата на ДО
може да бъде постигнато в рамките на добре организирано в техническо
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отношение информационно-образователни пространство, на основата на
съвременни компютърни технологии.
Ефективното функциониране на информационно-образователните
пространства в голяма степен помага да се решат многото
предизвикателства пред е-управлението, поставени от изискванията на
европейската стратегия за устойчиво икономическо и социално развитие.
References
Artemenko V. and Karpa A. (2011) ―Personal'nyye uchebnyye sredy na baze sotsial'nykh
servisov v sistemе
MOODLE‖, Sb. 6 Mezhdunarodnoy konferentsii “Novyye
informatsionnyye tekhnologii v obrazovanii dlya vsekh”. Izdatelstvo na MNUTSITS
MON i NAN Ukrainy, Kiyev, pp. 318-319.
Downes S. (2005) "E-learning 2.0", National Research Council of Canada, October 17, 2005.
[online], http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?section=articles&article=29-1 (accessed on
10/25/2012).
Maklakov G. (2012a) ―Printsipi za organiziraneto na distantsionno obuchenii na
aviatsionnite spetsialisti po problemite na choveshkiya factor‖, Sb. Nauchna konferentsiya
s mezhdunarodno uchastie po aviatsionna, avtomobilna i zheleznopatna tehnika i
tehnologii «BulTrans-2012». Izdatelstvo na TU-Sofiya, Sofiya, pp. 85-89.
Maklakov G. (2012b) ―Osobennosti pri ispolzvaneto na informatsionno-obrazovatelni
prostranstva za optimizirane protsessa na distantsionnoto obuchenie―. Sb. The Fourth
National Conference with International Participation on e-Learning in Higher
Education. Izdatelstvo na SA "D. A. Tsenov", Svishtov, 2012. р р.79-86.
O'Reilly Т. (2005) Design ―Patterns and Business Models for the Next Generation of
Software‖ 09/30/2005, [online], http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
(accessed on 10/25/2012).
Papert S. (1992)
The Children’s Machine: Rethinking School in the Age of the
Computer, Prentice Hall, London
Piazhe Zh. (2003) Psikhologiya intellekta. Publishing house Piter, SPb.

31

E –GOVERNANCE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA:
CHALLENGES AND PROSPECTS FOR SOCIETY’S DEVELOPMENT
Igor Gavrilov,
International Committee for Civic Diplomacy, Republic of Moldova
email: igor.gavrilov@gmail.com

Abstract. The article focuses on analysing the role of e-governance in the
Republic of Moldova. Along with its inception, as a new phenomenon of the
country, it meets different challenges and new positive indicators in the process
of democratization. However due to certain factors on the development of egovernance in Moldova it is necessary to find out news strategies and priorities
for a new level, in this way the best practices taken from the foreign countries
can be a good start.
http://inovatii.gov.md/index.php/en/center/what-is-the-e-governmentElectronic
Governance or e-Governance is digital interaction between the Government and
the Parliament with citizens. By implementing e-governance, the administration
redefines how the government interacts with the community, bringing it closer
to citizens and involving them in governance.
eGov Strategies (short for electronic government, also known as e-gov,
digital government, online government, or connected government) is digital
interactions between a government and citizens (G2C), government and
businesses/Commerce (G2B), government and employees (G2E), and also
between government and governments /agencies (G2G). Essentially, the eGovernment delivery models can be briefly summed up as (Jeong, 2007):
 G2C (Government to Citizens)
 G2B (Government to Businesses)
 G2E (Government to Employees)
 G2G (Government to Governments)
 C2G (Citizens to Governments)
This digital interaction consists of governance, information and
communication technology (ICT), business process re-engineering (BPR), and
e-citizen at all levels of government (city, state/province, national, and
international).
Keywords: e-government, citizens, services, technologies, effectiveness,
information, digital interaction, Moldova
1. Introduction.
Rising public demand for government is a common characteristic of
modern societies, and it is an important dimension of democracy. This is
especially important in the states of Former Soviet Union (FSU), including the
Republic of Moldova, that suffered long decades under the totalitarian Soviet
regime. E-government holds out a promise of help with this problem. However,
experience in the field of development, accumulated in the industrialized
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countries, cannot be directly transferred to these countries because they are also
underlying, in parallel, a total reengineering of public institutions, and because
their governments are quite different from those in the industrialized west.
The government of Moldova is democratically elected, but in many ways it still
has highly centralized government functions and little autonomy for local
governments. It was therefore necessary to carefully consider how to create and
nurture e-government in this kind of environment.
2. Defining e-Government
'Electronic Government' (or in short 'e-Government') essentially refers to
‗The utilization of Information Technology (IT), Information and
Communication Technologies (ICTs), and other web-based telecommunication
technologies to improve and/or enhance on the efficiency and effectiveness of
service delivery in the public sector. (Jeong, 2007).
E-government describes the use of technologies to facilitate the operation
of government and the dispersement of government information and services.
E-government, short for electronic government, deals with Internet and noninternet applications to aid in governments. E-government includes the use of
electronics in government as large-scale as the use of telephones and fax
machines, as well as surveillance systems, tracking systems such as RFID tags,
and even the use of television and radios to provide government-related
information and services to the citizens.
The e-governance process is a complex one, rolled out at several levels,
as follows:
- Interaction between the Government and citizens (G2C) – The
Government will apply information technologies to simplify people‘s
lives. The e-governance segment dedicated to the interaction between the
Government and citizens aims at development of the one-stop shop, an
electronic platform that allows accessing electronic services alongside
traditional and online methods. Citizens will have access to information
and public services 24 hours a day by means of Internet and mobile
telephony. Results of implementation of electronic services aim at
increasing the public service quality and the level of citizens‘
participation in the decision-making process and, last but not least, in
enhancing communication between the Government and citizens, which
will become more interactive.
- Interaction between the Government and the business community (G2B) Among electronic services (e-Services) which will be available in the
one-stop shop are services dedicated to business environment. These
include the procedure for registration of a business, obtaining documents,
certificates, licenses. These services, which traditionally required many
bureaucratic procedures and a long waiting time, will become more
accessible this way. However, tasks such as filling in the declaration and
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notifications or payment of employees‘ social insurance premiums,
transmission of data to the statistics offices or public procurements will
be simplified. By digitized services, the business environment will be
encouraged and supported.
- Interaction between the Government and government agencies (G2G) The third level of e-governance aims at communication between
government institutions. With the implementation of intelligent
technologies, communication will become more efficient by using
Intranet system that will allow achieving a better collaboration and better
allocation of resources. Also, the digital one-stop shop will store data
belonging to all ministries and agencies. It will allow optimization of the
documentation flow within public authorities and will reduce the number
of procedures the administrative process involves.
By applying a unified service delivery point, e-governance allows making
significant budget savings. The money saved this way will be reallocated in
order to support certain important branches in the public field. So, the eGovernance is applied to make the public sector and business environment more
profitable in order to achieve sustainable economic growth.
3. Motivation and barriers to implementing e-government in Moldova
Although, theoretically Moldova‘s society has chosen the strategic way
towards democracy, the actual state is still far from ideal. It has proved to be the
case that it is not enough to declare a democratic society, it is necessary to build
it step by step, depending not only on the government but only on citizens, too.
They are not accustomed to publishing for their rights, an activity which
might well have been fatal in the URSS. This culture is changing in the new
generation, in a slow way.
Specific obstacles may refer also to the level of democracy and the
traditional bureaucratic culture, implementing and developing integrated egovernment services, which require much more cooperation, would face even
more difficulty at present.
Although the government of Moldova has undertaken a range of best
practices of advanced countries, it would seem to be necessary to recommend an
increase in the role of the central government in promoting and organizing the
further development of e-government and extending it at all levels of local
governance.
Indeed, given the current political environment in Moldova, it would
seem essentially impossible to accomplish anything without such an increase.
A possible element of its development is to increase the informatization of
the country (raional level). There is a significant volume of work and cost
involved, hence it is necessary to find ways to accomplish it in the shortest
possible time while economizing severely limited financial resources.
Practically all governments in Moldova at the same level of hierarchy (country
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level, city, village level) have very similar structures and functions and offer
similar services to citizens. In this way, the most economical way to solve the
problem of effectiveness of informatization of prototypical, standardized
projects for all governments at each level. This would minimize duplication and
expenditures. But we don‘t mean that the design has to be done by the national
government, which might be the immediate traditional Moldovan reaction. It
could be done in few countries with the expectation that the best practices
would then be shared. It would be done by even an NGO. However it is done,
care must be taken to assure that prototyping does not restrict creativity too
much.
4. E-Government Center Moldova.
It is a public institution founded by the Government of the Republic of
Moldova in August 2010, for people to benefit around the clock from
information and public services and for authorities to ensure transparent
governance, by using and promoting information technologies in the public
sector. The Center is responsible for the development and implementation of the
e-Transformation agenda, which includes, among others, the development of the
national platform for electronic governance and of a national electronic system,
creating digital services and increasing the population access to digital public
services.
The e-Government Center supports the Government's goals and actions in
the e-Government area:
- To transform the Republic of Moldova into a modern, performing, and
interactive country by using Information and Communication
Technology.
- To develop the national e-Government platform and the national e-system
by creating e-services and increasing the population's access to public eservices.
- To enhance the information infrastructure of the public sector by ensuring
the information security of e-Government, to improve the communication
and coordination among central, rayon, and local Government agencies.
- To approve and implement the Strategy on the Transformation of the
Government through Information and Communication Technologies and
the Action Plan on the Technological Modernization of the Public Sector,
as precondition and platform for the emergence of a competitive digital
economy;
- To implement e-services in education, health care, social protection, and
agriculture, as well as all e-services that are compulsory in the European
Union;
- To develop and implement the legal framework on e-transformation and
e-Government on the basis of the best international and EU practices;
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5. Conclusions.
We do wish to note that e-government has a special role to play in a
developing country like Moldova. The development of ICT and e-government
can lead to greater involvement of the people in governing, and hence, to a
strengthening of democracy (Boldun&Costas, 2008). The active interconnection
between citizens and different levels of government, based on on-going
feedback, can be an efficient engine for solving complex problems.
However, we need to emphasize that these positive effects will be totally
realized only after reaching the next levels of e-government development. These
levels cannot be reached without better integration of e-government services,
orienting them to life-events.
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Abstract: The basic principles and design solutions for conducting
administrative-management processes in a modern university are presented in
the paper. The current solutions are based on an extensive use of the
electronization to achieve higher degree of democratization, adequate
connection between all levels of management, and satisfying of the
requirements for reducing costs for human resources and supplies through
―paperless‖ technology. The principles, functions, modules, and information
flows of an integrated information management system in the university are
presented. The first results of the development and implementation of electronic
management system in the Technical University of Sofia are outlined.
Keywords: administrative-management processes, paperless and ecological
management, functionality, efficiency, integrity.
1. Introduction
Universities are institutions with a complex organizational, functional,
information, and communication structure. Their main tasks include: training of
highly qualified specialists with a higher education degrees; providing highquality scientific research and innovations; provision of effective science-based
socio-economic public services. They are aimed to ensure competitiveness of
the universities in the frame of the European Union. The tasks in the area of the
employment growth by raising the level of education, science and innovation
(EU 2010), become particularly topical in connection with the strategy ―Europe
2020‖ for growth in EU in the next decade.
Important management characteristics of universities are:
― established hierarchical structure;
― crossed input-output relations with national and international institutions
and high education schools
― internal activities which require a high degree of cooperation for joint
management and logistics such as:
 educational process;
 scientific, research and applied activities;
 administrative services, often integrated with government institutions;
 business services such as student dormitories, canteens, etc.
37

The necessary equipment of the universities is extended in large campuses,
which further complicates the administrative management process, as well as
the information and communication activities. All these activities have a
specificity which requires decomposition of the classical management functions
– planning, reporting and control (Meson, M. et al 2006) – in a series of subfunctions to ensure:
― training plan documentation which is adequate to the global socioeconomic needs;
― credit system for evaluation,
― system for quality control,
― public participation in the preparation and making of management
decisions,etc.
With the advent of modern forms of training – distance education, e-learning,
etc. – it‘s required an even higher degree of flexibility in a system for
administering and managing the processes and subjects in the complex
university structures (Karlsson, M. 2010). Now, the online procedures must
include completely whole groups of activities such as educational as well as the
scientific and applied ones. Last but not least are the issues of achieving
efficiency and international competitiveness (Manliev G. 2006). The
mechanisms for higher efficiency are needed in the global market economy and
in the high degree of integration of the science and education. In this regard, the
methods and possibilities of "paperless" and "environmentally friendly, green"
management have been entered in the universities.
From point of view of the overall socio-economic processes, the requirements
for an extensive democratization of management take a leading role. It is no
longer enough to ensure an openness and accessibility of the information. The
frustration of citizens from their direct participation in the administrative and
management processes exists in the pan-European aspect (Gemini et al 2010).
To overcome this frustration, it is recommended to deploy an extensive
involvement of the society in the discussions on the preparation of the
management decisions as well as directly participation in decision making.
Nowadays, these functional-structural and socio-economic characteristics of the
universities determine numerous extremely high requirements to the service
systems. Currently, in contrast to the classical science of management
(cybernetics), a number of new requirements for integrity, modularity,
efficiency, and democratization, are attached to management processes in
universities (Tsankova, R. 2011). Essential contribution to meet these
requirements is done by the modern information and communication
technologies which lead to wide computerization of the activities in the modern
university and creating so-called ―e-University‖. The online services, web-based
technologies (Kralov et al 2012), video-conferencing with a large number of
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participants (Tsankova R. & Marinov, О. 2012), contribute not only to achieve
openness, transparency and accountability in the required functionality, but also
for greater democratization, contentedness, and involvement of lecturers and
students in the administrative and management processes which are ongoing in
the university.
2. Principles for building an integrated information service system of the
modern university /E-UNI/
Based on functional-structural and socio-economic requirements of the modern
university, the main features of the E-UNI are designed. They are:
 Open electronic access to information during the management processes,
which allows a high degree of flexibility and mobility; fast, accurate and
paperless data submission and transfer with possibility to be provided
anywhere in the world and at any time;
 Automatization of the basic information flows and resources – the
subjective estimates and errors during the use and operation with the
system are minimized; there is possibility for immediate access to
information structured by specified manner; there exist classification and
generalization of the statistical information, etc.
 Complexity and interconnectedness of data from different information
sources and databases – a major advantage of such system is an integrated
approach to the implementing, processing and utilization of all kinds of
data: personal, functional, statistical, from inside and outside the
university, etc.
 Authorization of access to the system according to the authority levels – it
allows optimizing the implementation and using of information resources
and reduces the risk of illegal actions with the information;
 Ability to access the information from anywhere in the world via an
Internet connection – a major advantage of such system is the possibility
of access to the information service from anywhere in the world and at
any time, resulting in saving time and resources, which gives the
opportunity for timely and appropriate management actions, etc.;
 Integration and interoperability of the system with national and
international information resources - ensuring timeliness and operability
of the information, it creates synergy effect between different institutions
and increase their effectiveness;
 e-Democracy – an open electronic discussion and organizing of electronic
meetings; electronic elections, which lead to a more objective decision
making; an electronic inquiring; electronic administrative service of onestop;
 Formation a set of knowledge and rules for administrative and
management processes on different hierarchical levels, functions and
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tasks – it creates conditions for achieving continuity, stability,
effectiveness and efficiency in the overall activity of the university.
3. Main groups of modules of E-UNI according to university activities
In accordance with the main groups of university activities and based on the
structural system analysis (Kendall, K. & Kendall, J. 2010), the tasks of the
administrative and management process in the modern university are
decomposed as modules for:
 Information service of learning process – including curriculum, syllabus,
student's status, examination record, schedule, student‘s mobility,
admissions‘ campaign, etc.;
 Information service of research and development activities –
competitions, projects, research base, intellectual property, available
scientific expertise, etc.;
 Information service of administrative activities – structure, establishment
plan, remunerations, student dormitories, scholarships, etc.;
 University management – accreditation, staff performance appraisal,
reports;
 Systematic administrative service of the system administration.
4. Information-functional structure of the E-UNI
Information-functional structure of the system E-UNI is complicated,
multilayered, and with information of different types and purposes. The
structure of a new type of such a system is outlined in Figure 1.

Figure 1. Sample information-functional structure of the E-UNI
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Key explanation of Figure 1:
1 - National and international databases;
2 - Database of national governance institutions;
3 - Information input-output modules;
4 - Basic information modules;
5 - System-administrative modules;
6 - Main system module;
7 - Functional relationships of the system;
8 - System-administrative relations of E-UNI.
Each layer of the system has a hierarchical management structure.
5. Information flows in E-UNI
Conceptual scheme of the system binds the information flows between the
activities and functions as follows:
 Educative activity: Admissions‘ campaign – Students – Curriculum –
Written statements of examinations and Reports – Personnel – Diplomas
– Career development – External evaluation – Appraisal – References;
 Scientific Research and Development: Projects – Contracts – R&D
activities – Publications – Personnel – Innovations – Career development
of Academic Council – Appraisal – Reports;
 Administration activities – Personnel – Wages – Career development –
Appraisal – Reports;
 University common management – Educative activities – R&D activities
– Administration activities – Appraisal of Academic Council.
6. Conclusion
Along with the requirements for functionality, the main challenges that the
modern electronic university is facing are determined by the technological
development of information and communication environment in a globalized
world. At the Technical University of Sofia, the Web-based technologies have
allowed the using of paperless planning and reporting of a number of tasks in
research and education activities. Together with the requirements for: high
quality; ecology; speed and comprehensiveness of the information; open,
continuous and remote access to all data; automation of information flows;
integration with the systems of national and international institutions E-UNI
systems allow the rise and the application of democracy at higher level,
corresponding to modern socio-economic development – ―e-Democracy‖. As
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the experience of TU-Sofia with online broadcasts of the meetings of the
Academic Council shows, the opportunity for broad public discussion is
provided, as well as simultaneous and openly reporting the views of all
participants in each of the processes, using of information resources online
which facilitates preparing of an informed decision, but also the involvement of
the community in decision making and accomplishment processes.
Electronization of the democratic processes reaches emphasized synergistic
effect at all stages and levels of administration and management in the modern
university, elevating it to a whole new level. Last but not least is the
minimization the risk of distorting the procedures, deviation from the best
practices, and implementation of corrupt practices.
Therefore, the modern university is the E-University. Its challenges are the
challenges of the new globalized world, of the empathy of all individual
participants in the processes and ecosystems, of the education and manifest to
the new generations of the ancient wisdom and the possibilities of the present.
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Abstract. Internet plays an increasingly important role in the interdisciplinary
analysis of multiple events in the contemporary world. Particularly relevant in
this respect is the speed of finding information specific eventfulness, causality,
and multiple interpretations of specific problems. This interpretation can
sometimes borders on conspiracy theory, but it is extremely useful for the
analysis of specific-event groups. In this respect, terrorism has a special place
and date.
Keywords: Internet, interdisciplinary analysis, conspiracy theory, analysis,
terrorism
Въведение
Интернет пространството заема все по-важна роля по отношение на
интердисциплинарния анализ на множество събития в съвременния свят.
Особено валидно в това отношение е бързината за намиране на
информацията, конкретната събитийност, причинно-следствени връзки,
както и многостранната интерпретация на определени проблеми. Тази
интерпретация понякога може да граничи с теория на конспирацията, но
въпреки това е изключително полезна за анализа на определени събитийни
групи. В това отношение тероризмът заема особено място и актуалност.
Какво общо биха могли да имат кървавите атентати срещу
Световния търговски център и Пентагона, взривяването на жилищни
сгради в Русия, кланетата в Алжир, терористите от ИРА, необявената
война срещу режима на Фидел Кастро или убийството на десетки
босненски мюсюлмани на пазара "Меркале" в Сараево? Повечето хора
убедено биха отговорили, че общо няма. Неотдавна обаче световната
общественост беше скандализирана от няколко разкрития. Офицери от
службите за сигурност на Алжир признаха как, преоблечени като
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ислямисти, са участвали в кланета на мирни граждани. Британското
разузнаване МИ-5 оповести, че се въздържа да подава информация
относно ИРА на своите американски "съюзници", защото "съществували
подозрения, че информацията стигала до структурите на ИРА". Скандални
бяха и хипотезите на някои политолози, че атентатите, сринали няколко
жилищни сгради в Русия, са допринесли за консолидацията на властта и са
се явили "необходимият претекст" за руската военна намеса в Чечения.
Изложение:
Истинска вълна от възмущение предизвика обаче издателят Линдън
Ларуш, който в прав текст заяви, че атентатите срещу Световния
търговски център и Пентагона не биха могли да бъдат извършени без
съучастието на "зловредни елементи" сред военните в САЩ. Подобно бе
мнението на бившия шеф на военното разузнаване на Пакистан ген. Хамид
Гул, според който пък очевидните виновници са "МОСАД и
американските му съдружници".
Някой ще каже, че твърденията на един пакистански генерал са
пристрастни, че са ислямистка пропаганда и целят оправдаването на бен
Ладен и неговите главорези. Това наистина би прозвучало убедително, ако
наскоро не беше излязла книгата на Джеймз Бомфорд "Гнездо на тайни.
Анатомия на ултрасекретната Национална агенция за сигурност".
(Bomfort, 2003) В нея авторът цитира няколко документа, изпратени от
Лаймън Лемницър - председател на Съвета на началник щабовете, до
военния министър Робърт Макнамара малко преди Карибската криза през
1962 година. "Можем да взривим кораб в залива Гуантанамо и да обвиним
Куба" или "да осъществим терористична кампания от името на
комунистическа Куба в района на Майами, в други градове на Флорида и
дори във Вашингтон", предлага Лемницър. И допълва: "Списъкът на
жертвите във вестниците ще предизвика полезна вълна от национално
възмущение".
Всъщност взривяването на собствени кораби не е новост в
американската история. През 1898 година в Хавана е взривен военният
кораб "Майн". За гибелта на десетки американски моряци са обвинени
"испанските терористи" и трагичният инцидент става претекст за
обявяване на войната между САЩ и Испания. Едва години по-късно
изследователите ще открият, че корабът всъщност е взривен отвътре и че
всички офицери са напуснали кораба въпреки военния устав.
Подобни разкрития повдигат логичния въпрос дали не участват
понякога представители на официалната власт в нагнетяването на
политическо напрежение и нестабилност? Според американския
политолог Ноам Чомски, при т.нар. западна демокрация хората реално са
държани настрана от управлението на собствените им дела, а средствата за
информация са с ограничен достъп и под строг контрол. Чомски твърди,
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че чрез пропагандни манипулации и дезинформация в обществото се
постигат желаните нагласи и поведение. Като пример за ефекта от
държавната пропаганда авторът дава фабрикуваните през Първата
световна война от британското министерство на пропагандата жестокости
като "белгийски бебета с отскубнати ръчички", които са "набучени върху
немски щикове". Подобни ужасяващи неща доста успешно моделират
общественото мнение и днес. Конкретен пример - десетките убити от
снаряд мюсюлмани на пазара Меркале в Сараево през 1994 година.
Събитието послужи като претекст за активна офанзива срещу босненските
сърби, независимо че се доказа, че снарядът е долетял от позициите на
мюсюлманите.
Според Чомски, вниманието на хората постоянно трябва да бъде
отвличано от истинските виновници за техните несгоди. Според него, ако
политическият цирк и телевизионните сериали не са достатъчни, налага се
те да бъдат стреснати с врагове. Дали това ще бъдат мафията, комунизмът,
ислямският фундаментализъм или международният тероризъм е въпрос на
избор. Ако ги няма, и тук е основното послание на Чомски, те се създават,
за да могат "демократичните" правителства да се борят срещу тях. И
естествено да ги побеждават. (Chomski, 1994)
"Образът на врага" обикновено носи политически дивиденти и
обществено доверие на всяко правителство. Колкото по-жестоки са
действията на този "враг" (реален или измислен), толкова по-силна е и
подкрепата - вътрешна и международна - към официалната власт. Така
всяко правителство, дори и най-непопулярното, може да придобие
обществена легитимност и подкрепа. Точно това стана след кървавите
атентати в Русия, където загинаха няколкостотин невинни граждани. Без
тях обществената подкрепа за навлизането на руски войски в Чечения едва
ли би било възможно. Тогава много анализатори заговориха за
отклоняване на общественото внимание от свързаните с финансови
скандали руски олигарси и обкръжението на Елцин. Не може да се твърди
със сигурност разбира се, че алжирското, руското или американското
правителства умишлено са избивали свои граждани. Не може обаче да се
твърди и че политически или финансови кръгове, свързани с тези
правителства или техните специални служби, не са го правили. Защо
ислямистите ще настройват своите съграждани против себе си, след като
имаха достатъчно популярност, за да спечелят изборите в Алжир? Защо
чеченските полеви командири ще настройват руското обществено мнение
против себе си и ще предизвикват военната интервенция на Русия като
взривяват мирни граждани? Случайно ли Шамил Басаев толкова
настойчиво и категорично отричаше каквато и да е съпричастност с
атентатите в Русия? Защо бен Ладен не фигурираше сред осъдените
четирима атентатори от Кения и Танзания? Защо не се оповестиха
"неопровержими"-те, според западните политици, доказателства за
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неговото участие в атентатите на 11 септември? Защо никой американски
или друг международен съд не осъди бен Ладен и неговите съучастници
въз основа на тези доказателства? Защо по късно, според официалната
версия Ладен бе ликвидиран в Пакистан, като тялото му е погребано в
океана според ислямския ритуал? През 1933 година хитлеристка Германия
осигури публичен процес на обвинените в подпалването на Райхстага.
Нима днес американската демокрация не можа да осигури такъв процес на
шепа терористи?
Въпросите могат да продължат и в друга посока. Ще бъдат ли
разследвани "подозрително големите обеми" на търговия с акции на
основните авиационни и застрахователни компании непосредствено преди
атентатите? И което е далеч по-важно - ще бъдат ли оповестени публично
онези, които стоят зад тези сделки или ще бъдат прикрити по подобие на
скандала "Иран-Контрас", където полковник Оливърт Норт пред комисия
на Конгреса оповести съпричастността на висщи служители на ЦРУ към
организирането на наркотрафик на територията на САЩ.? (Gancheva, Ts
and Radev, R, 2001)
А може би зад тези престъпления се крият някакви други, помогъщи интереси? Не беше ли бен Ладен обучен и финансиран от ЦРУ?
Защо американската администрация си затваряше и продължава да си
затваря очите за базите на Ал Каида в Босна, Косово, Македония, Алжир
или Чечения? Или за активната роля на тази организация в днешните
събития в Сирия?
Всъщност Русия, Либия и Алжир са сред крупните доставчици на
газ за Европа. През Чечения преминаваше основният нефтопровод, който
свързва азерския нефт с руската енергийна система. А през Балканите
минават алтернативните на руските нефтопроводи трасета, свързващи
грузинските терминали с други черноморски пристанища. Естествено е да
се запитаме кой може да има интерес от трайната дестабилизация на тези
региони. На първо място това могат да бъдат някои петролни държави от
Близкия Изток и особено Саудитска Арабия. Колкото по-малко каспийски
нефт достигне до европейските пазари, толкова по-облагодетелствани ще
бъдат традиционните петролни производители. Същото важи и за
алжирския газ. Според официалната версия бен Ладен бил в лоши
отношения с официален Риад, а Вашингтон го бе обявил за един от найтърсените терористи заради атентатите в Кения и Танзания. Прави
впечатление, че дейността на бен Ладен се концентрира изключително в
ключови за нефтения и газов пренос региони - Прикаспийските държави,
Балканите, Афганистан, Алжир, Либия. Всъщност на всички тези места
действията на саудитския милионер съвпадат изцяло с интересите на
Саудитска Арабия. Което напълно обяснява разкритията на журналиста
Сеймън Хирш, че от 1996 година Саудитска Арабия щедро финансира
групировката на Ладен "Ал Каида". Колкото и парадоксално да звучи,
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неговите действия съвпадат и с интересите на САЩ, доколкото
конфликтите, в които Ладен участваше, водеха до отслабване на
Европейския съюз като основен конкурент на САЩ. Неслучайно
американското правителство не се е ангажирало с критика на дейността му
в Босна, Албания, Косово и Македония, където Ладен подпомагаше
мюсюлманския екстремизъм. На определен етап от своето развитие,
предупреди преди няколко години Бжежински, "действително
обединеният и могъщ Европейски съюз" ще стане "труден икономикотехнологически конкурент", защото "геополитическите му интереси в
Близкия изток и други места по света вероятно значително ще се
различават от тези на Америка". (Bzhezhinski, 1997)
Поредицата въпроси се обогатява с още един - защо Афганистан бе в
центъра на американския "ответен удар"? С какво е толкова важна тази
изостанала страна, която бе върната столетия назад от талибаните? В
геополитически план Афганистан е толкова важен за Азия, колкото
Балканите за Европа. Оттук могат да преминат или пък да не преминат
основните газови и петролни трасета от богатия Каспийски регион към
Пакистан, Индия, Китай - близо 1/3 от световното население. А от достъпа
на енергоресурси зависи развитието и конкурентността на всяка една
икономика.
Според Бжежински, Европа съсредоточава "значителна част от
световната политическа и икономическа мощ", докато "Азия се превръща
в жизненоважен център на икономически растеж и на засилващо се
политическо влияние". "От решаващо значение е - пише Бжежински - да
не се допусне зараждането на евразийски претендент, който да се
превърне в съперник на Америка". И още: "От изключително значение е
как Америка "дирижира" Евразия... Всички политически и икономически
конкуренти на американското превъзходство са от Евразия. Като цяло
Евразийската мощ далеч превъзхожда тази на Америка. За късмет на
Съединените Щати Евразия е прекалено голяма, за да бъде политически
единна". (Bzhezhinski, 1997)
Наистина, ако внимателно бъдат анализирани събитийните процеси
свързани с трасетата на каспийския газ и петрол както на изток
(Балканите, Кавказ), така и на запад (Афганистан, Кашмир, Казахстан),
прави впечатление, че "случайно" са възникнали локални конфликти,
които правят невъзможна реализацията на сериозни енергийни проекти.
Все още продължава ембаргото срещу износа на ирански петрол,
ограниченията на американското законодателство спрямо Иран, кризата в
Близкия изток и нестабилността в Алжир, който доставя близо 25% от
природния газ за Европа. В Либия продължава да тлее гражданска война,
като нефтодобивните райони все повече се изолират от столицата
Триполи, в Египет сблъсъците между различни ислямистки групировки
взимат застрашителни размери, в Сирия бушува вече месеци гражданска
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война с хиляди жертви. На страната на бунтовниците се сражават хиляди
муджахедини от Чечения, Босна, Афганистан. Големият въпрос е дали
тяхното присъствие ще свърши с приключването на конфликта там, или те
трайно ще се настанят в завоюваните територии. В това отношение са
показателни събитията в Египет и Либия, където крайни ислямисти заеха
трайни и ключови политически позиции.
Заключение:
В този смисъл обяснението на бившия шеф на пакистанското военно
разузнаване за атентатите от 11 септември не изглежда лишено от
известна логика: "Атентатите дадоха на семейство Буш възможност
каквато те търсеха: да получат контрол над Каспийския басейн чрез
военно присъствие в Централна Азия". Според доклад на ООН режимът на
талибаните е провел една от най-успешните програми в световната
история срещу производството на наркотици. През 2011 година в
Афганистан е произведен повече от 7000 тона суров опиум, докато през
2000 г. производството е само 185 тона. (Slatinski, 2010) При това почти
цялото количество през 2000 г. е произведено в зони, контролирани от
Северния Алианс, днес основен съюзник на САЩ и Русия. Дали атаката
срещу Афганистан не е и реакция на засегнати от талибаните мощни
наркоинтереси? Това обаче е друга тема.
Винаги е било трудно да се дефинират истинските подбуди на
преките участници в терористични актове. Далеч по-важно е да се
разкрият икономическите или геостратегически интереси, които ги
подпомагат. Като например интересите, които спомагаха за
дестабилизирането на Армения, Азербайджан, Афганистан, Грузия,
Чечения, Алжир, Египет, Либия, Сирия. Или пък онези интереси, които
провокираха войната между Иран и Ирак, окупацията на Кувейт, или
които допринасят днес за дестабилизирането на един огромен регион
свързан с добива на енергоносители и тяхното транспортиране?
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Abstract. In the new economic and social conditions of global financial and
economic crisis, the Republic of Bulgaria highlights issues related to the
construction and development of a reliable system of social protection of its
citizens. Contemporary social support is carried out in two major forms - social
services and social assistance. Social services based on social work and are
aimed at supporting children and assisted persons to carry out activities of daily
living and social inclusion. Individual social work is a major factor for the
proper determination of the needs of people and direct them to the most
appropriate form of social backing.
Keywords: forms, children, service, support, dynamics.
През последните години се поставя акцента се поставя акцента върху
подобряване качеството на живот на децата. Стремежът е към създаване
на благосъстояние за децата и привеждане на закрилата за децата към
международните стандарти. В областта на социалното подпомагане
държавната политика се определя от Министерски съвет. Провеждането на
социалната политика се осъществява от Министерство на труда и
социалната политика. Социални услуги за деца се осъществяват и от
Министерство на здравеопазването. Важна институция в областта на
социалната политика е и Държавната агенцията за закрила на детето.Тези
усилия биха могли да се постигнат с целенасочена държавна политика за
децата.Съществуват две основни форми за предоставяне на подпомагане
на децата. Първата е отпускане на помощи по закона за семейните помощи
за деца, а втората е чрез предоставяне на социални услуги.
В Закона за семейни помощи за деца се предвижда равнопоставеност
между майките, които са осигурени и неосигурени. Целта е да се
гарантира посрещане на нуждите, както преди раждането, така и след
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него, а също и за разходите по отглеждане на детето в семейна среда.
Според този закон се отпускат следните видове помощи:
• Еднократна помощ при бременност – тя се отпуска на основание
чл.5а и е в размер на 150 лв.
• Еднократна парична помощ при раждане на дете – за I-во дете
250лв., за II-ро 600лв., а за III-то и всяко следващо по 200 лв. При раждане
на близнаци, едно от които е второ дете на майката, помощта се изплаша
за всяко дете близнак в размер на второ дете.
• Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до
навършване на една година- паричната помощ е в размер на 1200лв. За
всяко дете-близнак.
• Еднократната парична помощ за отглеждане на дете до навършване
на една година от майка студентка, учаща редовна форма на обучение е
2880лв.
• Месечните помощи за дете до завършване на средното си
образование, но не повече от 20-годишна възраст е 35 лева, за близнаци
52,50лв. За всяко дете- близнак, 70 лева за дете с увреждания;
• Месечна помощ за отглеждане на дете до една година е 100 лева
• Целеви помощи за първокласници са в размер на 150 лева
• Целева помощ за безплатно пътуване с железниците и автобусен
транспорт в страната за многодетни майки – веднъж в годината, се поема
разхода за отиване и връщане до дадена точка.
• Месечна добавка за деца с тайни увреждания до 18-годишна възраст,
но не по късно от 20 годишна – 70% от МРЗ – 203лв.
• Допълнителна еднократна помощ за райдане на дете с увреждане –
100 лв.
• Месечна помощ за отглеждане на дете с увреждане до навършване
на 2-годишна възраст – 100 лв.
Семейните помощи се отпускат след проверка на доходите на
семействата. През 2010 година са отпуснати помощи на 911 924деца.
Месечните семейни помощи и еднократната помощ за първокласник се
отпускат по преценка на Дирекцията за социално подпомагане и е под
формата на социална инвестиция. За покриване на разходите в началото на
учебната година на семействата с ниски доходи, чиито деца ще бъдат
записани в първи клас на държавно или общинско училище, се отпуска
еднократна целева помощ за ученици. Размера и се определя с
постановление на Министерски съвет. Право на тази помощ имат
семейства със средномесечен доход до 350 лева за последната година от
датата на подаване на молбата-декларация. Тази помощ се предоставя в
пари или натура независимо от дохода на семейството и се възстановява
ако детето не постъпи на училище. През учебната 2010/2011 г. С целеви
помощи за първокласници са подпомогнати 42 290 семейства за 42 974
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деца. Средствата за социалните помощи се осигуряват от държавния
бюджет на Република България.
През последните години основна стратегическа цел в дейността на
Министерството на труда и социалната политика в областта на подкрепата
за децата и семейството е въвеждането на изцяло нов подход в грижите за
децата, насочен към превенция, ранна интервенция, подкрепа на
семействата и осигуряването на семейна или близка до семейната среда.
В тази връзка през месец април 2010 г. беше сформирана
междуинституционална работна група за разработване на проект на
нормативни промени в областта на политиките за децата и семейството,
като се приложи качествено нов подход – интегриране на семейното
подпомагане с подкрепата на семействата за превенция на рисковете. Този
подход е продиктуван от убеждението, че превантивните мерки, ранната
интервенция и подкрепата на детето и семейството в подходящия момент
са многократно по-ефективни от съсредоточаването на усилията само за
извеждане на децата и семействата от рисковата ситуация, в която вече са
попаднали. Концепцията за новата нормативна уредба ще гарантира
личностното развитие на всички деца, независимо от това дали се нуждаят
от по-специфични мерки за подкрепа или не. Разработеният проект на
Закон за детето бе представен на 14 ноември 2011 г. на организираната от
МТСП пресконференция. Публичните обсъждания на Законопроекта
стартираха на 15 ноември 2011 г. Проведени бяха редица публични
обсъждания на Проекта на Закон за детето. Семейните помощи за деца, в
това число и месечните добавки за деца с трайни увреждания, се
финансират от държавния бюджет. Редът и условията за предоставянето
на тези добавки, както и за останалите видове семейни месечни помощи за
деца с трайни увреждания, са облекчени, като не са обвързани с доходен
критерий за семейството и размерът им е значително по-висок в сравнение
с помощите за другите категории семейства.
Качествената работа с деца е в основата на новата държавна
политика. Децата и родителите, попаднали в ситуация на риск, заедно с
професионалистите трябва да анализират случващото се и да се подготвят
за справяне с проблема. Чрез разбиране нуждите на децата, социалните
работници и всички професионалисти могат да бъдат сигурни, че
действията са в интерес на децата.
Социалната работа с деца е сложна и изключително предизвикателна.
Социалните работници, работещи с деца имат трудна задача да вникват в
проблемите, да имат желание за нови знания и грижи в интерес на детето.
От 2003 г. социалните услуги са децентрализирани. Те се управляват от
кметовете на общините, които са работодатели на персонала в тях. Това
позволява на местните власти да осигуряват ефикасна политика в тази
област, защото най-добре знаят реалността и да отговарят максимално на
потребностите на децата. Основния акцент на социалната работа е
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индивидуалния подход. Индивидуалната социална работа е основен
фактор за правилното определяне на нуждите на лицата, както и
насочването им към най-подходящата форма на социална подкрепа.
Социалните услуги в общността за деца, делегирани от държавата, са:
10 Преходни жилища с капацитет 80 места;
71 Дневни центъра за деца с увреждания с капацитет 2035
места;
11 Центъра за социална рехабилитация и интеграция;
4 Приюта за безнадзорни деца
10 Звена „Майка и бебе―
60 Центрове за обществена подкрепа;
11 Центъра за работа с деца на улицата;
12 Кризисни центрове;
48 Центъра за настаняване от семеен тип;
2 Центъра за временно настаняване
9 Социално учебно-професионални центрове.
Провежданата държавна политика е налагането на социалните услуги
в общността, като алтернатива на институционализацията. Всички
нормативи, свързани с предоставянето на социални услуги за деца целят
осигуряване на безопасна и сигурна среда за отглеждане и възпитаване на
децата и защита на техните права и интереси, а също и повишаване на
общото им благосъстояние и по-добро качество и достъпност на
социалните услуги на нуждаещите се деца.
Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени
към подкрепа на подпомаганите деца и лица за осъществяване на
ежедневните дейности и социално включване. Действащата система за
закрила на детето е едно неизменно цяло между държавните институции и
партньорите от гражданския сектор. Това налага промяна на мисленето,
политиките и живота. Промяната в системата на социалната закрила и
подкрепа на децата и семействата в риск променя и модела на работа.
На 13.06.2000 г. у нас е приет Закона за закрила на детето, а от
началото на 2001 г. се създават отдели за „Закрила на детето― към
Дирекции „Социално подпомагане―, за да се развие и фукционира
системата за закрила на детето. За сравнително краткия период (10-12
г.)законодателството и нормативната база в тази област е сравнително
развита и съответства на европейските изисквания и стандарт.
Една от основните дейности за закрила на детето е превенцията на
изоставянето. Дейностите по превенцията за изоставяне започват още през
пренаталното развитие на детето, чрез подкрепа на бременните жени, при
които има основателен риск да изоставят детето си след раждането.
Основната част от социалното работа по превенцията започва веднага след
раждането, защото по-голямата част от децата на възраст от 0 до 3 години,
които са настанени и се отглеждат в Домове за медико-социални грижи,
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входът към институциите е именно родилното отделение. Проверки по
сигнали за дете, за което има риск, се извършват в срок от един ден от
постъпването ми в Дирекцията за социално подпомагане. За успешната
работа по превенцията на изоставянето на ниво родилен дом е от
изключително значение доброто междуинституционално сътрудничество
и координация на действията на социалните работници от отдел за закрила
на детето и персонала на лечебните заведения, в които има родилни
отделения.
Друга основна дейност е реинтеграцията на децата в биологичните им
семейства, този процес е от изключително значение за подпомагането
процеса на деинституционализацията в страната. Към реинтеграция се
пристъпва, ако оценката на случая и интересът на детето позволяват то да
бъде върнато в семейството си. За да бъде реинтеграцията един успешно
реализиран процес, на родителите и детето се оказва подкрепа. Тя може да
се състои в сътрудничество с други институции, консултиране, дискусии
по проблемите, свързани с така нареченото „отговорно родителстване―,
насочване към доставчик на социални услуги за осъзнаване на и
подобряване на родителските функции и отговорности и т.н. За да се
подкрепи процесът на реинтеграция, на семейството се отпуска финансова
подкрепа или помощ в натура, съгласно разпоредбите на Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето, при условие, че родителят
сътрудничи на Дирекцията за социално подпомагане за постигане на
заложените в плана за действие цели. След реинтегриране на детето в
биологичното семейство, Дирекцията за социално подпомагане
осъществява активно наблюдение за срок от 6 месеца.
Настаняването в семейство на роднини или близки е друга мярка,
която се прилага за закрила на детето. Във връзка с принципа за
деинституционализацията на деца се отчита ефективността на мярката за
закрила на детето – настаняване на деца в семейства на роднини или
близки за 2010 година са настанени 1461 деца, а през 2011 г. – 798.
Приемната грижа е един от основните приоритети в социалната
политика на страната през последните години и набира все по-голяма
популярност. От 01.01.2007 г. се въвежда и професионалната приемна
грижа. Целта на развитието на приемната грижа е да се е да се осигури
алтернативна форма на институционалната грижа за децата, които по
различни причини не могат да бъдат отглеждани в своите семейства. С нея
се гарантира правото на всяко дете да расте в семейна среда и да се
развива пълноценно. През 2010 г. УНИЦЕФ проведе национална кампания
по приемна грижа, като съвместно с териториалните структури на
Агенцията за социално подпомагане се провеждаха регионални кампании,
което доведе до по голям отзвук и информираност в обществото и
увеличаване броя на кандидатите за приемни родители и на настанените
деца. През 2011 г. Агенцията за социално подпомагане стартира проект „И
53

аз имам семейство―, по операция „Приеми ме―. Проекта се осъществява по
Оперативна програма развитие на човешките ресурси и ще бъде
реализиран в периода 09.2011-10.2013г., в изпълнение на Националната
стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република
България― и Планът за нейната реализация. Агенцията за социално
подпомагане е конкретен бенефициент в партньорство с 82 общини.
Основната
цел
на
проекта е
да
подкрепи процеса на
деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив
модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в
специализирани институции и деца в риск от изоставяне. Като
специфични цели на проекта са прилагането на нов подход за
предоставяне на услугата „Приемна грижа―, както и децентрализиране на
услугата и разгръщането й на общинско ниво като инструмент за
деинституционализация на децата. Реализирането на проекта ще доведе до
въвеждане на иновативна практика и търсене на решения за повишаване
качеството на приемната грижа. Паралелно с това ще се работи и за
промяна на правната регулация на приемната грижа, уточняване на
статута на приемния родител и търсене на решения, свързани с множество
наболели въпроси, касаещи подготовката на приемните семейства да
отглеждат и възпитават деца, договорните отношения с тях, трудовите
договори, ползването на отпуски и заместваща грижа. В резултат на
добрите практики, изведени от проекта, могат да се разработят и единни
финансови стандарти за услугата приемна грижа, кои ще послужат за
определянето и финансирането й като държавно делегирана дейност.
Осиновяването е мярка за закрила, която осигурява дългосрочна
грижа за децата, които подлежат на осиновяване, с всички произтичащи от
това права и задължения, както между роднини по произход.
Осиновяването се извършва по реда определен в семейния Кодекс. С
реформата в областта на закрила на детето акцентът в процедурата по
осиновяване се измести от „избор на дете за семейството― в избор на
„подходящо семейство за детето―. Целта на новия модел е да се гарантира
правата и интересите на децата, на които им предстои да бъдат осиновени.
Промените в новия Социален кодекс доведоха до премахване на сложната
и дълга съдебна процедура за вписване в регистъра на децата, които могат
да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване. Тези промени
ще доведат да увеличаване броят на реинтегрираните деца в семейна среда
и намаляване броя на институционализираните деца, ще се увеличи броя
на децата, настанени при близки и роднини или приемни семейства, а
също и броя на осиновените деца.
Условията и реда за извършване на социално проучване, за издаване
и прекратяване на разрешение в регистъра на осиновяващи при условията
на пълно осиновяване е регламентирано в Семейния кодекс и Наредба №
РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на
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регистрите за пълно осиновяване. Желаещите да осиновяват дете, след
като са депозирали заявление да бъдат оценени като кандидатосиновители, задължително преминават обучителен курс, който се
провежда по специална програма, утвърдена от Министъра на труда и
социалната политика по предложение на председателя на Държавната
агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане, след което се разрешава или отхвърля вписването
в регистъра със заповед на директора на Дирекция за социално
подпомагане, където е подадено заявлението. Кандидат-осиновителите се
вписват в Регистър на осиновяващи при условие на пълно осиновяване, а
децата, които са подходящи да бъдат осиновени, се вписват в Регистър на
деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно
осиновяване. За 2010г. са осиновени 950 деца, а за първото шестмесечие
на 2011г. – 494 деца.
Деиституционализацията е новата реформа в областта на закрилата на
детето, която цели намаляване на броя на децата, отглеждани в
специализирани институции. Целта е създаване на нова система социални
услуги и закриване на съществуващите домове. Необходимо е да се
създаде мрежа от услуги в общността, която да даде алтернатива на
интернативните предлагани до момента, такива които са ориентирани към
индивидуалните нужди на децата и техните семейства. Целта на България
е до 10 години да бъдат закрити съществуващите 127 специализирани
институции за деца. Такива специализирани институции са Домовете за
медико-социални грижи за деца, които са 31 в момента, също и Домовете
за деца с умствена изостаналост – 23, Домът за деца с физически
увреждания, както и 72-ва Дома за деца лишени от родителска грижа. Това
би било възможно с насърчаване на осиновяванията и приемната грижа, с
реформи в системата на социално подпомагане за реализиране на
програми за социална подкрепа и закрила в родното и разширено
семейство, а също и работа със семейства по превенцията за изоставяне.
Важното при тази реформа е и въвеждането на нов подход при
финансирането на услугите за деца, при които ресурсите са насочени към
услугите.
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Диаграма 1
Домове за медико-социални грижи, места и деца настанени в тях

Социалните институции в последните години рязко намаляват.
Постигнато е обществено съгласие за така наречения процес на
„деинституционализация‖, основното съдържание на който е закриване на
институции, които не предлагат достатъчно ефективна грижа във
клиентите си и извеждането им в социални услуги в общността. В процеса
на подготовка за членство в Евросъюза България беше критикувана за
наличието на институции с неподходящи условия. Известен е случая с
Дома за деца с увреждания в село Могилино, който предизвика активна
позиция сред редица международни институции, настояващи за
закриването й. В кратко време домът беше закрит, а децата – изведени в
защитени жилища, предлагащи добри условия на живот и ефективна
грижа в тях.
Основните услуги към които трябва да бъдат насочени децата от
специализираните институции са центровете за настаняване от семеен тип,
кризисните центрове, звеното „Майка и бебе―, които са от резистентен тип
и също услугите предлагани в общността като дневните центрове, центъра
за обществена подкрепа, центрове за работа с деца от улицата и естествено
услугата приемна грижа.
Социалната политика при своето зараждане не е била инициирана от
държавата или някаква социална група, а от интелектуалци и политици с
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хуманни идеи. В древността социалната политика е била насочена към
последващо подпомагане, докато сега в наши дни се търсят конкретни
мерки, които да се предприемат за предотвратяване на възникването на
социални различия и да се отстраняват причините поради които възниква
това неравенство, както и подобряване качеството на живот на децата.
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Abstract. Civil society is an important part of any process of democratization.
Democracy needs civil society because it provides not only the citizens
interests, but also the organizational structures of group of interests, of class, as
well as social and political pluralism, one of the prerequisites and necessary
institutional forms of modern democracy. Its structure and the organizational
forms, the civil society is able to provide the gradual transition of civic society
to a new level of democratic state formation.
Civil society is an ensemble of all the interest of structures having as the
key element the citizen. As a domain of private interests, civil society is formed
mainly by ordinary people, from the ―ground‖. The activity within civil society
structures creates the possibility of self-determination, self human development.
Civil society is formed at the same time in the private sector, where the human
being affirms as a personality also in the public domain where the qualities are
developed in civic association activities - organizations, movements,
institutions. In this context the development of civil society structures consists
in the development of these two areas.
The present paper focuses on analysing some of the most important civic
society institutions that may contribute to community development.
Keywords: Public policies, civic institutions, community engagement, public
interest, government, private/public sector, civic engagement

1. Introduction.
In a democracy, citizens can form independent groups that meet the needs
of the community or their country and fully support or criticize the
government‘s work. These independent groups are what we call civil society
institutions. (Arts 2001) These organizations fulfill a variety of roles in society.
Among them are the following: they allow individuals to improve the
conditions of their society; people from different backgrounds learn to work
together and develop their skills, contacts and the confidence necessary for
proper governance; they serve a broad range of public interests.
2. Associations as civic society institutions
Throughout its history, the associative life has been a place of creativity, of
personal and collective training and citizenship education. The development of
associative life and the creation of intermediate bodies between the government
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and individuals aimed to promote responsibility by citizens and their
involvement in society, to develop the concept of collective solidarity.
Traditionally, associations assume a key role on health of the whole
society. Many associations have, mostly, or exclusively a function of providing
a service; they cover gaps, broadening the range of services already offered.
The second important function of many associations is the innovator role in
highly diverse areas from local to international level. They often end up in
arising profound changes in attitudes. An example can be brought the debates
on gender equality, human rights, environmental protection, etc.
The third function of associations is their role as defenders. On the one
hand, they can protect special social interests or protect social, economic,
professional groups. On the other hand, they may act to prevent some
xenophobe attitudes given to the lack opportunities for women and the
discrimination of people who are subjected to disability. In the role of defender
associations try to ensure that everyone can enjoy the rights and benefits that
they can claim.
3. Civic society organizations.
Civil society institutions establish programs locally and internationally in
all areas that contribute to the promotion of democratic principles, especially:
human rights, encouraging the adoption of international standards and verifying
the violations and abuses should not be committed; participation of women in
political life, protecting them from socio-economic discrimination; educational
training through educational projects on the role of the citizen in a democratic
society; freedom of the press, by encouraging independent media by forming
journalists and setting standards in ethics; election observation and organizing
apolitical campaigns for inclusion in the list, critical analysis and monitoring of
government's activity.
A fundamental aspect of the operation of civil society organizations
(CSOs) concerns the mediating role that they play between the individual and
the state. Analysts have demonstrated empirically how both states and citizens
can benefit when a dense web of civil society organizations mediates the
relationship between them. The performance of government programs is
improved and the impact of state policy is enhanced and made more widespread
when, instead of interacting with citizens as atomized individuals, state agencies
deal with relatively organized citizens' groups. Citizens are also able to derive
greater benefits from government programs and from market opportunities
when their individual efforts are organized and made more cohesive by CSOs.
There are good reasons to believe why organizations originating in
society can perform these mediating roles more effectively compared to other
organizations that are initiated and controlled by the state. While analysts of
development have focused traditionally on the resources and capacities that
exist among state agencies, a relatively ignored resource, comprised by the
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talents and energies that exist among the poor themselves, is increasingly being
identified by recent studies conducted under the rubric of social capital. Civil
society organizations, these studies indicate, are important for mobilizing social
capital to serve development objectives.
The constituents of civil society in any given setting can be distinguished
by considering the functions that particular organizations perform or do not
perform on behalf of individual citizens. It is with respect to their inclinations
and their effectiveness in performing these functions that specific organizations
in any particular country can or cannot be classified as CSOs.
Broadly, three sets of functions are performed to varying degrees by
different types of civil society organizations:
 Articulating citizens' interests and demands;
 Defending citizens' rights; and
 Providing goods and services directly, without recourse to state agencies.
Each of these functions is important, given the particular context, for mobilizing
citizens toward the various tasks involved in reducing poverty.
Moldova. The legal framework for CSOs, non-profit of Moldova
recognizes three distinct forms of organization: associations, foundations and
private institutions. Basic legislation includes the Law no. 837 of 17.05.1996 on
Associations, Law on Foundations (1999), the Civil Code (2002). The
overwhelming majority of CSOs in Moldova are registered as NGOs. Law on
Public Associations was modified in 2007 and 2010 to bring the Act in
accordance with the Civil Code and to set more permissive rules for
associations to obtain public benefit status.
Currently in Moldova are recorded over 8200 civil society organizations
(CSOs). The majority of registered CSOs (approximately 65%) are located in
Chisinau, although the administrative territorial unit is only about 25% of the
total population. According to estimates, the Transnistrian region of Moldova
are recorded over 1,000 CSOs, which contributes a certain extent, both
representing citizen interests in the region and to establish contacts between the
two sides. Moldova has about 1.9 of OSC per 1,000 inhabitants, which
represents some progress compared to Ukraine (1.2) and the Russian Federation
(1.6). But this number is too low compared with other countries in the region,
including Romania (2.9), Macedonia (5.6), Hungary (6.6), Croatia (9.6).
In order to bring our contribution to the democratization of the Republic
of Moldova we propose:
1. A more active involvement of NGOs in strengthening civil and political
liberties, including: democratic citizenship, independent media, freedom
of speech and association in the Republic of Moldova‘s Transdnistrian
region;
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2. An increased cooperation between NGOs from the Republic of Moldova,
Romania, Ukraine with the civic organizations struggling to survive in
Transdnistrian region;
3. Monitor the social-political development and the international impact on
the democratization process of Moldova based on a set of indicators: the
human rights, border control, economic reforms, freedom of speech and
media;
4. Stimulate the implementation of new educational programs for civic and
political information of citizens in the country regarding the respect of the
rule of law, democratic values and human rights;
5. Facilitate the implementation of best practice models from developed
countries
Ukraine. The law "On Associations of Citizens" indicates that citizens
can form a political party or a public organization. According to the law,
citizens of Ukraine have the freedom of association in political parties and
public organizations for the exercise and protection of their rights and freedoms,
and for the satisfaction of their political, economic, social, cultural and other
interests. State interference with activities of political parties and public
organizations is prohibited by law. The number of NGOs in Ukraine has been
increasing, from 25,500 in 2000 to approximately 45,000 in 2011, of which
about 13 percent are active. Many of these help their constituencies voice their
concerns and interests and advocate for change with official bodies that will
help their constituents. According to a 2006 report, the largest percent of
Ukrainian NGOs are involved in advocacy and lobbying, training and
information dissemination.
However, despite the incredible force they exerted during the Orange
Revolution, Ukraine's civil society and business do not present a cohesive and
mature front for change vis à vis the government. In general, there are few
strong advocacy groups, few strong watchdog groups, uneven access to
information about government operations and decisions, and limited experience
in using information as a valuable tool in forcing government action. Their
deficiencies are attributed to the fact that many have stayed away from highly
political policy debates, they have minimal management capacity, and they are
overly dependent on foreign donors.
In order to help Ukraine enjoy a strengthened civil society that promotes
an open and democratic society founded on the rule of law and based on human
rights and governance transparency & accountability both nationally and
regionally, there has to be undertaken the following measures:
 Implement a special grants facility for NGO initiatives focused on 1)
defending the rights of vulnerable groups, youth, children and women; 2)
protection and promotion of human rights through strengthening the
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capacity of human rights CSOs; 3) enhancing citizens‘ involvement into
the process of decision making on the local level.
An enabling legislative and policy environment created for a better
functioning civil society in Ukraine
Deliver support to civil society, Verkhovna Rada of Ukraine, and
government agencies working on a new legislation that ensures
autonomous, sustainable, and representative civil society growth and
inclusion in policy processes.
Sustain awareness raising, lobbying and advocacy campaign on the
recommendations on policy changes to enable full participation of civil
society in policy processes.
Assist in securing the implementation of new legislation on civil
organisations.

Romania. In Romania, the transition to a democracy has been an uneven
and often difficult process, and the NGO community was challenged by an
imperfect regulatory environment, inability to secure stable financial support,
inadequate constituency building skills, lack of good organizational governance,
and difficulty in forming mutually supportive, durable citizen advocacy and
policy reform networks. Civil society in that time consisted of multiple forms of
voluntary associations configuring the space between incipient structures of the
market and the first democratic state institutions.
By 1996 a variety of associative structures had officially been registered,
among them 1 991 mutual, 124 employers associations, 1 966 labour unions, 5
002 religious associations and churches and 12 309 associations and
foundations. By 2009, the number of labour unions had doubled (4 035) and the
number of associations and foundations, including religious associations,
reached 25 194. Whilst some organisations are acting in an area which is more
closely connected with the market or are reconciling the institutional heritage of
the previous system with the challenges brought by the new socio-economic
framework, Non-Governmental Organisations (the term used for associations
and foundations in Romania) are considered a fundamental expression of civil
society in Romania.
These Civil Society Organisations (CSOs) play a decisive role in
overcoming the obstacles to democracy and rule of law, in what is still a
difficult transition to market economy and capitalism. They also include human
and minority rights, environmental protection, fair elections, local autonomy
and self-government, free and independent media and prison reform. The CSO
sector made a major contribution to the reform of the socialist welfare services
in sectors such as childcare, the elderly and alternative care for disabled people.
In order to improve their activity locally, regionally and internationally
there have been fixed following priorities:
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1. Strengthening Organizational Sustainability: continued development
of professional boards for watchdog and public policy NGOs;
development of strategic plans clearly related to the organizational
operating environment; development of realistic business plans as part of
the strategic plan and these to include new mechanisms for revenue
generation; staff training; development of mechanisms and procedures for
in creasing the role of volunteers in organizational functioning.
4. Strengthening Financial Sustainability: documentation of the impact that
each NGO‘s advocacy activities had, to use these for marketing and
promotional purposes and for increasing the credibility of the watchdog
and public policy NGOs; development of membership schemes to assist
NGOs in creating identifiable constituencies as well as to enhance the
results of local fundraising strategies; development of fundraising
techniques and strategies targeting the unique opportunities and
challenges experienced by individual organizations.
5. Developing civic society cooperation...
Many government leaders express quite hostile attitudes to civic society
organizations, even in some democratic societies. There are particular factors
that explain the irrationality. Firstly, the increased impact of them has caused
resentment among those whom they criticize. Secondly, the claim that CSOs are
the "voice of the people" and hence have greater legitimacy than governments is
deeply offensive to government officials. Thirdly, the violence and the extreme
revolutionary attitudes associated with some of the participants in a series of
anti-globalization demonstrations. (Mureşan 2006)
There is often confusion about the role of civic society organizations in
democratic political processes. Denial of their democratic legitimacy arises
when democracy is simply reduced to the right to take part in governmental
decision-making. Clearly, on this limited basis, CSOs cannot claim a greater
legitimacy than elected governments. Many CSOs themselves do not have
democratic procedures within their own organizations and many only represent
a small number of people.
However, CSOs and public authorities should promote cooperation in
the following values:
 Civic activism and involvement. Civic activism in this context is
understood as citizens participation in public life and in the process of
solving problems in the local community, which is an essential
component of a democratic society. Public authorities support civic
activity by creating a favorable legal framework, by informing the public
about their activities, and the civic society institutions involvement in the
planning and implementation of decisions.
 Reliability. An open and democratic society is based on honest interaction
between actors and sectors. Though civic society institutions and public
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authorities have to play different roles, their shared goal is to improve
people's lives that can be achieved satisfactorily only if it is based on
trust, which implies transparency and mutual respect.
 Partnership. Partnerships between civic society institutions and public
authorities allow active involvement and establishing responsibilities so
that society problems to be solved efficiently. Transparent functioning of
public institutions creates and cultivates greater public trust and
reinforces their legitimacy.
 Equal opportunities. Public authorities aim to respect equal opportunities
to all for the realization of fundamental human rights. By its way, civic
society institutions express needs and interests of different social groups,
particularly of those who are disadvantaged and marginalized: the poor,
women, Roma, people with disabilities and other groups. Social cohesion
as a priority of this strategy can be achieved if the principles of equality
and non-discrimination will be respected.
6. Conclusions.
A healthy democracy depends on a strong and dynamic civil society.
Civil society CSOs play a central role in this process, particularly those
representing the interests of ordinary citizens, and disadvantaged social groups.
We need an organizational and political understanding of how civil
society fully understands both the opportunities they can provide for local
community development, and the coordination of these activities with decision
makers (a condition in achieving indicators of performance on local
development). Using several examples and best practices of countries with a
long democratic would highlight the full confidence of improving the social and
political situation of people‘s life.
References:
7. Appeal of the civil society organizations for democratization of the Transdnistrian
region of the Republic of Moldova, http://eng.maidanua.org/node/460
8. Arts, B. and Noortmann, M. (2001), Non-State Actors in International Relations,
(Aldershot: Ashgate), pp. 7-9
9. Ce este societatea civilă?, http://www.fdsc.ro/ro/map/index.html
10. Civil Society Organizations in Ukraine: The State and Dynamics, 2002- 2006. Counterpart
Civil Society Development Programme, http://www.undp.org.ua/en/projects-list-all/34-

democratic-governance-/880-civil-society-development-programme
11. Constitution of Ukraine, Art. 36
12. Epure, C. and Tiganescu, O. (2009) Romanian Civil Society: An Agenda for Progress,
a preliminary report on the civicus index on civil society project in Romania,
http://www.fdsc.ro/documente/18.pdf
13. Fisher, J. (1998) Nongovernments. NGOs and the Political Development of the Third
World, West Hartford: Kumarian Press, pp.200-202
14. Krishna, A. How are Civil Society Organizations Important for Development?
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/5683/Civil_Society_Krishna.htm
64

15. Lege Nr. 205 din 28.09.2012, pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societăţii
civile pentru perioada 2012–2015 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea
Strategiei,
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346217
16. Mureşan, M. and Duţu, P. (2006) Societatea civilă– actor nonstatal major, Ed.
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I‖, pp. 127-130
http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/societatea_civila-actor_nonstatal_major.pdf
17. Nanivska, V. (2004) NGO Development in Ukraine. Kyiv: International Center for
Policy Studies.
18. NGO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia, 8th edition,
USAID, 2005
19. The Law on Associations of Citizens (1992), Art. 1, 9
20. Thomas, S. Carr and D. Humphreys (eds.) (2001), Environmental Policies and NGO
Influence, London: Routledge, pp. 8-10

65

E-DEMOCRACIES IN THE MAKING - POSITIVE TRENDS OR
NEGATIVE INDICATORS IN THE CASE OF MACEDONIA
Riste Zmejkoski
Balkan Investigative Reporting Network, Macedonia
email: riste.zmejkoski@birn.eu.org

Abstract: The e-governance concept is trying to substitute the current and
already classical model of governance with the speed of light. In accordance
with the new millennium, the latest technology developments and the modern
human behavior today, the e-governance has positioned as more relevant and
applicable model of governance in the developed world.
Macedonia, having in mind that is an EU candidate country, and a neighboring
state of countries with pretty much well developed indexes of e-governance, is
following the trends in the modern developments in this field. The country is
investing in strategic documents and infrastructure for almost a decade in order
to bring the benefits from the e-governance models and to its citizens. But apart
from this fact, several pre-conditions for successful e-government model need to
be taken as more serious indicators, as this paper suggests.
The paper ―E-democracies in the making- positive trends or negative indicators
in the case of Macedonia‖ will reflect on citizens and administrations literacy,
ways of interaction and possibilities that are offered to the citizens and ICT
employments and infrastructure as important pre-conditions in achieving
appropriate developed model of e-government.
Keywords: Macedonia, e-governance, preconditions, literacy, internet
infrastructure, local and central level, e-government services, citizens,
administration

1. Country overview
Latest technology developments and the modern citizens need for efficient
public services are reshaping the definitions of governance and the ways how
the indicators for good governance will be set in future. E-governments and online available services for citizens and private businesses are becoming more
realistic substitutes for the traditional ways of delivering public service to them.
These changes and the growth of internet penetration in Macedonia have raised
the questions of efficient e-government in the country that needs to follow and
appropriately respond to the citizens needs and in the same time leads them on
the path of implementing new technologies as governance tools.
Following the emerging concept of e-government in the world, Macedonia has
also identified this model as necessity and has invested efforts in the building of
a national model of e-government. According to the National Strategy for
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Development of the Information Society (2005) e-government is defined as:
much more than a usage of new and modern ICT but fundamental
transformation of the way how Government works and the ways of thinking and
acting of the public administration in a way of creating high quality services for
the citizens, businesses and the public administration. Such definition clearly
puts the accent of building trustworthy relationship between the government and
all other beneficiaries by using ICT, but the important question which arises is
does it reflect the undertaken activities and the current situation?
Aiming to follow the global reshaping of the concept of governing, Macedonia
has formed a Ministry for Information Society in 2008 which is the official
governmental body behind the concept of e-governance in Macedonia. Apart of
adoption of several international documents from this field, the Government in
2005 published the main document that gave the framework and the Action Plan
for the further development, the National Strategy for Development of the
Informative Society.
Beside the governmental efforts, the international community also took active
and supportive role in the e-government reform in Macedonia. Only the United
States Agency for International Development (USAID) through its e-gov
project actively participated in developing e-services from several governmental
agencies and improving the business environment in Macedonia by developing
e-government applications for several agencies, such as: Electronic public
procurement (https://e-nabavki.gov.mk), Single portal for Export/Import
Licenses - EXIM (http://exim.gov.mk) Online Registration of Employment
(https://www.avrm.gov.mk/avrm.public.web/),
Automated
system
for
management of international cargo transport licenses (http://dozvolimtc.gov.mk); E-tax services (http://e-tax.ujp.gov.mk); Apply Online for civil
servant positions (http://prijava.ads.gov.mk ) and E-Budgeting.1
At international level, Macedonia is marking a heavy drop down according to
the United Nations Survey for E-government, starting from 52nd place in 2010
to 70th place in 2012. The UN E-government survey for 2012 is not mentioning
Macedonia at all, but in the report credits are given to several countries from the
region like Slovenia and Croatia, while Serbia scores notable performance with
advancement of 30 positions, which became 51st country in the world according
to this index, one position further than the one Macedonia was holding two
years ago.
2. Theoretical focus
The theory is marking four specific applications of the E- Government
depending to whom they address their services and the profile of the

1

Information takes from USAID e-Gov web page: http://macedonia.usaid.gov/en/sectors/economic/egov.html
(accessed at 02.05.2013)
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stakeholders involved. According to the well accepted division those specific
areas of operations are:
Government to citizens or G2C (when citizens are main beneficiaries of the egovernmental services and the overall communication and interaction is
between the governmental agencies and the citizens); Government to business
or G2B (a model in which the main beneficiaries from the services are the
private companies and which facilitates the numerous administrative procedures
towards the institutions) and Government to government or G2G (model in
which intra governmental services are more efficient and which includes local,
central and international governmental units in a single electronic system of
communication). (Wilkinson)
Having in mind the importance of all specific areas, but at the same time the
research limitations, this paper will in general approach the Macedonian model
of Government to citizens from two perspectives: the citizens and
governmental readiness for e-governance and as pre-conditions towards
successful e-government services.
Through analyzing the data below the paper will try to estimate the current
country positioning by taking in consideration four stages of inclusiveness and
interactivity of the citizens by the e-governance: Presence (Classified by a
simple information providing Web site of a passive nature, sometimes described
as ―brochure ware‖); Interaction (Offers simple interactions between
government and other stakeholders by providing e-mail contact and interactive
forms that generate informational responses.); Transaction (Enables
transactions such as paying for license renewals online, paying taxes or fees, or
submitting bids for procurement contracts.); and Transformation as highest
stage (most closely aligned with the concept of governance, involves a
reinvention of how government functions are conceived and organized.).
(Gartner 2000 in Arsovski, Matovska 2012)
3. Citizens v.s. administrative readiness for e-governance
Globally, the European region has the highest level of e-government
development, around 50 per cent higher than the world as whole (UN, 2012).
Even in such company of world leaders in e-government, Macedonia is
somewhere at the end of the list for E-government development in Southern
Europe, ranked on 70th place with a drop down from the 52nd position in 2010,
followed only from Bosnia and Herzegovina and Albania as the last country
from this region.
Having in mind that e-governance is a process that exists only in the countries
where there is satisfactory and easy reachable internet connectivity, the
percentage of penetration and the ways of usage of the internet are becoming
very important indicators for measuring the success of this process. As stated
above, Europe seems to hold the place as one of the best continent in the world
where governmental services are transferable in the internet world, but when
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Macedonia is concerned, apart from the fact that it is an European country, does
not hold a high ranked position compared to the other EU states according to the
UN survey for e-governance in 2012.
This situation is defining new challenges in which major future efforts should
be undertaken in order to improve this position. Starting from the aspect of the
Government to citizens, we come across some challenges. The first challenge
in this case is the internet penetration and the second would be the
ways/modules of interaction that citizens are practicing in their communication
towards the local/ central government.
As indicated above, Macedonia is marking a constant growth of the internet
usage by the population. However, the growth percentage from year to year is
not very high. According to the data of the State Statistical Office of the
Republic of Macedonia, in the first quarter of 2011, 55.0% of the households
had access to the Internet at home, which is 8.9% percentage points more in
comparison with the same period in 2010.
According to the same report from the State Statistical Office there is a big
discrepancy in the interaction. High percentage of the internet usage belongs to
the users that are mostly using internet for participating in social networks, or
82.9% of the internet users in the same period, compared to a smaller
percentage of only 22.2% users of the e-government services for the period of
2011.
On one hand, analyzing the users of e-government services and the ways of
interaction, it can be stated that the one-way communication is still prevailing in
the local model of e-government. From those 22.2% of users, only 7.4% users
have used the government services for sending their inquires, or as it is shared
in the report, this small percentage belong to the group of citizens that have
used these services for ―sending filled in forms to the public
authorities‘/administrations‘ websites‖. In general, the e-government services
are used for obtaining information (18.2%) and for downloading official forms
from the administrations websites (11.2%).
On the other hand, the governmental institutions are quite well covered with
internet connection and almost every one of them have access to internet. The
connectivity rate of the governmental institutions is much higher than the one of
the citizens and it is estimated to be 99.4% for 2009. Such good internet
penetration within the administration can be considered as a good sign for
offering e-government services, but obviously, the difference in the percentage
of citizens who are using e-government services and the percentage of the
internet penetration in the official institutions are raising the doubts wheatear
the reasons for such small percentage of usage of e-services lies in the citizens,
or the responsibility for that should be taken by the government?
Such big gap can indicate a situation where the internet penetration on the
country level is more that 50% and the administration is almost 100% covered
with internet which leads to several problems related to the administrative
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capacities for offering e-government services, and the ICT literacy among the
administration and citizens.
The available statistics related to the internet users in Macedonia are placing the
younger generation as major users of this well spread network. The State
Statistical Report on Usage of Information and Communication Technologies in
Households and by Individuals for 2011 is stating that ―In the first quarter of
2011, 58.9% of the total population aged 15-74 used a computer, while 56.7%
used the Internet. Internet was most used by pupils and students, i.e. 96.6%.‖.
Students and youth are important target group in this concept, but according to
their real needs and interactions with official institutions they don‘t seem to be
the most concerned ones. If we analyze the most common 20 e-government
services it is clear that this group is generally affected by few from which
personal documents, educational services and job search might be the most
relevant.
Another aspect that contributes towards the low percentage of usage of egovernment services is the potential of the administration to offer these services.
As a new concept, not every political leader is supportive for shifting the
governmental services in the virtual world. The ICT literacy of the
administration in general is one very important precondition that should be met
in order to have successful e-government model. The Strategy for Development
of the ICT on local level (ZELS) refers to a situation in which very few of the
municipalities in Macedonia have employed ICT staff. The same document
states an urgent need of strengthening the ICT infrastructure and capacities in
70% of the municipalities. The situation at local level is nevertheless the same if
we take the whole administration in general. It can be concluded that, in most of
the government institutions, there is a small degree of ICT literacy among the
employees; there are also difficulties in providing specialized personnel for the
technical part of the project, as well as an existence of obsolete equipment.
(Arsovski, Matovska 2012).
4. Concluding observation
Following the previously elaborated situation, the current stage of services
offered to citizens, can be portrayed somewhere in between the Presence and
Interaction stage. In a study done last year, where one third from the web pages
of the municipalities in Macedonia were taken into consideration, it was
concluded that the web portals are still more oriented mainly for sharing
information, and does not offer many e-services, neither are at remarkable level
of interaction with the citizens. (Zmejkoski 2012)
This positioning refers to the insufficient offer of the e-government services in
Macedonia, the limited knowledge and ICT skills of the administration, and at
the same time, the ICT skills on the population. At the official web page of the
Ministry of Information Society and Administration, so far, only 7 egovernment services are available for the citizens.
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Prior to any future governmental effort for developing this segment, it should be
well noticed that e-governance is more than just a regular website on the
internet (Basu 2004) and that e-government does not happen just because a
government buys more computers and puts up a websites (Arsovski, Matovska
2012).
Hence, the Government in Macedonia should again take the front wheel in
introducing the concept of e-governance in Macedonia and invest many efforts
in advancements in many fields because the e-government is quite a multi
sectorial concept.
Concluding with several recommendations based on the above stated short
analysis of the data available from the State Statistical Office and several
studies previously done in Macedonia, it should be noticed that the main future
challenge of the country lies in the literacy of the administration and citizens,
readiness of the officials to transfer their services into e-government services
and increase the diversity and the quality of the currently offered e-government
services. This situation puts the government as a key player for reaching the
level of Transformation, which recognizes Internet literate citizens and
administration and big variety of e-government services.
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Abstract. Attendance is a fundamental factor in ameliorating student
achievement in classes (Chen and Lin, 2008), thus a class attendance system is
one of the most important things to ensure that students attend classes regularly.
Some universities regulate class attendance as compulsory for each student who
registers for a particular course. In Bulgaria today, students in the university are
expected to attend classes regularly. If their class attendance is less than 80%
per semester, then they will be excluded from taking the examination. The
current practice in taking class attendance is the paper based method in which
the instructor or lecturer passes a sheet of paper during the beginning or towards
the end of the class. This sheet of paper is passed among the students to record
their attendance by filling in their attendance details. Consequently, this
scholarly paper focuses on the development of a student attendance system,
which is built using the MS Access database technology to store and report the
attendance of students in a class. It can be easily accessed by the
instructor/lecturer and the reports can be generated in real time. Therefore, this
system will provide invaluable information about the student‘s commitment to
attending classes regularly. In order to develop this system, CASE methodology
for data modelling was used, using the Oracle data modeler (ODM). The
graphical user interface (GUI) was developed using Ms Access 2010 and visual
basic programming was applied to make the database easier to access.
Keywords: student attendance, MS Access, Report, system, database,
monitoring.
1. Introduction
The student attendance monitoring systems that are being used today are
manual and consume a lot of time. The purpose of this scholarly paper is to
describe a project titled eAttendance which is a software package developed
specifically to monitor, track and report student attendance in a class.
eAttendance provides a powerful process to automate the generation of reports
on time for student attendance which could be used as a student management
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tool in any higher educational institution. This system will also handle the
process of recording student‘s attendances by user input and help to monitor the
students more efficiently and systematically. This system will save the user a lot
of time because almost all the processes will be carried out by the database
system itself, except initial input of primary data and all secondary data.
Attending classes is one of efficient studying methods proposed by Chen and
Lin, (2008). Besides gaining the knowledge and experiences from the user, the
students are guided to learning concepts and how to continuously learn by
themselves. The checking for class attendance is a mechanism to convince
students to come to class. However, by using signup attendance sheets,
conventional class attendance systems become a time consuming task for an
instructor. The conventional attendance system cannot protect students from
registering absent classmates and research shows that ―student absenteeism is a
major concern for educators at institutions of higher learning‖ (Devadoss and
Foltz, 1996). The above problem can be solved by this system which is
designed mainly to monitor class attendance of students. Additionally, final
scores, grades, types of class attendance (late and absent students), average final
grades and percentage of attendance can be monitored by this system. A single
report is generated for each class per semester to show the necessary class
attendance information. Specific attendance and final grades overview graphs
can also be viewed in an open form for each class.
1.1 What are attendance systems?
Class attendance information systems for universities are sometimes referred to
as faculty attendance systems because of their use. These are special types of
information systems that are used to track and monitor work tasks carried out by
lecturers and students in educational institutions. A class attendance information
system may be part of or independent of a faculty attendance system and its
main purpose is to track and monitor student attendance in classes in the
university. A class attendance information system may also be referred to as
class attendance system, class monitoring system or class attendance tracking
system. In this project, class attendance system is preferred.
1.2 Types of attendance systems:
Different types of attendance systems exist today such as fully autonomous and
semi-autonomous class attendance systems. Most attendance systems are
autonomous and make use of electronic tags, barcode badges and magnetic
stripe cards. Rather than using a key, code or chip to identify the user, biometric
systems rely on a unique object of the user. Biometric systems use a part of the
body to be able to identify the object (Ganguly and Moulick, 2012). For
example, fingerprints, hand, iris, ear and face scan which are body parts can be
used for identification, thus biometric technology is used for biometric
information systems (Jain et al., 2000). Barcode attendance tracking systems
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usually consist of barcode readers, hardware (PC) and software for managing
the reports. These systems make use of barcode technology to automate time
and attendance tracking. Smart cards class attendance systems make use of
plastic cards that make use of computer chips that store and transact data.
Various key applications in the banking, transportation and education industries
use systems that are enhanced with smart cards (Malar, 2009). Such
applications can benefit from the additional features and security that smart
cards provide. According to Eurosmart, the double digit growth will continue in
all major segments in 2012, bringing the 2012 total smart secure device forecast
to over 7 billion units (Eurosmart, 2012), thus there is a market for smart cards.
Radio frequency identification (RFID) based class attendance systems make use
of a wireless non-contact system that uses radio-frequency electromagnetic
fields to transfer data from a tag attached to an object for the purpose of
automatic identification and tracking. Currently proposed class attendance
systems make use of mobile telecommunication technology and short message
services (Singh and Munukoti, 2013). Other attendance systems use RFID and
mobile telecommunication between the system and lectures (Singhal and Gujral,
2012). Most of the systems mentioned above have online (web based)
platforms. Apart from the systems mentioned above a separate semiautonomous online class attendance systems have also been proposed by
various authors such as Othman et al., (2009). Such systems enable both
lecturers and students view the class attendance summary and this is beneficial
to lecturers, students and university administration. This class attendance
system is similar but without an online system.
2. Problem Statement:
Due to the lack of a proper attendance system to monitor student attendance,
eAttendance was specifically designed to help monitor class attendance of
students. Each faculty instructor has the exclusive control over his own classes
or courses such as determining the number, quality, punishment and procedure
for absences. Therefore a class attendance system will be very useful to monitor
class attendance and develop proper class management techniques.
Additionally, final scores and grades, types of class attendance (late and absent
students), average final grades and percentage of attendance can be monitored
by this system. A single report is generated per semester for each class to show
the necessary class attendance information. Specific attendance and final grades
overview graphs can also be viewed in an open form for each class.
2.1 Purpose of this database:
 Monitoring of class attendance and student punctuality;
 Monitoring of student grades for each class per semester;
 Monitoring of student absenteeism;
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 Monitoring of lecturer performance; and monitoring of student
performance.
2.2 Advantages of this database:
 Ease up the process of attendance – by user input.
 Easy analysis of data and better user interfaces;
 Easy generation of summary of attendance for each class.
 Minimize the use of paper and make the process of attendance a green
process.
 Provide communication between the lecturer and student.
 This software application is made for access MS 2010 and the MS
Windows 7 operating system thus speed will not be a problem while in
use.
2.3 Limitations of this database:
 No web based interface thus user is restricted to 1 pc only unless he
carries a copy of the file.
 Limited storage capacity 2GB.
 System is not fully autonomous.
2.5 Database Structure:
Figure 1 represents the logical data model diagram of the class attendance
system ―eAttendance‖. The design consists of 13 entities (4 main entities, 5
lookup entities and 4 weak entities). Each entity is identified by its primary key
(a hash (#) symbol just before the attribute). Foreign keys are those that define
the relationship between 2 entities. The main entities are: Course, Student,
Lecturer and Program. The lookup entities are Type, Semester, Degree,
Department and Form of study. Associative entities are Registration,
Attendance, Cctl and Class. The Course entity contains information about the
taught courses. Lecturer and Student entities contain information about the
lecturers and all students (both present and graduated). The Program entity
contains information about the various study programs in the faculty
(undergraduate, graduate and post graduate programs). All relationship targets
are required while sources are optional. Identifying relationships exist between
entities Semester and Class through entities Course and Cctl. Thus, the primary
key in the Class entity is dependent on the primary key from Cctl, Course and
Semester respectively in a hierarchical manner. Another similar relationship
exists between the entities Student and Degree. The information is organized
around the user in the Lecturer entity who might be an instructor or lecturer.
The main user handles all data input to the database. The user selects a semester
in which a particular course is taught or enters a new one. After which the user
determines the course‘s academic semester and for what year of study it‘s
intended for. The course‘s mode of study (lectures, practicals or seminars) is
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then selected and an appropriate lecturer is assigned to the mode of study. It is
assumed that only the main user i.e. the lecturer will input all data but a lecturer
assistant can also help in data input. This will help to generate an average grade
after results from all modes of study for a particular course are entered into the
database, but this will be done in a future module design. After the lecturer and
a mode of study have been selected, details about the class are entered. Students
have to be registered in a class prior to student attendance entry. The generated
report cannot be executed unless there is a single week of attendance for
students in a class.

Figure 1: Logical data model

3. Implementation:
The system was implemented using the following software tools Oracle data
modeler, visual basic for applications and MS Access 2010.The methodology
used for this system is for a desktop database because it is oriented towards a
single-user application and will reside on any standard personal computers
running MS windows 7 and MS Access 2010 software. Specially formatted MS

76

Excel files (.xlsx) are used initially to input primary data of students. Secondary
data is input by the user.
3.1 Description of input forms and views:
The application provides the user with the following actions.
 Add, Edit and Delete through the following forms: Semester, Course,
Lecturer, and Program of study, Form of Study and Classes and Students.
 Insert, Edit and Delete student attendance.
 View weekly information and attendance overview graphs.
 Print reports.
3.2 Screenshots and User Interfaces: Some of the system screenshots are
shown below.

Figure 2: The main form.

Figure 2 above, shows the main form where a user selects the semester, course,
lecturer and form of study, and the corresponding class or creates one if none
exists. The user may decide to register new or edit any of the above entities by
the click of a button.
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Figure 3: The Attendance data entry form

Figure 3 above, shows the form that is used to register the attendance of
students. After student attendance has been entered, a button is clicked to insert
the current class attendance for the week into the database.

Figure 4: The weekly information form.

Figure 4 above, displays the form for the weekly information. This information
includes the total number of students in class, weekly class attendance, absent
and late attendance.

Figure 5: The Attendance overview graph.
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Figure 5 above, shows the overview graph that is used to monitor monthly
student attendance per class assuming 1 is for attendance and 0 is for absence.

Figure 6: The final report.

In figure 6 above, the report shows attendance per class for each registered
student and it is titled ―list of student attendance and grades‖. This report
includes class weekly attendance, number of students in class, number of times
a student attends class and its percentage, and the average attendance of students
in class per semester. The scores and grades of students may also be displayed
in the report.
3.3 Testing of the System:
The system was tested this past semester in the faculty. It was distributed to
lecturers/instructors who had classes of up to 40 students or less. The feedback
from the various instructors that used the system was quite satisfactory. User
acceptance towards the system is based on response got from the instructors
through email feedback.
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3.4 Future work:
The eAttendance system could be improved by the following ways:
 By interfacing the information insertion module with fingerprint/card
readers, attendance time tracking
of students can be made fully
autonomous.
 To calculate the average grade per student for a course in class according
to the course‘s form of study, an additional module could be added.
 By implementing a centralised online system in future, students will
access the database to generate reports for up to date assessment of their
class attendance.
3.5 The project described in this paper achieved the following goals:
 It gives a very convenient methodology to the user to monitor each
student‘s attendance behaviour and take academic decisions.
 Automatic report generation.
 Eradication of human error thus improves the accuracy and reliability of
the application.
 Information feeding to the application is simplified.
 The application helps to save time for the instructor which can be used
for other important work thus improving his effectiveness.
4. Conclusion:
Many things can interfere with the efforts a student puts forward in studying
therefore; a proper class attendance system will benefit both the instructor and
student. The main purpose of this database is to monitor student attendance in
classes. Additionally, it can store student marks and grades and providing the
user a complete summary information report for each class. This particular
database system (eAttendance) will help further the development of proper class
management techniques or classroom attendance techniques which will
encourage the students to learn. Such techniques may include the
encouragement of ―students to participate in class and to complete assignments
and tasks for a better grade‖ in a particular course according to Durr (1999). The
overall results of this paper indicate that users (instructors who tested the
system) agreed and accepted to use this system because of the effectiveness of
its usage. In conclusion, this system has a great potential to help the instructors
to manage and monitor student attendance and most importantly to comply with
the quality procedure of the university.
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Abstract. The article presents the strategic framework for the development of ehealth. It contains a retrospective analysis of trials for the introduction of ehealth in Bulgaria. Emphasis is placed on projects aimed at creating patient's
medical record and the provision of effective health services.
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1. Въведение
Здравеопазването е една от най-чувствителните обществени системи.
Здравната система е натоварена с очаквания както от страна както на
професионалистите, така и на пациентите. Критиките към системата са
насочени към организирането и функционирането на здравеопазването,
финансирането, качеството на медицинските услуги. Едно от възможните
решения за подобряване здравната система в различните нейни аспекти администриране, финансиране, предоставяне на медицински услуги – се
свързва с въвеждането на електронното здравеопазване.
Е-здравеопазването има различни измерения. С най-бързи темпове се
развиват информационните системи, въведени от лечебните заведения.
Причините за това се свързват както с налаганите от Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) изисквания за електронен обмен на
данни, така и с динамиката в бизнес сектора, вкл. и този, свързан с
предоставянето на здравни услуги.
Внедряването на електроните здравни карти е идея, която остава повече в
сферата на медийните публикации и обществените очаквания.
Електронното здравно досие (с изключение на възможностите,
предоставяни от информационната система на НЗОК) е също далеч от
реализацията си. Възможностите, които се предлагат от телемедицината,
също влизат в широкото понятие за е-здравеопазване.
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2. Електронното здравеопазване в ЕС
Използването на технологиите за модернизиране на предоставянето на
здравни услуги и подобряване на резултатите за пациентите е в предмета
на дейност на Генерална дирекция Здравеопазване и потребители на
Европейската комисия. Електронното здравеопазване е една от
възможните мерки за подобряване както на личното, така и на
общественото здраве. На ниво ЕС в понятието електронно здравеопазване
се включват няколко отделни аспекти. Електронното здравеопазване се
отнася до инструменти и услуги, използващи информационни и
комуникационни технологии, които могат да подобрят профилактиката,
диагнозите, леченията, надзора и управлението. От тази гледна точка
електронното здравеопазване е приложимо както в медицинската, така и в
немедицинската подсистема на здравната система. Информационните
технологии в здравеопазването могат да бъдат в полза на пациентите за
подобряване на достъпа до грижи и качеството на обслужването. От
техническа гледна точка е-здравеопазването се свързва с обмена на
информация и данни между пациентите и доставчиците на здравни услуги,
създаването на електронни медицински картони, предоставяне на
телемедицински услуги, създаването на преносими уреди за следене на
пациентите, роботизирана хирургия и теоретични изследвания на
виртуално физиологично човешко същество.
За изграждането и развитието на електронното здравеопазване са
приети редица актове на ЕС. С оглед развитието на електронното
здравеопазване и в отговор на ангажиментите на ЕС да насърчава
сътрудничеството и обмена на научна информация между държавитечленки, е приета Директива 2011/24/ЕС, в която се предвижда създаването
на мрежа за електронно здравеопазване. Три са основните цели на мрежата
за електронно здравеопазване.
Това ще е платформа, която ще работи за постигане на устойчиви
икономически и социални ползи от европейските системи и услуги за
електронно здравеопазване, с оглед постигането на високо ниво на
доверие и сигурност, засилване на приемствеността на грижите и
гарантиране на достъп до безопасно и висококачествено здравно
обслужване.
Мрежата за електронно здравеопазване ще изработва насоки относно
данните, които да бъдат включени в медицинските досиета на пациентите
и могат да бъдат обменяни между медицинските специалисти с оглед
осигуряване на трансгранична приемственост на грижите и безопасност на
пациентите. Мрежата ще изработва ефективни методи, които да позволят
използването на медицинска информация за нуждите на общественото
здравеопазване и научните изследвания.
Третата цел на мрежата е подкрепа на сътрудничеството. Тя ще
подкрепя държавите-членки в разработването на общи мерки за
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идентифициране и проверка за автентичност с цел улесняване
възможността за предаване на данни при трансгранично здравно
обслужване.
В края на 2011 ЕК приема Решение за изпълнение, в което се
предвиждат правила за учредяването, управлението и функционирането на
мрежата от национални органи, отговарящи за електронното
здравеопазване.
3.Електронното здравеопазване в България
Още преди присъединяването на България към ЕС, на национално ниво се
осъществяват редица дейности, които подпомагат въвеждането на
електронното здравеопазване. Започва доставката на хардуерно
оборудване за извънболничната и болничната помощ, както и
изграждането на информационна система в сферата на здравното
осигуряване.
3.1 Стратегия за внедряване на електронното здравеопазване в
България
През 2006 е приета Стратегия за внедряване на електронното
здравеопазване в България. Стратегията определя електронното
здравеопазване като бързо развиваща се област, в която си взаимодействат
медицинската информатика, общественото здравеопазване, предлагането
на здравни услуги и информация, чрез използване на съвременни
информационни и комуникационни технологии. Съгласно съвременното
разбиране, електронното здравеопазване представлява комплекс от мерки,
базирани на организационна, технологична и правна рамка и обхващащи
целия аспект на функциониране на здравната система.
Стратегическата цел при въвеждането на електронното здравеопазване е
подобряване на здравното състояние и качеството на живот на
българските граждани, чрез осигуряване на равнопоставен достъп до
съвременни, ефективни и качествени здравни услуги с помощта на
съществуващи и нови технологични възможности, в съответствие с
променящите се потребности и повишената мобилност на населението. За
изпълнение на Стратегията се предвижда разработването на План за
действие за периода от 2007 – 2012, в който трябва да бъдат посочени
проектите, необходимите ресурси, срокове за тяхното изпълнение, както и
организацията на цялостния процес. Този план ще бъде съобразен с Плана
за действие за е-здраве на Европейската комисия.
Стратегията развива идеята за електродната здравна карта. Пациентът,
който се нуждае от медицинска помощ ще представя електронна карта,
чрез която ще става възможен достъпът до необходимите здравни услуги
(преглед, изследвания, издаване на направления, предписване на лечение,
болничен престой и лечение, ползване на спешна медицинска помощ и
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др.) Информацията за реализираните услуги
интегрираната система на здравеопазването.

ще се отразява в

3.2 Национална здравна стратегия 2008 -2013
През 2008 Народното събрание приема Национална здравна стратегия
2008 – 2013 и План за действие към нея. Приемането на стратегията е
свързано с предварителен анализ на здравното състояние на населението и
функционирането на здравната система. Това е основата върху, която се
формулират приоритетите на съвременния етап от развитие на
здравеопазването. Един от тези приоритети е създаване на интегрирана
система за електронен обмен на данни в здравеопазването. На основата на
дефинираните приоритети са разработени стратегическите цели на
Националната здравна стратегия.
Седмата стратегическа цел се свързва със създаването на интегрирана
система за електронен обмен на данни в здравеопазването. Четири са
конкретните дейности, включени в рамката на стратегическата цел Стандартизация и информационна сигурност, Изграждане на интегрирана
система за обмен на информация между заетите в сферата на
здравеопазването, Информираност и обучение чрез предоставяне на уеббазирани услуги в реално време, Прилагане на добри практики и
оперативна съвместимост.
Изграждането на системата за обмен на информация между здравни,
лечебни, учебни, научни, финансови и административни звена се свързва с
внедряването на електронни здравни карти и персонални електронни
здравни записи и създаването на електронни медицински досиета. Следва
да бъдат внедрени софтуерни приложения за комплексно обработване и
обмен на информация в реално време, в това число на електронни
направления, рецепти, експертни заключения, лабораторни и
диагностични данни и др.
В приетия план за действие към Националната здравна стратегия, до 2013
Министерство на здравеопазването (МЗ) и НЗОК следва да осигурят
достъп до персонални електронни здравни записи само чрез електронни
смарт-карти, криптирани форми за обмен на данните. В същия срок трябва
да приключи внедряването на електронните здравни карти, както и
създаването на пълно електронно-медицинско пациентско досие.
4. Проекти, свързани с въвеждането на електронното здравеопазване
В последните години бяха обявени резултатите от редица проекти,
насочени към развитието на електронното здравеопазване в България.
След първоначалните реакции интересът към проектите намалява. Спорни
са и конкретните, практически резултати от изпълнението им.
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4.1.Национален здравен портал
В изпълнение на Националната стратегия за внедряване на електронно
здравеопазване и e-Health инициативите на ЕС за въвеждане на централни
електронни здравни портали в държавите членки, започва изграждането на
здравния портал и системата за личен електронен здравен запис в
България. Обявеният проект се реализира съвместно от (съществуващото
тогава) Министерство на държавната администрация и административната
реформа и Министерство на здравеопазването.
Държавната администрация, както и представители от средите на
информационните технологии приемат, че с реализацията на проекта
реално се поставят основите на електронното здравеопазване в България.
Системата е обявена за такава без аналог в Югоизточна Европа,
очакванията са тя да се превърне в пример за добра практика в държавите
от Европейския съюз. Предвижданията са Националният електронен
здравен портал да даде възможност за централизиран достъп до здравните
услуги чрез интеграционната система на електронното правителство.
Договорът за изграждане на портала е подписан в края на 2007, обявената
стойност на проекта е 1,2 милиона лева. Освен изграждане на портала,
договорът предвижда и внедряването на личен електронен здравен запис
за 40 хиляди служители от държавната администрация.
Първото представяне на резултатите от проекта на резултатите по проект
„Национален здравен портал и личен електронен здравен запис за 40 000
служители от държавната администрация‖ е на 04 март 2009.
Официалният старт на националния здравен портал, достъпен на
адрес http://www.zdravenportal.bg/, е обявен през септември 2011.
Порталът е интегриран със система за електронни лични амбулаторни
картони. Целта е еЛАК да заменят познатите хартиени здравни картони.
Новата версия на амбулаторните картони е определяна като здравната
памет на пациента и представлява пълен набор от наличните здравни
данни за пациента - предписани лекарствени продукти, имунизации,
поставени диагнози, резултати от изследвания, включително и
съхраняване на образни изследвания. В еЛАК трябва да има и т. нар.
спешен запис с информация за кръвна група, алергии, хронични
заболявания и информация за лица за връзка при спешни случаи.
Така, както е обявен проектът, първоначално системата ще включва
информация единствено за държавните служители. Към момента на
стартирането на портала (2011) е обявено, че 23 000 държавни служители
вече са получили своите пликове с информация за регистрацията.
Очакванията са след извършена оценка ефективността на системата тя да
бъде разширена за всички здравноосигурени граждани в България.
Националният здравен портал не само, че не се разширява към
здравноосигурителната система, но към днешна дата липсва информация
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за реализацията на проекта, а обявеният адрес за достъп не може да бъде
открит.
4.2 Централизираната информационна система за отпускане на
медикаменти (ЦИСОМ)
Съгласно Наредба № 34 от 2005, осигуряването на лекарствени продукти
за определени заболявания е ангажимент на държавата. Съществуващата
система за обмен на информация между МЗ, лечебните заведения,
пациентите и т.н. е на хартиен носител, което прави процеса бавен и
труден за осъществяване на контрол. За преодоляване на съществуващите
проблеми
МЗ взема решение за внедряване на централизирана
информационна система, която ще предоставя автоматизиран обмен на
данни между участниците в процеса по доставката на лекарствени
продукти и значително ще улесни крайното им получаване от пациентите.
В началото на 2010 МЗ заявява, че продължава работата по внедряването
на Централизирана информационна система за отпускане на медикаменти
по реда на Наредба № 34/2005. За изпълнение на проекта са разработени
поредица от документи - Спецификация на актуализациите свързани с
промени в изискванията и бизнес процесите със система ЦИСОМ,
Инструкция за работа с ЦИСОМ в случай на временно възпрепятстване на
достъпа до системата, Изисквания към работните станции за
потребителите на система ЦИСОМ. Предвижда се разширяване обхвата
на система, за което е изготвен анализ на възможностите за интеграция на
система ЦИСОМ с Национален Раков Регистър и за покриване на
процесите свързани с пациентите на диализа и възможности за създаване
на диализен регистър. Година по-късно, при извършен одит, доклада на
Сметната палата показва една неработеща информационна система и
липса на визия за развитие на тази част от е-здравеопазването.
В началото на 2007 е сключен договор за изработване на техническо
задание за изграждане на информационна система за контрол на
лекарствата и медицинските изделия, осигурявани от МЗ. Изпълнението на
този договор се поставя под въпрос, защото и одитния екип на Сметната
палата не открива приемо - предавателен протокол за приемане на
техническото задание от страна на възложителя.
През 2008 е сключен втори договор с предмет разработване и внедряване
на централизирана информационна система за отпускане на медикаменти
по реда на Наредба № 34/2005 за лечението на български граждани за
заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Общата стойност на договора е 2 145 937.26 лева с ДДС. Сметната палата
констатира редица нарушения, свързани с реализацията на този проект. От
една страна при възлагането на обществената поръчка за
Централизираната информационна система е нарушен Законът за
обществените поръчки. От друга страна изпълнението на договора също
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поставя редица въпроси. Въпреки, че срокът за изпълнение на договора е
100 дни, към 2011 проектът все още не е реализран.
Изводът на Сметната палата е, че липсва ясна визия на ръководството на
МЗ относно внедряване на информационната система в бъдеще. От страна
на експертите в МЗ съществува слаба заинтересованост относно
механизма на работа на продукта. Налице е лошо управление на проекта за
изграждане на централизирана информационна система, липсата на която
влияе негативно върху ефективността и ефикасността от използване на
средствата за лечение на пациенти със злокачествени заболявания.
4.3. Интегрирана здравно-информационна система
По данни на МЗ, проведените към 2012 проучвания показват нивото на
развитие и използване на информационните и комуникационни
технологии в сферата на здравеопазването. Налични са болнични
информационни системи, софтуерни продукти за изпълнителите на
извънболнична медицинска помощ, малки бази данни в лечебните
заведения, база данни в НЗОК, база данни в НЦОЗА и в различните
центрове и агенции. Липсва обаче единна система, която да прави
възможна комуникацията между различните информационни системи и
бази данни. Няма възможност и за отчитане на извършените дейности в
реално време. В същото време редица стратегически документи за
развитието на здравната реформа отчитат, че един от проблемите пред
системата на здравеопазване е липсата на единна, структурирана,
подчиняваща се определени принципи и стандарти национална здравноинформационна система. Бъдещата единна информационната система на
здравеопазването трябва да е насочена и да обслужва четири основни
групи потребители: пациенти, медицински и здравни професионалисти,
управляващите системата на здравеопазване, гражданското общество.
С Решение № РД 17-826/21.12.2012 на Министъра на здравеопазването е
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Създаване и внедряване на интегрирана здравно-информационна
система‖ по проект BG051РО001-6.2.08 ―БАЗИС‖ – база за здравноинформационна система‖. Обявената прогнозна стойност на поръчката е 7
200 000 лева, без ДДС. Предметът на поръчката е разделен на седем
обособени позиции, изпълнението на които, трябва да направи
електронното здравеопазване в България реалност. Проектът включва
разработване на системен интегратор на БаЗИС, оигуряване на оперативна
съвместимост в сферата на здравеопазването, въвеждане на стандарт и
пилотна реализация на персонален здравен запис и изграждане на
интерфейс за синхронизация на данни за осигурени лица с НЗОК,
изграждане на пълен регистър на медицински, здравни и приложни
специалисти в здравеопазването и хуманната медицина, въвеждане на
стандарт, създаване и внедряване на система за електронна рецепта, както
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и синхронизация на данни и/или интеграция със съществуваща система в
НЗОК за контрол и реимбурсиране на лекарствени продукти, създаване на
стандарт за отчитане и изграждане на национални регистри по
заболявания (онкологични, кожно-венерологични, пневмо-фтизиатрични и
др.), изготвяне на анализ на бизнес процеси и създаване на концепция за
обща информационна система.
С Решение 190/05.03.2013, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)
отменя като незаконосъобразно решението за откриване на процедурата по
ЗОП. Това е вторият неуспешен опит за възлагане изграждането на
интегрирана здравно-информационна система. Първото решение на
Министъра на здравеопазването е от началото на 2012, окончателното
произнасяне, по което е с Решение 6856/2012 на ВАС. ВАС оставя в сила
решението на КЗК, с което жалбите на участниците са отхвърлени.
Въпреки положителното за МЗ решение, откритата процедура е
прекратена като един от мотивите е, че необходимостта от процедурата е
отпаднала, тъй като след извършване на последващ анализ на
съществуващите информационни системи в НЗОК, НЦОЗА, техническите
им възможности и параметрите на тяхната функционалност е установено,
че следва да се прецени и анализира възможността за интегрирането им в
единна информационна система. Решението за прекратяване на
процедурата е само седем месеца след решението за нейното обявяване.
4.4 Електронни услуги, предоставяни от НЗОК
Изграждането на информационната система на НЗОК също е съпроводено
с медийни скандали и съдебни производства. Към настоящия момент през
Интернет-страницата на НЗОК (www.nhif.bg) могат да бъдат ползвани
десет електронни услуги.
Първата група услуги са свързани с предоставянето на обществена
информация. В тази група се включват услугите: Търсене на лекарства,
заплащани от НЗОК, Търсене на договорни партньори и дейности,
Проверка валидността на здравноосигурителна книжка и Справка за
анулирани здравноосигурителни книжки.
Втората група услуги е насочена към договорните партньори, като в
същото време цели и подобряване контрола върху тяхната дейност. Тук се
включват услугите - Подаване на отчети от изпълнителите на медицинска
помощ, Ежедневно отчитане на приети/изписани пациенти (excel) и
Ежедневно отчитане на приети/изписани пациенти (XML).
Третата група електронни услуги е насочена към пациентите и съдържа
лична информация. Проверката на здравноосигурителния статус е услуга,
предоставяна от НАП, към която Интернет – страница препраща НЗОК.
Посредством въвеждане на ЕГН, всеки пациент може да извърши проверка
за избрания от него личен лекар. Последната предоставена от НЗОК
електронна услуга е Преглед на досие от здравноосигурените лица.
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Системата съдържа личните данни на пациентите, включително и такива
за здравословното им състояние. С оглед това, входът в системата е
възможен единствено чрез цифров сертификат или чрез уникален код за
достъп. Уникалният код за достъп е личен и се получава лично в РЗОК
срещу представяне на документ за самоличност.
5. Заключение
Електронното здравеопазване е бъдещето на здравната система, не само за
нейното модернизиране, но и за по-ефективното й управление и контрол,
за по-ефективното разходване на финансовите средства и подобряване на
качеството на предоставяните на населението здравни услуги. Въпреки
декларираната воля за въвеждане на информационните технологии в
здравеопазването и наличието на стратегически документи, България е все
още далеч от практическата реализация на е-здравеопазването. Към
настоящия момент единствено информационната система на НЗОК
предоставя реални електронни услуги, включително и достъп до
пациентско досие.
Бъдещето на електронното здравеопазване зависи не само от
декларираните намерения, макар и заявени в стратегически решения, но и
от предприетите конкретни действия за изграждане на работеща
информационна система в здравеопазването. Предизвикателствата пред
националното законодателство се увеличават и с оглед определения срок
за транспониране на Директива 2011/24/ЕС – 25 октомври 2013.
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Abstract.
The present paper aims to analyse some key factors, which are currently shaping
a new journalistic profession called Data Journalism, focusing on its civic
engagement in the new emerging political environment. Within this political
landscape detrimentally affected by cyclic economic downturn, the data
journalist tends to redefine legitimacy and probe legal boundaries. Data
journalism in itself, as a branch of investigative journalism, seems to have
become gradually more important both in newsrooms and in society. The Open
Data movement and the policies at the heart of Open Governments are the
pillars on which Data Journalism supports its role as a watchdog of power.
Based on recent cases, mainly web sourced, the paper gives an overview on this
controversial matter which is in the centre of worldwide public debates, both in
the academic and political spheres.
Keywords: Open Government, E-Government, Data Journalism, Open Data,
Linked Open Data, Journalism Studies, Journalistic culture, Transparency
Introduction
In the current political environment the practises of journalism are considered as
being under siege (Lorenz 2010; Farhi 2006) passing through a long financial
crisis, along with a crisis of identity that, in specific cases, has degraded
democratic institutions (Barnett 2002). In recent years, historically popular
newspapers have been downsized (Tryhorn 2005) and have moved from printed
versions to digital platforms resulting in the creation of business models. If the
newspapers business is still debatable between media managers and academics,
we can certainly see how this financial crisis has led journalism to a natural
tendency for evolution, innovation and even revolution, due to the technological
opportunities that are inexorably expanding and to the digital developments that
are unfolding, adapting itself in a similar manner as has happened in the entry of
social networks into the global arena of information.
This process of change can be seen as a sort of ―genetic mutation‖ of journalism
(Fama 2010). The digital environment has produced a kind of schizophrenia that
has led to a huge range of various forms of journalism which are not just the
result of a global ―cut and paste‖ methodology, but also are the efforts expended
in producing independency, objectivity and transparency, and in certain cases,
establishing virtuous models of journalism that are innovative, participatory,
hyper-vertical and also sustainable. In the current digital framework Data
Journalism is one of the new growing promises of journalism, which has kept a
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distance from its own pre-internet roots which are Computer-Assisted
Reporting, Precision Journalism and Computational Journalism.
The first signs of this new face of journalism come from the concept of Data
Mining, which aims to dig into the innermost depths of the Web, combining the
collected data in order to tell a story. The term ―data mining‖ originated from a
system that has been applied for tracing terrorist activities (Wang, Allen,
Wesley and Madnick 2003). This system was called Total Information
Awareness (Healy 2003), in which all the information collected was transferred
onto the Internet in a huge database, and then through sophisticated algorithms,
was elaborated in order to extract and identify pathways and patterns, first
unnoticed, as a signal of terrorists planning and preparation. More generally
data mining strategies involve governments and citizens with participatory input
from the bottom to the top of the social pyramid.
Hence the application of this principle to the field of journalism results in
Computational Journalism (Flew, Spurgeon, Daniel and Swift 2011), strictly
related to Data Journalism, with the first one being a kind of journalism that
made pioneering initiatives possible like EveryBlock and WatchDog.net. These
initiative have shaped new professionals ―midway between technicians and
journalists‖ (Flew, Spurgeon, Daniel and Swift 2011).
The main reasons behind the growth of Data Journalism
Three main reasons can be identified behind the growing promise of Data
Journalism. The first two are: technological growth and new journalistic
practices. The third reason concerning civic engagement will be described in the
third chapter.
The most important point to consider is the technical factor. The digitisation of
documents and facts has produced a huge amount of material to search, select,
process, analyse, compare and publish with a suitable journalistic sensibility.
This process requires the availability of tools and software, as well as technical
and mathematical skills. It is from these interactions that new professionalism in
journalistic practice will be shaped. Journalists should be able to master new
skills such as writing a Freedom of Information request, searching databases
hidden in the so called ―invisible web‖ (Sherman and Price 2001), programming
a ―screen scraper‖ (Alba, Bhagwan and Grandison 2008) in order to acquire,
organise, clean, store and compare information with other sources; finally the
information can be visualised in an attractive way using infographic design in
order to increase the traffic of visits on the websites. For example, a database in
PDF, HTML or PowerPoint format can be imported on a spreadsheet using
specific tools (often freely downloadable from the Internet) such as Scraperwiki,
Yahoo! Pipes, OutWitHub or Google Spreadsheets. It is necessary to interpret
the interrelationships between the collected data in order to extract a story, and
then effectively visualise the narrative through several tools such as ManyEyes
or Tableau Public (Bradshaw 2013).
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The second reason has its direct roots in a stricter journalistic perspective. The
rise of Data Journalism is probably the result of the desire to tell stories that
would otherwise not be recountable. Currently, a data journalist can dive into
new sources of unprocessed data, cross it and tell a story based on data that has
alluring characteristics including quality, breadth and accuracy that would have
been unthinkable in the past. However if the benefits are obvious then the
drawbacks cannot be overlooked. These positive characteristics could be
adversely affected by the will of subjects/actors involved (for example public
bodies, agencies, governmental organisations) that should be ideally able to
publish raw data in an open and accessible format.
Overall, from a journalistic perspective, Data Journalism seems to be not only a
new way to tell stories, but also an active part of the democratic process whose
benefits are accrued by citizens and governments, in particular regarding
sensitive topics like health, education, crime and public spending (Grey,
Chambers and Bounegru 2012). Additionally, access to data without filters
allows the focus of attention to be shifted to others essential questions:
transparency and openness, which are both considered a precondition of a
modern and open society (Schultz 2000). With regards to this, Simon Roger,
former editor-in-chief of the Guardian Data Blog and currently Data Editor of
Twitter, said that he is convinced that Data Journalism embodies the most
advanced expression of the principle of freedom and access to information
(Stray 2010).
The challenges for E-Governments
Civic engagement is the third aspect in which Data Journalism is located in the
intersection between the awareness of citizens and the transparency of
information already mentioned above. Large parts of civil society are becoming
gradually receptive to the importance of open and transparent information, and
the necessity to implement an agenda to address the real needs of citizens are
felt, as can be read for example in the report published by the House of
Commons in 2012.
In order to satisfy this need for truth and information, democracies around the
world have adopted a principle that determines and regulates access to
governmental documents. Concerning this one of the important recent meetings
was the Open Government Partnership that took place in 2010 in Brazil, in
which representatives of almost 60 countries were gathered to debate the
various possibilities to apply policies for incentivising the rise of Open
Government (Angélico 2012).
Historically, in the United States, the Freedom of Information Act (FOIA) was
introduced in 1966, which allows anyone to know how the Federal Government
works, including total or partial access to classified documents. The Act allows
journalists and scholars to access the archives of the U.S. government and read
confidential documents about historical or current events, generally protected by
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state secrecy. Open Government was one of the main topics of the electoral
campaign of Barack Obama who suggested that these measures are an important
factor that guarantees the transparency of public administration and the
protection of press-freedom as reported recently in the Open Government
Partnership, Government self-assessment report of the United States of
America, published in March 2013.
The situation is slightly different in the UK where Tony Blair, in his memoirs,
recollects his belief and worries about the FOI: ―Freedom of information‖ he
said ―are three harmless words. I look at those words as I write them, and feel
like shaking my head till it drops off my shoulders. (…) The truth is that the
FOI Act isn‘t used, for the most part, by ―the people‖. It‘s used by journalists
(…).‖ (Cobain 2011).
Today the idea of an agenda with customised information is becoming more and
more vital for governments, mainly due to the opportunities offered by the
breakthrough of technology. Active citizenship is flowing into the networks (in
the form of associations, pressure groups, individual activists), offering
possibilities to multiply the interpretations of the FOIA which include vertical
integration of contents, participatory process, interaction between authors and
readers and the uploading of databases onto the Internet. In other words data
owned by citizens not the state, as recently Francis Maude said (Maude 2012).
Therefore data in general, and open data in particular, are fundamental to
governments as demonstrated in the last British election campaign in March
2010. The then current Prime Minister Gordon Brown (Labour) and the
opposition leader David Cameron (Conservative) were asked to debate the rise
of open data which was at the centre of the election agenda.
Cameron announced his digital manifesto promising an authentic transformation
in the management of information between the government and citizens. This
would include the opening of databases concerning the expenditure of the
Treasury. At the same time Gordon Brown launched the portal data.gov.uk with
the help of the inventor of the World Wide Web Sir Berners-Lee, and Nigel
Shadbolt, professor of Artificial Intelligence. Both of them declared that the
UK, and specifically the City of London, should be a world leader of the digital
economy (Nathan, Vandore and Whitehead 2012) due to the super-fast
broadband connection in existence. With huge investments they created
research institutes such as The Open Data Institute based in London, which
aims to analyse the various ways in which data is accessed and distributed.
The importance of freely accessible data is highlighted by the emergence of
various initiatives, which are pushing in the direction of transparency and
openness of information for citizens. Two examples are: The Open Data and
Linked Open Data movements. The first aims to emphasise important issues,
which include public expenditure and scientific information, among others. In
this way, data are made public in order to promote the growth of democratic
societies and benefit the local economy. The Linked Open Data movement,
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behind who stands Sir Berners-Lee, aims to make data available, linked with
other datasets in order to create a more global web of data.
Concerning Europe, on 18th June 2009 the Council of Europe opened the
signature for the Convention on Access to Official Documents. However, the
only document currently available is the Directive 2003/98/EC of the European
Parliament and of the Council, adopted the on 17th November 2003, which
aims to facilitate the reuse of public sector information (PSI).
Therefore, the main questions are: who will process the data in order to make it
available and readable for citizens? Who will extract the hidden stories from the
intersection between databases and information? According to Sir Berners-Lee
this responsibility lies with the press, in particular with regards to the purpose of
Data Journalism which, he stated, will shape the future of journalism.
The role of Data Journalism in an Open Government
Data Journalism, considered as a branch of investigative journalism, includes
different types of methodologies: research, investigation, statistics, visualisation
design, programming and sometimes coding and different types of steps such as
compiling, cleaning, contextualising and combining (Bradshaw 2011).
Therefore, assembling the required skills with the opportunities provided by the
marketplace seems both fascinating and complex. The role of journalism in
general, and Data Journalism in particular, is always to seek stories, be a
watchdog of power, a service to public citizens by the utilisation of data.
According to Hunter S. Thompson: ―Traditional journalism does not satisfy me
at all. I covered the story. I gave it a balance. Objective journalism is one of the
reasons that American politicians have been allowed to be so corrupt for so
long. You cannot be objective about Nixon.‖
The certainty about data could be a compass for those readers who try to
disentangle propaganda, par-condicium and huge information flows that were
unimaginable in the past. An article entitled Data Journalism, what is its role?
pointed out: ―In today‘s global society, saturated by the effects of the Internet,
smart phones and so on, we are often convinced that we know everything that is
happening in the world around us. Yet taking an example, the war in
Afghanistan, that has been addressed for years by the attention of the
international press, one could wonder how much we know about this war, trying
to answer the following question: How many details do we have?‖
We can include other examples such as: the successful case of
OpenSpending.org, in the UK, relating to the management of public spending,
and the case of prixdeleau.fr in France, relating to the privatisation of water.
Many of these examples could frame open data as a tool to refine policies and
investments and, additionally, interact with citizens who are able to knowingly
discuss relevant issues with public bodies. In addition to these, other fields such
as education, crime, geography, immigration, public transport are currently
covered, as we can see in the awarded projects such as: Riots Rumors, Subsidies
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for Public Transportation System, How Quick Did Help Arrive, Every Death
On Every Roads in Great Britain 1999-2010, carried out respectively by The
Guardian, La Nación, The Detail and BBC.
In an Open Government, public expenditure transparent and easily verifiable,
impact positively on the denouncing of the phenomena of corruption as well as
on the misuse of taxpayers‘ money, and it encourages the collective
management of the most important needs for each individual community.
As a result of this, comes also a more informed choice about the electoral
support that people offer to political representatives, which could be even more
transparent if together (from the central to local level) searchable databases are
built that encompass the programs, either of each party or of candidates, as the
Switzerland based project Transparent Politics clearly shows. In further projects
could be also included the historical archives of the legislatures, the map of
proposals accepted and rejected, rather than just displaying votes about the most
sensitive issues for citizens (Fama 2010). A digital agenda initiative can focus
on the elimination of the existing digital divide and, as a consequence, on the
development of a national digital culture which can be a great opportunity with
economic and social benefits.
Conclusions. Big Data and the future of journalism
In light of what has been written about the impact of open data on the real
world, optimisation of policies, sustainable economic development,
emancipation of citizenship through active participation, it is evident that the
function of journalism should be to monitor and stimulate virtuous dynamics of
governments.
In the case of Data Journalism, an urgency is required to determine the
journalistic status to be attributed to databases along with a specific
methodology to manage them as a part of the conventional cycle of information.
As has also occurred in the emergence of the global phenomena called ―citizen
journalism‖ (Allan 2009), where the concept of journalistic proof has changed
due to the audiovisual and textual contributions directly sent from the places of
the events narrated, similarly today this sudden abundance of data should
encourage journalists to acquire new skills and identify new career
opportunities, which will shape the journalistic profession within an open
government.
―Help us to keep governments open.‖ This was one of the first claims of the
highly publicised journalistic case, Wikileaks, whose revelations are the most
attractive and controversial examples of Data Journalism.
The story of Wikileaks concerns not the ways of practising journalism, but
additionally has directly impacted on the level of attention that has arisen
among governmental institutions insofar it has proved to be dangerous to their
status quo. In fact, it concerns as well the sphere of the rights of the journalistic
profession. According to Robert Niles of The Online Journalism Review:
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―Wikileaks divides journalists into two categories: those who want information
that reaches the public, and those who want to control the gates through which
the information is distributed.‖ It is a clear example that gives us an idea on how
destabilising an unprecedented action in terms of quantity of information
produced and audience reached could be. Assange has raised the level of
conflict between the digital culture of open knowledge within a transparent
frame and the establishment of information (Fama 2010).
The British journalist Paul Bradshaw theorises that in the age of the
interconnections new problems and new opportunities will be raised by the
reliance on huge amounts of data. It is necessary to humanise and personalise
the large archives of data, in a way that does not reduce the inherent complexity.
Bradshaw identifies in Cablegate the materialisation of the challenges for
journalism for E-Governments in the age of Big Data.
Julian Assange said: ―Journalism should be more like science in the sense that
the facts should be verifiable as much as possible. If reporters want long-term
credibility for their profession, this is the route to follow in order to have more
respect for readers‖ (Moss 2010). Assange more likely paraphrases what was
suggested in 1973 by Philip Meyer in his seminal book recently republished
under the title Precision Journalism, a reporter‘s introduction to Social Science
methods. In this book Meyer demonstrates the possibility that the practice of
journalism could be combined with social science techniques.
In conclusion, the experience of Wikileaks togheter with other less controversial
journalistic projects cited in this paper, show that along with the necessity of
having transparent institutions, the role and the mission of Data Journalism
should be to bring together data and readers and it is again the goal of this type
of journalism to shorten and reduce the distance between institutions and
citizens, between the base and the top of society.

References
Alba, Baghawan and Grandison (2008) ―Accessing the deep web: when good ideas go bad‖,
[online], CiteSeer, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.219.5142
(accessed on 22/03/2013).
Allan, S. (2009) Citizen Journalism – a global perspective, Peter Lang, New York.
Angélico, F. (2012) ―Transparency is an expensive business for fledgling democracies‖,
[online], The Guardian, http://www.guardian.co.uk/public-leadersnetwork/2012/apr/20/open-government-brasilia-2012 (accessed on 22/03/2013).
Barnett, S. (2002) ―Will a crisis in journalism provoke a crisis in democracy?‖, The Political
Quarterly, October, Vol 73, Issue 4, pp 400-408.
Bradshaw, P. (2011) ―The inverted pyramid of Data Journalism‖, [online],
Onlinejournalismblog, http://onlinejournalismblog.com/2011/07/07/the-inverted-pyramid-ofdata-journalism (accessed on 22/03/2013).
Bradshaw, P. (2013) Scraping for journalists, Onlinejournalismblog, Leanpub.

97

Cobain, I. (2011) ―Mixed results since Blair‘s ‗dangerous‘ Freedom of Information Act
launched‖, [online], The Guardian, http://www.guardian.co.uk/politics/2011/sep/20/mixedresults-blairs-dangerous-act (accessed on 22/03/2013).
Fama, A. (2010) Open Data. Data Journalism. Trasparenza e informazione al servizio delle
società nell‘era digitale, Libertà di stampa Diritto all‘informazione, Simplicissimum Book
Farm.
Farhi, P. (2006) ―Under siege‖, [online], American Journalism Review,
http://www.ajr.org/Article.asp?id=4043 (accessed on 22/03/2013).
Flew, Spargeon, Daniel and Swift (2012) ―The promise of Computational Journalism‖,
Journalism Practice, Vol 6-2, pp 157-171.
Gray, Bounegru and Chambers (2012) The Data Journalism Handbook, O‘Reilly Media,
Sebastopol.
Healy, G. (2003) ―Beware of Total Information Awareness‖, [online], CATO Institute,
http://www.cato.org/publications/commentary/beware-total-information-awareness (accessed
on 22/03/2013).
Lorenz, M. (2010) ―Data-driven journalism. What is there to learn?‖, European Journalism
Centre, [online], http://mediapusher.eu/datadrivenjournalism (accessed on 22/03/2013).
Maude, F. (2012) ―Francis Maude: ‗public data own by citizen, not the state‘‖, [online], The
Guardian, http://www.guardian.co.uk/public-leaders-network/2012/apr/19/frances-maudeopen-government-partnership (accessed on 22/03/2013).
Moss, S. (2010) ―Julian Assange: the whsitleblower‖, [online], The Guardian,
http://www.guardian.co.uk/media/2010/jul/14/julian-assange-whistleblower-wikileaks
(accessed on 22/03/2013).
Nathan, Vandore and Whitehead (2012) A Tale of tech city: the future of inner east London‘s
digital economy, Centre for London, London.
Niels, R. (2010) ―On the Internet, no one has to be gatekeeper, but everyone can be‖,
[online], The Online Journalism Review, http://www.ojr.org/page/2/?s=wikileaks (accessed
on 22/03/2013).
Sherman, C. and Price, G. (2001) The invisible web: uncovering information sources search
engines can‘t see, Thomas Hogan, United States of America.
Shultz, W. (2000) ―Preconditions of journalistic quality in an Open Society‖, [online],
Hungarian Europe Society,
http://www.europatarsasag.hu/hu/rendezvenyek/beszedek/preconditions-of-journalisticquality-in-an-open-society (accessed on 22/03/2013).
Stray, J. (2010) ―How The Guardian is pioneering data journalism with free tools‖, [online],
Nieman Journalism Lab, http://www.niemanlab.org/2010/08/how-the-guardian-is-pioneeringdata-journalism-with-free-tools/ (accessed on 22/03/2013).
Tryhorn, C. (2005) ―Downsizing: how newspapers got smaller‖, [online], The Guardian,
http://www.guardian.co.uk/media/2005/sep/12/pressandpublishing.newspaperformats1
(accessed on 22/03/2013).
Wang, Allen, Wesley and Madnick (2002) ―An information product approach for Total
Information Awareness‖, Working Paper 4407-02 CISL 2002-15, November, MIT Sloan
School of Management.

98

THE ROAD TO SUCCESS - FROM HIGH QUALITY PUBLIC
SERVICES TOWARDS THE HIGH-QUALITY PUBLIC
ADMINISTRATION
Elizabeta Mitreva, Nako Tashkov
Goce Delcev University, Shtip, Macedonia
email: elizabeta.mitreva@ugd.edu.mk;

Abstract
There is empirical evidence that various quality improvement programmes in
public administration have increased users' satisfaction. Yet, at the same time,
mass public surveys indicate a decrease in trust in national government,
Parliament and the civil service. This indicates that there is no linear
relationship between service quality and trust.
The perception of quality come from very specific observations of public
services whereas trust refers to the government machinery in general.
The high quality public administration means to be able to increase customer
satisfaction through the public services and build trust in public administration
through transparent processes, accountability as well as through democratic
dialogue. In order to do so, conventional business concepts of quality which
regard public services as service providers and citizens as customers must be
enriched by the TQM (Total Quality Management) concept of quality which
perceives public agencies as catalysts of civic society, and citizens as part of a
responsible and active civic society.
The advantage of the using the TQM system is not only the increasement of the
business results of the public services that further on would serve as a starting
power for continued improvement.
Key words: Quality system, TQM concept, quality public administration,
public services, internal standardization, SPC, costs, education and motivation,
methodology.
1. INTRODUCTION
The management in a public administration which tend towards
implementention of the TQM philosophy, and which mind the necessity to
improve their business processes, stimulates generation of new ideas,
undertakes codification actions or transfer of ideas coming from the staff in any
explicit form of their implementation. The generation of new ideas is a result of
innovativeness and creativity of the employees and it could be further
stimulated with other given activities straight from the management. Main
designer of the innovative climate is the top management that needs to be
enthusiastic for innovations, and being innovative by itself, i.e. thinking outside
the rough schemes of business and being open to new ideas, ready to accept the
risk and to be able to provide the necessary resources for realization, to listen, to
encourage and support the employees, to trust and to be tolerant to any failures
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and errors. The number of leaders and managers ready for teamwork is very
small, in terms of Macedonian conditions. Managers are expected to ease up the
work and to teach, helping to create an environment where the individuals of the
teams will achieve their optimum, and not playing experts themselves.
The introduction of the quality system is teamwork therefore in the
environments where the rights and regulation for teamwork are not obeyed this
system could be evaluated as unacceptable. One of the biggest changes that are
demanded starting the implementation of the TQM (Total Quality Management)
strategy within the public administration is to adjust the mentality, release the
old habits and the transitional syndrome. The problem with the Macedonian
mentality lays in the fact that they persistently and irrationally go against the
external mental models, instead being wise and both analyze and implement
them. When they accept new mental model without a detailed analyzes, they
easily give up from the traditional model. The basic problem is how to join own
traditional values that rule the work successfully.
Macedonians have a history of living in a place that borderes with the global
cultures, religions and civilizations. Many conquerors have brought their own
mental model (through the religion, culture, standards) as well as their ruling
methods. Therefore, there is a defensive mechanism that has been built towards
the foreign and new values, fearing not to lose their own identity. All of these
causes isolation and creation of an illusion of self-adequacy. In this way there is
a resistance towards continuous learning and changes and therefore towards
success as well, which could be ultimately reached through new competences
and adjustments.
TQM strategy has given the possibility to the Japanese to join their traditional
mental model with the new mental model of their traditional eastern culture that
within itself is carrying certain values from the western civilization. The results
that are coming from the people of Macedonian origin living abroad are
showing that they have successfully joined their huge talent and the individual
mental potential with the world known methods and techniques which indicated
the fact that Macedonia possesses huge unused potential.
Macedonian public administration is based on the traditional approach and
therefore there is a need of reorganization or reengineering of the whole
business. Nevertheless, the most important aspect that is being developed into
new theory is based upon on the third approach i.e. to an organization that is
capable of being exposed to learning novelties. Hence, the conclusion is that
the successful functioning of the public administration is possible only with a
solid function of the managerial teams, good cooperation with the employees,
existence of new standards of rewarding and penalties, clear orders and precise
instructions of the employees instead of agreeing with them and all of these
would be done only if there are managers that are developing the TQM strategy.

100

1.1. The core of TQM strategy
The TQM philosophy has been accepted in many public administration
worldwide, and its usage refers to new key adjustments into the quality
approach within the business process. The very first alteration refers to the
establishing of processes of continuous improvement in all segments of public
administration by involvement of the staff, and the second by gratification of
the needs to all users (citizens, stakeholders, employees and professional bodies,
the society as a whole and the international forum) together with the benefits of
public sector.
What‘s the core of TQM strategy?
As of the interpretation that has been provided by the European Foundation for
Quality Management (EFQM, 1992) the significance of the total quality
management (TQM) is defined as follows: ―Management strategy for flawless
achievement of an institution and its outcomes‖.
1.2. Factors For Successful Implementation of TQM Strategy within
Public Administration
As a condition for a successful accomplishment of TQM strategy within the
public administration is the presence of a contemporary management especially
a strong leadership (Ciamna, 2005). The leadership includes an initiative that
comes from the top executives, consent of the academic staff, break-through of
opinions, proactive working style, teamwork, training, and support during
successful actions and achievements.
Expansion of TQM concept within the public administration seeks a solid social
and cultural level of the environment (habits and mentality of the employees),
creating an infrastructure and development of a corporative attitude into those
institutions.
In this paper the effort to develop a universal, integral methodology for
designing and implementing of the TQM system for public sector through the
TQM principles has been presented. This methodology is to help out and
produce useful directions to a public administration which tends to become
―world‘s class‖ institution.
The model-methodology that is implied (Mitreva, 2010) is integral and
universal, meaning that it‘s applicable to the public administration regardless of
its nature, and the success of its usage will depend only if the integration with
the informative technology is achieved together with the following: internal
standardization, methods and techniques for quality improvement, system for
costs analyses etc, along with continuous education and motivation of the
employees.
The integral methodology for designing and implementon of the TQM system
has a reflective contact as an outcome from the necessity of the permanent
promoting of the business processes. Repetition or even a spiral one of such
cycles could enable to see the assets of their usage. Thus, the organization‘s
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attitude towards those initiatives is being changed and depicts stimulation
towards higher aims of perfection.
This methodology would not only present a success into the implementation for
improvement of the business processes into the Macedonian public
administration but will also raise the awareness of the administrative staff
regarding the quality and their tendency towards the increasing contentment of
the citizens, employees and professional bodies, the society as a whole and the
international forum. But, without the support of the leadership and without the
involvement of the academic staff, all the efforts for improvement would be in
vain.
2.
INTEGRAL
METHODOLOGY
FOR
DESIGNING
AND
IMPLEMENTATION
OF
THE
TQM
SYSTEMS
WITHIN
MACEDONIAN PUBLIC ADMINISTRATION
The basic within the designing of such model is the redesign after which a new
phase of a business, i.e. continuous improvement by which the cycling of the
Deming‘s quality circle (Plan-Do-Check-Act) is followed.
The necessity of redesign/ reengineering could arouse among those institutions
that are willing to abandon the traditional approach by introduction of a new
one, modern approach of education and science. Both approaches are based on
same postulates: competences, abilities and knowledge but all those differently
implemented according to the technological development of the country and the
higher educational systems in it.
The integral methodology for designing and implementation of the TQM system
is consisted of a number of methodologies (Mitreva, 2010): Methodology for
the subsystem - internal standardization; Methodology for subsystem- statistical
process control (SPC); Methodology for analyzing total costs within a process;
Methodology for subsystem- education; Methodology for assessment of success
as of the designed and the implemented system according TQM (Audit).
2.1. Methodology for the subsystem - Internal Standardization
The system for quality providing into the public administration is a unity of
mechanisms, activities and gauges that are being conducted into public
administration in order to create a well-educated employees, fully professionally
trained and responsible for work in each societal environment.
Each institution makes own system for quality provision according to the
curriculum that is being cultivated according to the conditions in which this is
being implemented and in the framework of the European standards for public
administration.
Each public administration functions according to the acts through which every
step of the curriculum and the research activities have been defined. The acts
are being adopted according to the necessities of the supervisor staff or the
administrative wards. The acts contain the obligations and responsibilities of
each and every employee, but before all the ones regarding the senior and junior
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supervisor staff and the citizens within the accomplishment of the business
process.
The procedure of the designing and the implementing process for internal
standardization has been done through few steps:
 Plan
1 step: Plan for designing and implementation of the subsystem - internal
standardization.
2 step: Election of team members.
3 step: Education of the team members of the system for designing and
implementation of quality providing within public administration.
4 step: Designing of SOP (Standard Operative Procedures) according to the
actual condition into the public administration through preparation of a number
of documents that will be useful to the employees in the public services, the
citizens and the society.
The best way to depict the SOP with a block diagram in which every phase of
the business process will be marked, then the employees that perform the
activities as well as the incoming and outgoing documentation. In this way each
fault can be seen and therefore able to react immediately by eliminating them.
The block diagram is the most simple and most practical manner of describing
the business process.
5 step: Examining the possibilities for improvement of quality and efficiency of
the processes.
6 step: Establishing the control points of the processes where the data could be
collected.
7 step: Defining of documents - incoming and outgoing in each process.
 Do
8 step: Usage of the gained competences and experience into the
implementation of the designed subsystem for standardization.
The processes ought to be done in accordance with the provided conditions and
well-planned optimal exploitation of all resources. The checkup (evaluation) is
organized inside the institution (self-evaluation) and out of the institution by the
Evaluation Agency.
 Check
9 step: Checkup and evaluation of the outcomes of the newly implemented
SOP.
 Act
10 step: Assessing the necessity of corrective gauges.
The Commission for self-evaluation is appointed to make a critical analyzing of
the institution, to submit a report to the management board and then in a role of
monitoring request an implementation of their own suggestions and remarks
into the problem-solving of the failures meaning to remove the obstacles into
providing the planned quality.
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After adopting four of the given activities in the circle of qualities they need to
be used in practice continuously. That refers to the adopting of standards, SOP
and normative for all processes into the public administration and research by
which the levels of possible measuring and achievement will be described.
The very first circle for providing quality is the hardest and most durable
because it is linked with building the infrastructure, creating legislation,
academic training for conduct of self-evaluation and external evaluation
processes in a lack of professional experience towards that.
2.2. Methodology of the subsystem - Statistical Process Control (SPC)
Measuring quality into the public administration is done by using adequate
methods and techniques by which data collecting of the current condition is
being provided. According to the data and information, the base levels of the
work indicator are being evaluated and the problems that demand a special
attention are being selected.
The identifying of the fundamental problems causers for quality providing can
be done through the analyses (data checkups, implementing special methods
and techniques for data analyzing etc.).
The procedure for establishing the subsystem for statistical process control into
the public administration is done through the following activities:
 Plan
1 step: Plan for designing and implementing the subsystem for statistical
process control.
2
step: Team members‘ selection.
3
step: Training of the team members on the methods and techniques for
providing quality of services.
 Do
4 step: Application of different methods and techniques for a given task and
established aim into the public administration. The usage of the software
packages as a fast and easy to use is even more emphasized.
5 step: Preparation of forms for SPC data collection.
6 step: Designing a subsystem for SPC within a public administration.
Within the subsystem for SPC managing in an institution the following ought to
be defined:
 what needs to be controlled;
 where will the outcomes be collected, filed and analyzed;
 persons appointed for collecting, filing and analyzing of results;
 manner of presentation of outcomes,
 the path of the outcomes;
 establishing and realization of policies for quality checkup;
 preparation, operationalization and realization of the plan and
programme for quality checkup;
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 determining and realization of the manner, procedure and the means
for quality control in education.
 Check
7 step: Checkup and evaluation of the effect of SPC usage.
 Act
8 step: Evaluation of the necessity of corrective measures within the designed
SPC subsystem.
And the circle starts spinning again.
2.3. Methodology for Analysis of Total Costs of Quality in a given process
Management with total amount of costs is done in few steps:
 Plan
1 step: Plan for designing and implementing the subsystem for costs of quality.
2 step: Selection of team members.
3 step: Establishing teams and their education for different possibilities
(methods) for costs analyses.
Often, the software solutions for optimization of educational processes meaning
a work performance with least costs are used.
 Do
4 step: Usage of different methods for analyzing of total costs of quality within
a process in а public administration.
5 step: Preparation of a proper documentation for a simplified usage of methods
for costs analyses.
6 step: Designing a subsystem for cost analyses.
 Check
7 step: Checkup and evaluation of the effects of the implemented subsystem.
Analysis of the outcomes is done with a revision of the starting relation of the
costs of adjustment and discrepancy in the business process.
 Act
8 step: Assessment of the necessity of corrective measures.
2.4. Methodology of the subsystem - Education
The system for providing TQM should not only be well designed but it is
necessary to be solidly implemented into practice. Therefore, it is necessary to
follow a continuous education, training of management board as well as the
staff, training of the administrative staff, through which the system for
providing quality and its maintenance will be strengthened.
Planning the educational process is a task for the authority staff which is
obliged to establish an education ward. This ward would have to prepare the
plans and programmes in different levels for providing quality, in accordance
with the functions and tasks that are being realized into а public administration
using the methodology and usage of Deming‘s circle of quality.
The education of the employees into the whole structure of the public
administration is aiming to gain skills and experience into the realization of the
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educational processes in accordance with the quality demands of the business
process, legal responsibilities and adequacy criteria as well as appointing the
academic staff because the quality demands an involvement of everyone.
The educational process need to be done through a usage of a quality circle in
few steps:
 Plan
1 step: Plan for education/training of the authority and administrative staff.
2
step: Election of teaching staff (experts, specialists) from the employees
or externally in order to realize the training.
3
step: Election of participants in the training- employees from different
sectors and departments.
 Do
4 step: Realization of the course.
 Check
5 step: Competence checkup.
 Act
6 step: Amending the programme for education and training.
As with the new amendments the second quality circle begins (Plan-Do-CheckAct). This working mode continues spirally in direction of a constant
improvement in all functions of the work performance within a given public
administration.
2.5. Methodology for Evaluation of the Outcomes from the designed and
implemented TQM system (Audit)
The aim of the fifth phase - control, is an evaluation and monitoring of the
results from the previous phases. In this phase the modification of the system
and the establishing of new rules, procedures and instructions, as well as other
norms are being verified.
The process procedure of the checkup is done through the following activities:
 Plan
1 step: Plan for evaluating the success of the designed and implemented TQM
system.
2 step: Election of the evaluation board.
3 step: Training of the evaluation board.
4 step: Preparation and analyzing the needs, standards and documentation that
is necessary for the assessment.
 Do
5 step: Evaluating the public administration regarding the success of the
designed TQM system.
 Check
6 step: Processing and analyses of the outcomes.
The results are to present what have the public administration achieved and the
possibilities present how those results have been achieved.
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 Act
7 step: Submitting a report from the evaluation to the authority staff in cased of
undertaking corrective measures.
The integral methodology for designing and implementing of TQM system has
a feedback as a result of the necessity of permanent improvement of the
business processes. In order for this methodology to be efficient, it is necessary
to implement an information technology.
3.
CONCLUSION
The benefits of the proposal - methodology for designing and implementation
of the TQM system into public administration
The benefits from the methodology for designing and implementation of the
TQM system into public administration are:
 by the usage of the internal standardization the responsibility of the
steering-committee and administrative staff improves during the
accomplishment of the business processes;
 with the usage of the statistical methods and techniques of quality in
public, better services are provided;
 with the usage of the software packages the efficiency of the usage of
statistical methods and techniques is being increased;
 through the analyses of costs for quality the loss can be easily controlled
and therefore reduced to minimum.
Besides those, it is expected that other significant effects could be achieved,
such as:
 involvement of all employees into the accomplishing quality in public
services within the business process;
 dedication of the employees towards the improvement of the quality of
public services;
 total dedication of the top management towards the system according the
TQM and its continuous improvement;
 ability to solve problems at all levels;
 minor but significant improvements of the business processes and public
services;
 optimization of the business processes;
 elimination of the responsibility for decision-making on a lower level.
Without a dedication of the top management towards the set goals for quality of
the business process and consistency within its implementation, all those efforts
will be just a simple waste of money and time which will at the same time
reduce the possibility for success into a following initiative of such type.
It should be emphasized that the benefits from the introduction of this model
cannot be immediately seen as it takes more time. But this oughtn‘t to be a
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reason to give up the starting initiative because the quality is a long-term
process.
The assets of the usage of such model is not only an increase of the dedication
from the top management and the authority staff towards the improvement of
the business processes, but achieving a contentment of citizens and the society
which will further on serve as a moving power for continuous improvements.
Yet, the conclusion remains that there is a clear determination of the
Macedonian public administration regarding the care and the responsibility to
provide and promote the quality in public services and as a result the interest for
cooperation among the public administration in the country and Europe has
increased as well.
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Abstract. In the paper is presented an approach for modeling of business
decision as a task for allocation of an uniform resource. The approach is based
on the classical linear programming problem in which the coefficients in the
objective function are determined by a procedure based on fuzzy logic and
arithmetic. The model for resource allocation takes into account the presence of
multiple simultaneous criteria. This approach allows the optimization problem
to be solved efficiently in the case of incomplete and uncertain information.
Keywords: fuzzy AHP method, fuzzy linear programming, linguistic variables
Въведение в проблема.
Ситуациите, възникващи при вземането на решение в бизнеса често се
характеризират с „размитост‖. В значителен брой от случаите са налице
непълнота, непрецизност и несигурност, дори и липса на данни за
факторите, определящи избора на едно или друго действие. В някои от
случаите дори стойностите на тези фактори са представени в най-обща
вербална форма: ‖по-висока ефективност‖, „по-ниски разходи‖, „пократък срок‖ и т.н. Ефективността на бизнес-процеса налага всички
обстоятелства около вземането на решение да са добре преценени и по
възможност - количествено остойностени. Бизнес-решението следва да
бъде добре аргументирано и подкрепено от обективна преценка на
условията на бизнес-процеса. Допълнително и често присъстващо
усложнение при вземането на бизнес-решение е наличието на няколко
едновремено валидни и независими критерия.
В настоящата работа се предлага подход за вземане на решение в задача
за разпределение на ресурс, който съчетава оценяването на факторите на
бизнес-процеса чрез лингвистични категории и размити оценки с
оптимизационен модел, основаващ се на общата задача на линейното
програмиране (ЛП). Едновремено с това подходът взема под внимание и
наличието на няколко критерия при избора на целесъобразното решение.
1.
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С него се цели да се постигне адекватно моделиране на присъщите за
процеса на вземане на решение обстоятелства около несигурността и
непрецизността на данните.
2. Задача за разпределение на ресурс като обща задача на ЛП.
В разглежданата задача бзнес-решението се отнася до разпределение на
еднороден ресурс между няколко различни дейности (обекти) при
изискване за максимална ефективност. В класическия си вид това решение
се дава от общата задача на линейното програмиране във вида:
n

Да се максимизира:

Z ( x1 ,..., xn )   ci . xi ,
i 1

n

при ограничения:

a
i 1

x  b j , j  1,..., m,

ji i

xi  0, i  1,..., n.

(1)

(2) – (3)

Както е известно, целевата функция (1) оценява общата ефективност на
разпределението, коефициентите ci оценяват ефективността от
насочването на единица ресурс към дейност i, а векторът (x1,…,xn)
изразява конкретното разпределение на ресурса по дейности.
Ограниченията (2) и (3) определят възможното потребление на ресурса,
т.е. дефиниционната област на задачата.
В класическия вид стойностите на параметрите ci, aij, bj в общата задача
на ЛП – в нейната целева функция и в ограниченията са точни, конкретни
числа. Реалното прилагане на задачата (1) - (3) в оптимизационни модели
и в практиката на вземане на решение показва някои проблеми:
- Осигуряването на точни стойности на параметрите на задачата (1)
– (3) в практическите ѝ приложения не винаги е възможно и
реалистично;
- В много от случаите при избора на решение се налага да се
вземат под внимание няколко независими критерия, подредени в
някаква скала на приоритетите, докато задчата (1) – (3) в
изходния си вид е еднокритериална.
В настоящата работа се приема, че несигурността и непрецизността на
данните са свързани преди всичко със стойностите на коефициентите ci в
целевата функция (1), затова изследването е насочено към представянето
им не с „точни‖, а с размити числа, получени след експертно определени
вербални оценки. Що се отнася до параметрите в ограниченията aji и bj –
на този етап се приема, че те са значително по-точно определени от
стойностите на коефициентите в целевата функция (1) доколкото найчесто изразяват достъпни вътрешни характеристики на бизнес-процеса.
Поради тази причина тук тяхното представяне с „точни‖ числа се запазва,
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но разширяването на подхода в посока заменянето им с размити стойности
е напълно осъществимо.
3. Същност на оценяването с размити оценки и лингвистични
категории.
„Размитото‖ число Ã се определя (Chen 2001, Kasabov 1998) като
изпъкнало размито множество от стойности, принадлежащи на определен
интервал върху реалната числова ос, върху който е дефинирана функция
на принадлежност μА(x) със стойности в интервала [0,1]. Функцията на
принадлежност μА(x) е по части гладка и удовлетворява следните условия:
(а) μА(x) = 0, за вс. x ϵ (-∞, a1] U [a4, +∞ );
(b) μА(x) е ненамаляваща върху [a1, a2] и ненарастваща върху [a3,a4];
(c) μА(x) = 1 за вс. x ϵ (a2, a3),
където а1 ≤ a2 ≤ a3 ≤ a4 са точки от реалната числова ос R.
Триъгълното размито число ã принадлежи към специален клас
размити числа, дефинирани чрез наредена тройка реални стойности (a1, a2,
a3), а1 ≤ a2 ≤ a3 . Функцията на принадлежност μА(x) в този случай има
следния вид:

 ( x  a1 ) /( a2  a1 ), a1  x  a2 ,

a ( x )  (a3  x ) /( a3  a2 ), a2  x  a3 ,

0,
иначе


(4)

Често се използва и следната форма на представяне на триъгълното
размито число: a~  [al , au ] , където al и au са лявата и дясна граница на
интервала, за който е дефинирана μА(x) (респ.а1 и а3).
За размитите числа са определени основните аритметични операции
(Chen 2001, Kasabov 1998, Hanss 2005).
Лингвистичните категории изразяват наредба, представена най-често в
ординална скала чрез изразите: „слабо доминиращ‖, „силно доминиращ‖ и
т.н. Връзката между лингвистичните категории и съответстващите им
размити стойности, използвана в настоящата работа е представена в
таблица 1.
Графики на функциите на принадлежност за размитите числа,
използвани в разглежданата задача са представени на фиг.1.
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Таблица 1. Скала на ранжиране на лингвистични стойности и размити оценки.

Фиг.1 Графики на функциите на принадлежност на размитите числа,
представящи лингвистичните променливи в задачата.

4. Описание на подхода.
Подходът към решаване на задачата е конструктивен и се основава на
метода за многокритериална оптимизация AHP (Analytic Hierarchy Process)
в „размития‖ му вариант (fuzzy-AHP). Методът fuzzy-AHP е подробно
описан в (Ying-Ming 2008, Debmallya 2010), поради което тук същият няма
да се излага. Той съчетава многокритериалното оценяване на факторите,
влияещи върху стойността на целевата функция (ефективността на
решението за разпределение на ресурсите) с прилагането на лингвистични
категории и размити стойности. Съществено е да се отбележи, че,
обобщената оценка на стойностите на коефициентите ci в този подход
изразява „полезността‖ на влагането на ресурс xi спрямо i-тото „действие‖
(„обект‖).
Приема се, че в оценяването на ефективността на решението участват K
на брой критерия: Kp, p=1,…,P.
Основните стъпки на подхода са следните:
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a. Оценяват се относителните тегла на критериите Kp, участващи в
задачата, чрез размити тегловни коефициенти. За изчисляване на
теглата се използва квадратна матрица на общите предпочитания
(Overall Preference Matrix - OPM) R~p  p , p  1,..., P , която първоначално
се попълва с лингвистични стойности (съгласно първа колона на
табл.1), определени по експертен път. Лингвистичните стойности
(„силно доминиращ‖, „умерено доминиращ‖ и т.н.), като елементи
на матрицата R~p  p , изразяват взаимното доминиране на критериите
два по два. След съставянето на матрицата, елементите ѝ се
трансформират в размити числа (втора и трета колона от табл.1).
~
~ ,..., w
~ ) се определят по
Относителните тегла на критериите W  ( w
1
P
алгебричен път чрез изчисляване на собствения вектор на матрицата
~
R p  p за най-голямата ѝ собствена стойност (Ying-Ming 2008).
Изчисленията се извършват и резултатите за теглата
~  [w , w ], p  1,..., P се представят с размити числа.
w
p
pl
pu
b. Оценява се и се ранжира „полезността‖ (значимостта) на всяка от
дейностите (обектите) по всеки от критериите Kp. Оценяването става
също по експертен път с лингвистични стойности, преобразувани в
размити числа, съгласно т.3 (табл.1). За целта по всеки критерий Kp
~
се попълва квадратна матрица Pnpn , k  1,..., P , сравняваща взаимния
„приоритет‖ на дейностите (аналогично на структурата на матрицата
~
R p  p ). Броят на съставените матрици съответства на броя на
критериите P. Процедурата на изчисление на относителните тегла
~
на дейностите V p  (v~1p ,..., v~np ), p  1,..., P по всеки от критериите Kp като
~
собствени вектори на матриците Pnpn , p  1,..., P , е аналогична на тази
от т. (а) за изчисляване на относителните тегла на критериите w~k .
c. Въз основа на резултатите от стъпка (a.) и стъпка (b.) се пресмятат
размитите оценки c~i , i  1,..., n на коефициентите в целевата функция:
~  v~2  w
~  ...  v~ P  w
~ ), i  1,..., n ,
c~i  (v~i1  w
1
i
2
i
P

където



и



(5)

са символите на операциите ―сумиране‖и

―умножение‖в „размита‖ аритметика (Chen 2001, Kasabov 1998,
Hanss 2005).
d. Преминава се към „дефъзификация‖ на размитите оценки на
коефициентите c~i , от стъпка (c.), т.е. трансформирането им от
„размити‖ в „точни‖числа ci . За тази трансформация се използва
популярният в специализраните изследвания метод на „масовия
център‖ (Chen 2001).
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e. Преминава се към решаване на задачата на ЛП с изчислените на
стъпка (d.) оценки ci и с целева функция:
n

,

Z ( x1 ,..., xn )   ci. xi

(6)

i 1

при първоначално определените ограничения (2) и (3).
Решаването на оптимизационната задача на ЛП е възможно да се
извърши и с участието на размитите оценки на коефициентите c~i , без да се
изпълнява стъпка (d.), но към този вариант следва да се пристъпи при
целесъобразност, като се има предвид, че в случая обемът и сложността на
изчислителната работа значително ще нараснат.
5. Числен илюстративен пример.
За илюстриране на подхода е приложен прост пример с редуцирана
размерност. В примера се разглеждат три критерия: K1, K2 и K3, наречени
условно „производителност‖, „разходи за производство на единица
продукт‖ и „показател за качеството‖. Броят на „дейностите‖ в задачата е n
= 3.
Стъпка (а.) – определяне на теглата w~ p на критериите Kp, p=1,…,P.
За целта се съставят последователно: матрица с вербалните оценки
на критериите, матрица с представяне на оценките като размити
стойности и се изчисляват теглата на критериите
K1

K2

K3

K1

1

МД-1

ИД-1

K2

МД

1

СД-1

K3

ИД

СД

1

K1

K2

K3

K1

~
1

~ 1
7

~ 1
9

K2

~
7

~
1

~ 1
5

K3

~
9

~
5

~
1

Фиг.2 Матрица на вербалните оценки (a) и матрица на размитите оценки (b).
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K1

K2

K3

K1

(1,1,3)

(0.111,0.143,0.2)

(0.111,0.111,0.143)

K2

(5,7,9)

(1,1,3)

(0.143,0.2,0.333)

K3

(7,9,9)

(3,5,7)

(1,1,3)

Фиг.3. Матрица на размитите оценки като тройки реални числа.

~
w
1

(0.055899, 0.067228, 0.101332)

~
w
2

(0.263167, 0.299324, 0.392744)

~
w
3

(0.914047, 0.951780, 0.963129)

Фиг.4. Тегла на критериите (размити стойности).

Стъпка (b.) – изчисляване на теглата v~ik , i=1,…,n на „дейностите‖ i
спрямо всеки от критериите Kp . Схемата на изчисленията е
аналогична на тази от стъпка (a.). Показани са изходните матрици с
вербалните оценки, матриците с размитите числови оценки и
стойностите на теглата v~ik .
- за критерий K1 – „производителност‖:

c1
c2
c3

c1

c2

c3

1

МД

СД

МД

-

1

СД-1

1

УД

УД-1

1

v~11

(0.950833, 0.967417, 0.974727)

v~21

(0.180351, 0.223001, 0.266257)

v~31

(0.119890, 0.257263, 0.355695)

c1

c2

c3

c1

~
1

~
7

~
5

c2

~ 1
7

~
1

~
3

c3

~ 1
5

~ 1
3

~
1

Фиг. 5 Матрици с оценки на теглата на „дейностите‖ по критерий К1.
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- за критерий К2 – „разходи‖:
c2

c3

МД-1

УД

1

СД

c1
c1

1

c2

МД

c3

УД

СД-1

-1

1

v~12

(-0.33902, -0.11065, 0.106704)

v~22

(-0.63354, 0.904835, 0.962798)

v~32

(0.24826, 0.411026, 0.694807)

Фиг. 6 Матрици с оценки на теглата на „дейностите‖ по критерий К2.

- за критерий К3 – „качество‖:
c2

c3

УД

v~13

(-0.4819, -0.02926, 0.229759)

СД-1

v~23

(-0.11553, 0.090746, 0.15944)

1

ИД-1

v~33

(0.861599, 0.969007, 0.99287)

c1
c1

1

c2

УД

c3

-1

СД

ИД

1

Фиг. 7 Матрици с оценки на теглата на „дейностите‖ по критерий К3.

Стъпка (c.) – изчисляване на размитите оценки c~i , i  1,..., n на
коефициентите съгласно зависимостта (5):
c~3

c~1

c~2

(0.210198, 0.257263, 0.355695)

(0.041244, 0.654607, 1.058134)

(0.7302, 0.947477, 1.042163)

Стъпка (d.) – трансформация на размитите оценки c~i , в „точни‖
(„неразмити‖) ci . Използван е методът на масовия център („center of
gravity‖).
c’1 = 0.271435

c’2 = 0.581425
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c’3 = 0.876942

Стъпка (е.) – решаване на задачата на ЛП (6) с оценките ci ,
определени на стъпка (d.) – в случая се решава примерната задача:
- да се максимизира целевата функция:
Z ( x1, x2 , x3 )  0.271435. x1  0.581425. x2  0.876942. x3 ,

при ограничения:
 x1  x2  x3  40
 2. x  x  x  10
 1
2
3

x1  x2  10

 x1  0, x2  0, x3  0

Оптималното решение на задачата е X *  ( x1*  14, x2*  4, x3*  22) при
стойност на целевата функция Z *  25.4185.
6. Заключение, изводи, развитие на подхода.
Предложеният в настоящата работа подход допълва задачата за
разпределение на еднороден ресурс, представена чрез общата задача на
ЛП с въвеждане на размити оценки за коефицентите в целевата функция и
отчитането на множество критерии при формирането на техните
стойности. Той позволява оптимизационната здача да бъде решена
ефективно и в случаите на непълна и несигурна информация. Получените
след
трансформирането
на
размитите
оценки c~i стойности
на
коефициентите ci нямат конкретна дименсия, но имат генерализираща роля
и смисъл на оценка на общата „полезност‖ на решението. Предимство на
подхода е представянето на значителна част от изходните параметри на
задачата с експертно определени лингвистични стойности (лингвистични
променливи). Подходът позволява прилагането на AHP като
оптимизационен метод и върху променливи, дефинирани в непрекъснат
интервал, въпреки, че по замисъл той е предназначен за оптимизация
върху крайно дискретно множество от обекти.
Подходът може да бъде разширен и приложен и в случаи на линейни
оптимизационни задaчи с по-специфична структура като например
разпределителна или транспортна задача.
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Abstract. Significant volumes of text in unstructured form are available in the
web and in different administrative and corporate digital stores. The analysis of
textual data by specific information technologies as text mining results in
patterns which describe relationships, dependencies or associations among
terms or documents. This is analytical approach for knowledge engineering. The
content of a knowledge base is represented by knowledge models. The paper
presents an approach for the design of knowledge models from different text
analysis tasks. The framework involves knowledge engineering and ontological
representation. It is implemented on text corpus with papers on e-Governance.
The resultant knowledge models are presented. Ontology is instantiated for the
formal representation of the knowledge models and sample logic queries for
retrieving knowledge from the knowledge base are shown.
Keywords: knowledge model, text analysis, text mining, knowledge
engineering, knowledge base, ontology, e-Governance
1. Knowledge systems and knowledge models
Knowledge based systems (Akerkar and Sajja, 2010) deal with processes for
problem solving with artificial intelligence techniques. As such they represent a
topic that has attracted significant research efforts in the last decade. Knowledge
management system aims to systematically organize documented as well as
implicit knowledge (Koenig, 2012). Implicit knowledge is obtained from
information set out in tangible form by drawing logical inferences. The
integrated documented and inferred knowledge in the form of facts, rules,
heuristics and meta-knowledge is stored in a knowledge base, representing the
core of the system. Meta-knowledge enables inferences for rule definition and
represents the structure of existing knowledge about the organization or
application domain which is referred to as ontology.
Knowledge models provide for representing knowledge from the knowledge
base. The most widely applied are: tree-like and network diagrams, tables and
grids (Knowledge Models, 2013). The tree-like diagram, i.e. taxonomy involves
is a relationships for representing domain knowledge as concepts and subconcepts. A network diagram represents knowledge objects as nodes that are
linked by different relationships thus representing a semantic network of the
domain knowledge. Table-like models are frames representing concepts with
attributes and their values.
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A knowledge base is sourced from data stored in structured, semi-structured or
unstructured databases. The last two (called also non-SQL databases) as amount
significantly surpass the structured one. In order to become suitable for
analyzing with software tool text documents have to be lexically and
morphologically processed. The GATE platform (Cunningham, Maynard and
Bontcheva, 2011) is used for natural language processing (NLP) and provides
the tools and components for creating annotations associating linguistic and
formatting data with the document content. NLP is often referred to as text
mining. A processed text is represented by selected significant terms and
calculated frequency of their appearance. The availability of text engineering
platforms and tools makes text feasible for analysis and rule extraction and a
natural application area for the knowledge based systems.
Approaches for the design of knowledge models have been proposed which
refer to different aspects of knowledge based systems and domains. The
framework for developing knowledge model related to incorporating knowledge
in information system for a specified domain has been defined in (Gobin and
Subramanian, 2007). It involves diagram of the classes that conceptualize the
system domain and their attributes which are obtained by textual analysis;
model of a reasoning component for performing defined set of inferences with
input conditions and output results. Another approach concerning the
implementation of enterprise knowledge space for the systematization of
enterprise knowledge modeling area has been defined in (Gudas, 2009). Its
knowledge component involves the following modeling levels: ontological,
meta-, conceptual and instant.
General architecture of knowledge based system is shown in Fig.1. It involves
the source data store, the processing tools, the services performed by them and
the populated knowledge base.

Fig.1.Architecture of knowledge based system
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Knowledge objects are distinguished as rules and facts. Rules are created by a
tool that performs analytical processing with statistical and machine-learning
algorithms on explicit data. Rules are learned from and tested on cases, stored in
database tables or pre-processed text documents. Facts are obtained from rules
that are meta-tagged and semantically enriched with concepts from domain
related ontology. They are inferred by tool that performs logical reasoning on
ontologically annotated rules. Knowledge objects are stored in the knowledge
base and are presented to applications by different knowledge models.
Current paper proposes a task-oriented approach for creating knowledge models
from text documents within the analytical and knowledge management
environment presented in Fig.1. Methods for building knowledge rules by text
mining analytical services and for creating semantically richer models through
ontologies are presented. The structure and content of task-related knowledge
models obtained by implementing the approach on e-Governance text document
corpus are shown.
2. Approach for generating knowledge models
Our previous work (Rozeva, 2012) concerns the semantic enrichment of the text
mining process by implementing domain ontologies at the pre-processing stage
and for the alignment of the rules learnt by text mining to the domain concepts.
Its evolution to knowledge base and knowledge models has been inspired by the
discussion and application aspects of knowledge modeling techniques presented
in (Cuena and Molina, 2000). The framework proposed there is denoted as
knowledge area which represents the environment for the definition of blocks
consisting of methods performing certain tasks with the necessary pieces of
input knowledge.
Current paper presents a general framework for the acquisition of knowledge
models from text analysis. The approach that has been adopted considers text
analysis as a combination of tasks. The structure of the knowledge model
workspace of text analysis is shown in Fig.2.

Fig.2. Knowledge model acquisition from text analysis
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The workspace consists of knowledge engineering units (KEU) which produce
knowledge models (KM). KEUs perform analysis tasks by method(s) on input
text domain. The input domain is numerated text, obtained by NLP techniques.
Text documents are represented by vectors, containing terms with frequency of
appearance. The terms extracted in the NLP phase are evaluated according to
their value as documents‘ discriminators. Following are the descriptions of the
KEUs implementing the basic text analysis tasks. KEUs are implemented on
input texts, obtained from conference proceedings on e-Governance.
2.1. KEU building the document term semantic space
The task activates Feature Selection method on the Term class of the input
ontology, which determines the set of dimensions that account for the document
content (Nisbet, R., Elder, J. and Miner, G., 2009). The graph view of the
knowledge model produced by the KEU is shown in Fig.3.

Fig.3. KM of term semantic space

The axes of the term semantic space, representing the knowledge model account
for the variation in the data. The largest variation provides for the identification
of groups of terms that discriminate the input documents.
2.2. KEU identifying term-related document space
The task activates the Feature Selection and Drill through methods. Term
instance is selected from the established semantic space of the Term class. The
graph view of the knowledge model produced by the KEU for term
―communication‖ is shown in Fig.4.

Fig.4. KM of term-related document space
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2.3. KEU identifying predictable value of the term instances
The task evaluates the predictable value of the instances in the Term semantic
space for pre-defined categories of the text documents. It activates the Attribute
Discrimination method. The graph view of the knowledge model produced by
the KEU is shown in Fig.5.

Fig.5. KM of term predictable values

2.4. KEU identifying patterns for document distribution
The task performs distribution of text documents into pre-defined categories by
means of term discrimination. It activates the Classification method. The graph
view of the knowledge model produced by the KEU is shown in Fig.6.

Fig.6. KM of document distribution

The semantic space of the knowledge models obtained by KEUs performing
analysis of text documents is built by the implementation of software analytic
methods and without utilizing available domain knowledge. Further semantic
enrichment will be achieved by designing ontological representation of the
knowledge model and aligning it to existing ontologies in a specified domain.
3. Ontological representation of text analysis knowledge model
Ontological representation of knowledge model is proposed for enabling the
utilization of domain knowledge on the one hand and for logical reasoning and
inference on the other. It has been designed from the semantic spaces of the
models obtained by the KEUs. As shown in the graph views they consist of
connected nodes. The nodes in the Term space (Fig.3) are connected by
variation measure. The approach for designing the knowledge model ontology
is an extension of the one presented in (Cataldo and Rinaldi, 2008) where the
ontology is implemented on a semantic network, consisting of related nodes.
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The ontology model there represents a conceptualization of the type <objects,
properties, constraints> which is close to the organization of concepts in human
language. This model can be used further on a specific conceptual domain. Our
approach considers as source for the ontology the semantic spaces of the terms
extracted from documents and that of the documents. Conceptually terms are
represented by ontology class. Documents represent another ontology class.
Connections between classes are represented by ObjectProperty. Document
category is another class, which is related to the document class by
ObjectProperty. Term values and document names represent class attributes and
are considered by DataType properties. Term relations extracted by the KEU
shown in Fig.6 are defined by ObjectProperty. Definitions of object properties
in the ontology with their characteristics are shown in Table 1.
Property
hasCategory
hasTerm
IsRelatedTo

Table 1: Object properties in the ontological knowledge model
Domain
Range
Characteristics
Document
Category
inverse of isCategoryOf
Term
Document
inverse of isTermOf
Term
Term

The ontology graph of the knowledge model generated with text analysis
methods is created by the Protégé editor (Protégé, 2013) and is presented in
Fig.7. Classes are shown with circles and individuals with diamonds. Properties
are denoted by arcs.

Fig.7. Ontology graph representation of text analysis knowledge model

The individuals from Fig.7 represent document names (1.txt, 2.txt), terms (egovernance, Public_administration) and document categories (A, B). The
following assertions have been made in the ontology instantiation:
 A IsCategoryOf 1.txt, B IsCategoryOf 2.txt;
 e-governance HasTerm 1.txt, Public_administration HasTerm 2.txt;
124

 e-governance IsRelatedTo Public_administration.
By logic reasoning on the classified ontology hierarchy inferences for the object
property of individuals 1.txt and 2.txt have been made and they are shown in
Fig.8

Fig.8. Inferred object property assertions

The inferred properties for the individuals 1.txt and 2.txt are deduced from the
inverse character of the term related object property and the asserted categories
to them by the IsCategoryOf property as shown Fig.9.

Fig.9. Inferred object property assertions

Retrieving knowledge from model of text analysis which is represented by
ontology is performed by logic queries. They are enabled by the formal
description of classes, properties and individuals in the ontology. Sample
description logic (DL) query for obtaining the terms, discriminating document
―1.txt‖ is shown in Fig.10.

Fig.10. Inference of document discriminating term set

Fig.11 shows DL query for getting the documents belonging to category named
A.

Fig.11. Inference of category related documents
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The presented examples of DL queries are designed in Protégé. They take class
expressions as input and return subclasses, superclasses, individuals, etc.
4. Conclusion
Knowledge-based systems provide for the description and management of
resources in the Semantic web, the majority of them having textual content. The
task for representing text documents in formal and machine-readable form is
implemented by initiating new or populating and enriching existing ontologies.
Current paper contributes to the knowledge management research by designing
approach for knowledge model engineering and representation. The approach
involves the extraction of knowledge model from source text documents by
designing knowledge engineering units which are analysis task-oriented and
implement the relevant analysis methods. The analysis model obtained
represents semantic space of documents, discrimination terms and categories. In
order to enrich its semantics it is used further on for the initiation of ontology
which is the standard approach for knowledge representation in the web. The
ontological representation of the text analysis knowledge model based on DL is
classified by a reasoner for validation of the asserted and for inferring new
properties. It enables the definition and execution of logic queries for searching
and retrieving classes and individuals. The approach has been implemented on
document corpus concerning e-Governance. The instantiated ontology can be
populated and expanded further on with new web documents or it can be
aligned to existing domain ontology. Knowledge is realized as an asset of high
level for public organizations. For the number of virtual communities there a
system for classifying and structuring knowledge has been developed and
described in (Eri, Abdullah, Jabar and Murad, 2011). It is obvious that semantic
knowledge models are attractive for design and implementation with added
value concerning reusability and shareability.
Future work is intended in the design of approaches for the population of
ontology with new documents and mapping it to existing e-Governance domain
ontologies.
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Abstract. After an overview of more than 50 success prediction models for new
ventures and identification of success factors and successful model patterns, and
analysis of the venture creation process, a model for predicting the success of
new ventures is proposed. The success prediction model is extended with
measurable variables. Interviews with company owners are conducted to gather
initial opinions, to identify possible gaps and to revise the model. Initial results
and feedback from the interviews are presented, analyzed and compared to the
model to draw conclusions and to make improvements. A survey to statistically
validate the success prediction model is currently in progress.
Keywords: technology entrepreneurship, start up companies, business
processes, business model, new ventures, success prediction.
Introduction and problem statement
New Venture Success is defined as the return of investment for all stakeholders
in a start-up company (Bailetti, T., 2012) and is associated with economics,
employment, education, innovations and value generation for society. The
economy of Bulgaria needs start-up companies to generate growth, society
needs them to create job opportunities and innovations for our daily life. The
business needs b2b start-ups which offer innovative services to help different
industry sectors develop.
There are a few business incubators, VC funds, business angels and government
programs (Avramov, J., 2012) in Bulgaria, operating in the recent years and
trying to help entrepreneurs and young companies. The results of this are in
small scale as most entrepreneurs start on their own, often without the necessary
experience, information and support which sometimes leads to successful
ventures but often is a source of ineffectiveness, missed opportunities and
failures. Success prediction for new ventures is a technique applied to increase
the efficiency of the new venture creation process, to avoid the possible failure,
to minimize the risks and resources spend and to increase the returns.
Unfortunately there are no success prediction models and software tools
developed for Bulgarian start-up companies. Bulgaria is a small ecosystem and
its business climate is specific (with its state of development, regulations,
location, psychology etc.) and an adapted new venture success prediction model
is necessary to help Bulgarian entrepreneurs.
A model to predict the success of young Bulgarian companies would be useful
to entrepreneurs, business owners, business incubators, university startup
centres, business consultants, venture capitalists and investors. The model is
128

used to present the characteristics of start-up companies. A dataset for the
company is created using the model, and this dataset is compared to statistical
data in order to predict the success probability for the new company. The model
can also be used to identify possible strengths and weaknesses of the company,
to improve the general understanding of the stakeholders about the business, to
measure the company‘s progress over a period of time or to make comparisons.
Requirements for a new venture prediction model
A detailed analysis has been performed by the author of this article in 2012 on
42 success prediction models (Yankov, B., 2012) to identify a model pattern
introduced by Sandberg in 1986 and preserved in many models that follow
after. Sandberg‘s model initially includes an entrepreneur, a strategy and an
industry structure and can be illustrated with the formula:
NVP = f(E, IS, BS) (1)

Where NVP is the new venture performance, E is the entrepreneur, IS is the
industry structure and BS is the business strategy.
Later studies based on Sandberg include other factors such as the human factor
(the entrepreneurial team), the interaction between the company strategy and the
industry structure and the available resources. The entrepreneurial team factor is
arguably significant and often omitted in the models. Resources (such as assets)
are often omitted in models as they are not important if funding is provided (for
example in start-up competitions). Table 1 below (Yankov, B., 2012) is a result
from a comparison analysis of prediction models – based on the company
strategy and the industry structure, showing their similarities and differences:
Table 1. Comparison of NVP models based on Sandberg‘s model
Strategy Structure Interaction Others
V
V
X
Entrepreneur
V
V
X
V
V
V
Origin
V
V
X
Environment,
Entrepreneur
Kunkel, 1991
V
V
V
McDougall, Robinson & DeNisi,
V
V
V
Origin
1992
Bolland, 1993
V
V
X
Origin
Stearns, Carter, Reynolds &
V
V
V
Location
Williams, 1995
Robinson, 1995
V
V
V
Teal, 1998
V
V
X
Entrepreneurial Team
Ensley, 1999
V
V
V
Entrepreneurial Team
Teal & Hofer, 2003
V
V
V
Shirokova & Shatalov, 2010
V
?
X
Environment Factors,
Management Style
Study
Sandberg, 1986
Romanelli, 1987
McDougall, 1987
Stuart & Abetti, 1987
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Not all venture prediction models are based on Sandberg. For example, another
success prediction model (Brüderl, J., Preisendöfer, P., Ziegler, R., 1992)
defines the survival chances of newly founded organizations using three main
factors: the human capital resources of the founder, the organizational
characteristics and the environmental conditions. Many different models exist
but are usually less popular
The conclusions of the analysis are that venture success prediction models
based on Sandberg are a good blueprint for designing a new success prediction
model. The model should include the following factors: company strategy,
industry structure and interaction of the strategy and the structure. It would be
beneficial to include other factors in the model as they could be statistically
significant, such as the entrepreneurial team. The importance of the factors can
be tested with a model validation and an analysis of statistical data. Every factor
from the model must be measurable and defined clearly.
An extended NVP model (Chrisman, Bauerschmidt and Hofer, 1998) is
suggested based on Sandberg‘s model. The model also includes the resources
and the organizational structure, processes, and systems developed by the
venture to implement its strategy and achieve its objectives. The model is
presented with the formula:
NVP = f(E, IS, BS, R, OS) (2)

In a study of venture prediction and venture creation models (Carland, J.W. and
Carland, J.A., 2000), 22 venture success prediction models related to
Sandberg‘s model were analyzed including a few earlier models and 8 venture
creation process models. They observed that most studies attempt to link certain
variables, such as business level strategy and industry structure, to new venture
performance. While there are many studies based on the linear model of new
venture performance espoused by Sandberg, the results of the studies differ.
They notice that Sandberg is unable to empirically link the characteristics of the
entrepreneur to new venture performance. Most new venture research is
centered on new venture performance as a function of the entrepreneur and
therefore, despite his findings, Sandberg is unwilling to delete the
characteristics of the entrepreneur from the model such as management
competence and industry experience, because venture capitalists tend to value
those characteristics.
JoAnn and James Carland identify the issue that there are few attempts to
understand new venture creation. They analyze 8 venture creation process
models and propose a process model. Start-up success can be aided by a model
of the venture creation as a process. The venture creation process model
proposed by the author of this article as presented in fig. 1 (Yankov. B., 2012) is
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based on the model by JoAnn and James Carland and on a model of technical
entrepreneurship (Abbas, 2008). The model shows the process in its stages and
context and serves as a starting point for revision of Sandberg‗s NVP model.
Context
Technical Entrepreneur

Industry Structure

Knowledge

Creativity

Intuition

Entrepreneu
rial Vision

Interactive
Analysis

Business
Plan

New
Venture

Experience

Entrepreneu
rial Drive

Feedback and Learning

Fig. 1. Venture creation process model

A model to predict the success of new ventures
By analyzing the requirements for a venture prediction model, the current paper
proposes an extended new venture success prediction model based on Sandberg.
The model is in the form:
NVP = f(E, IS, BS, R) (3)

Where NVP stands for new venture performance, E is the entrepreneur, IS is the
industry structure, BS is the business strategy and R are the resources.
Compared to the model by Chrisman, Bauerschmidt and Hofer the proposed
model is lacking the organizational structure which is defined as processes and
systems developed by the venture to implement its strategy and achieve its
objectives. Developed processes and systems are part of the company‘s
intangible assets and therefore are part of the resources.
Each of the main categories in the company success prediction model is
decomposed into subcategories as shown in fig. 2.
The entrepreneurial team category includes the personality and values of the
founder (e.g., confidence, locus of control, tolerance to risk), the skills and
experiences of the management team (e.g., technical, management, marketing
skills, experience in similar position) and the teamwork (e.g., the ability of the
team to work together and to generate value).
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Fig. 2. New venture success prediction model

The business strategy category includes the planning (e.g., depth and breadth of
planning efforts), the goals, the strategic direction (e.g., aggressiveness of
company strategy), the entry strategy (e.g., pioneer, early or late order of entry),
competitive advantage and strategic partnerships (e.g., partnerships with
competitors, clients, government).
The industry structure category includes the characteristics of the industry (e.g,
barriers, size, and predictability), the industry rivalry (e.g., competition) and the
nature of buyers (e.g., concentration, heterogeneity).
The resources category includes the tangible assets (e.g., cash, inventory), the
intangible assets (e.g., goodwill, patents, and social networks) and the funding
source used (e.g., bootstrapping, venture capital or bank loan).
Qualitative research for the new venture success prediction model
A qualitative research has been performed to discover prevalent trends in
opinions and to gain a better understanding of underlying reasons and
motivations of Bulgarian entrepreneurs. The technique used is conducting an in132

depth interview on a small number of non-representative cases using the
following interview guide:
Interview Guide for Venture Prediction Model
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

What is the main area of operation of your business?
What is your position in the business?
How long has your business been operating?
What do you think about the New Venture Prediction model?
Do you find any gaps in the model? What exactly?
Do you think the model has unnecessary data? What exactly?
Do you think that а software to predict the success of start-ups and young
companies would be beneficial for your business and how?
8. What do you think about the criteria from the model: are they
understandable, are they measurable, could you estimate them, would you
add anything?
The summary of the results from the qualitative research is illustrated in table 2.
Table 2. Summarized results from the qualitative research of opinions about the NVP model
Question №
Qualitative Research Results
The areas of operation of the companies are information technologies, medicine
1
and agriculture.
2
All respondents are company owners.
3
The companies were founded 1 to 5 years ago and all of them are currently active.
All respondents described the new venture success prediction model as logical
4
and correct.
The respondents did not find any gaps in the model but they suggested many
5
improvements and additions regarding the individual criteria.
6
The respondents did not find any unnecessary data in the model.
All respondents think that а software to predict the success of start-ups and young
companies would be beneficial. Only some of them are ready to pay for the
software but all of them would use it if it was free. They would use the software
to help their start-ups and initial researches, for assessment of the company, for
7
localization and improvement of weak points.
Some of the interviewees will trust the software but other will first need a proof:
information about the algorithm and the underlying logic, details and explanations
about the model.
The respondents described most criteria as logical, clear and measurable. They
were able to understand and answer most of the questions without difficulties.
However they had uncertainties about many questions regarding the team, the
personality and the industry. None of them knew their personality type. All
8
interviewees requested definitions for management or marketing terms that they
did not understand or misinterpreted.
The respondents suggested many improvements and additions regarding the
individual criteria.
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The respondents are five Bulgarian entrepreneurs and owners of young
companies operating in the field of information technologies, medicine and
agriculture. The companies were founded 1 to 5 years ago and all of them are
currently active. All companies were founded without any help from business
incubators, VC funds, business angels or the government and used
bootstrapping as initial funding source. The duration of each interview was 0:30
to 2:30 hours depending on the responses and the demonstrated interest by the
interviewee.
All respondents described the model as logical and did not find any significant
gaps. I.M. – owner of a web design company said: ‖The model is logical and
does not have any substantial gaps. It has improved by adding additional
categories to the traditional model‖. V.V., owner of internet trading company
thinks that ―The model covers the main areas‖. They identified all categories as
important for company success and did not find any unnecessary data. L.M.
owner of a bio agriculture company said, ―There is nothing to remove‖.
All interviewees demonstrated interest in the study and shared that а software to
predict the success of start-ups and young companies would be useful to them.
However some of them remain reserved about the practical implication, the
usefulness and the logic. I.M. – owner of a web design company thinks that,
―The results will not be taken seriously unless there is a logical explanation and
a list of weak points. I need the weak points to make improvements in the
business.‖ P.P. - owner of a specialized medical devices distribution company
said that the software ―would be useful. It will focus the attention of the
entrepreneur on details such as the team and the strategy.‖ P.M – owner of a
software development company said that ―It‘s good to have such a product on
the market and I will use it, if it is free, but if it is paid, I would rather make my
own research‖.
The respondents were shown the individual criteria representing the
subcategories in the model diagram and the draft of a survey. They were able to
understand and answer most of the questions without difficulties. However they
had uncertainties about many questions regarding the team, the personality and
the industry. I.M. reported that the team is unimportant for company success
and only the management (core) team is important and suggested that a
definition of ―entrepreneurial team‖ is provided. The interviewees did not have
information about their personality type (Myers-Briggs classification). Some of
them did not understand or misinterpreted general management and marketing
terms such as ―product portfolio‖. The respondents requested that definitions of
all terms are provided in order to interpret the questions correctly. The
interviewees identified the human resources (the entrepreneurial team), the
clients, the unique product and the competitors (and also the competition
analysis) as the most important factors for the success of the young company.
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They suggested many improvements and additions to the survey draft which
will be taken into account in the quantitative research.
Conclusion
The interviewees expressed a clear interest in the research and a need for a
software for predicting the success of young companies and for suggesting
possibilities for improvements. This is a proof that Bulgarian entrepreneurs
need such tool to help them develop their businesses. Business owners have a
positive altitude and are proactive because their see potential benefits for their
businesses. They like sharing their experience and are willing to help improving
the business climate in Bulgaria.
The qualitative research confirms that the proposed model for predicting the
success of new ventures is accepted by the Bulgarian entrepreneurs as logical
and complete. They identified the proposed category ―Resources‖ as an integral
and important part of the model. The model and the generated ideas can be
further tested with a later quantitative research.
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Abstract. This report aims presenting the results from a research on the
specifics of strategy modelling for technology new ventures, including the
differencies between strategy formulation at start-up companies and strategy
formulation at developed companies, as well as overview of the common tools
and instruments for strategy analisys, which are applicable at the strategy
formulation in both types of companies, as well as presenting of a strategic
framework with critical questions for formulation of successful strategy at startup companies – a strategy modelling canvas, developed by the author, which
can be used as a basis for further research in technology new ventures strategy
modelling, as well as in the implementation of tests and experiments on the
topic.
Keywords: modelling, technology, new ventures, strategy, entrepreneurship,
management, start-up, strategy modeling canvas, strategy formulation
1. Въведение.
Настоящият доклад има за цел да представи резултатите от изследване
за особеностите при моделиране на стратегия при технологични
стартиращи компании, както и разликите между формулирането на
стратегия при стартиращите компании и формулирането на стратегия при
съществуващи компании. Докладът съдържа и преглед на общите
инструменти за стратегически анализ, приложими във формулирането на
стратегии и за двата вида компании (развити и стартиращи), въпреки
техните различия, както и представянето на обобщена стратегическа рамка
с ключови въпроси и фактори за формулирането на успешна стратегия при
стартиращите технологични компании под формата на платно за
формулиране на стратегия, разработена от автора. Разработената рамка
съдържа най-важните за формулирането на успешна стратегия въпроси
разделени в 11 раздела, изградена на базата на приложимите инструменти
от стратегическия анализ за стартиращи технологични компании, която
цели подпомагане изграждането на модели и стратегии при стартиращи
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технологични компании, и би могла да се използва като бъдеща основа за
провеждането на по-нататъшни изследвания и експерименти в областта.
2. Изложение. Моделиране на стратегии при стартиращи
технологични компании.
Моделирането на стратегии за стартиращите технологични компании
е въпрос от изключително важно значение, впредвид променящата се
обстановка по отношение на технологичното и икономическо развитие в
глобален мащаб. Тези промени, от своя страна, водят до бурно развитие на
технологичното предприемачество в почти всички области на света, като
този тип предприемачество е от изключително значение за развитието на
държавите, особено на тези, в които се наблюдават проблеми свързани с
младежката безработица. И тъй като методите на работа в класическото
стратегическо управление при развитите компании в огромен брой
аспекти е неприложимо в стратегическото управление на стартиращите
компании, проблемът следва да се проучи и изследва, като се
систематизира подхода за моделиране на стратегии и по-нататъшно
стратегическо управление в условията на стартираща технологична
компания. В този доклад са разгледани особеностите, приликите и
разликите в моделирането на стратегии за стартиращи технологични
компании и развити компании и е изведен обобщен модел – платно за
моделиране на стратегии при стартиращи технологични компании, в което
са отчетени всички приложими от класическото стратегическо управление
инструменти и специфичните моменти при моделирането на стратегии от
стартиращите технологични компании.
2.1. Прилики при формулирането на стратегии на развити компании
и формулирането на стратегии при стартиращи компании.
В класическото стратегическо управление (Harvard Business Press,
2005) на развити компании има множество инструменти и методи за
проучване и анализ на околната среда, които са приложими и при
моделирането на стратегии за стартиращи технологични компании.
Класическото стратегическо управление е свързано с няколко основни
етапа, като тези етапи / рамки са приложими и при стратегическото
управление на стартираща компания (Harvard Business Press, 2005):
- Определяне на мисия и визия на компанията
- Стратегически анализ и определяне на стратегически цели
- Формулиране на стратегията
- Изграждане на план за изпълнение на стратегията
- Въвеждане и изпълнение на стратегията
- Контрол и оценка на стратегията
И въпреки, че в първите два етапа – определяне на мисията и визията
на компанията, както и стратегическия анализ и определяне на целите,
съществуват множество инструменти, които са приложими в
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стратегическото управление и на двата вида компании, следва да се
отбележи, че при стратегическото управление на стартиращите компании
липсва тази йерархичност, характерна за управлението на развитите
компании. Също така фокусът на самото стратегическо управление на
стартиращите компании е коренно различен от фокусът на развитите
компании, което ще бъде разгледано по-подробно по-долу в този доклад.
И въпреки това, приликите в методите на проучване на околната среда и
при двата вида компании позволяват използването на определен набор от
инструменти за стратегически анализ, като най-важните от тях са:
- SWOT анализ
- PEST анализ
- 5 Porter‘s Forces анализ
- Unique Selling Proposition анализ
- Core Competences анализ
- Niche/Gap анализ

Фиг. 1: Сфери на анализ на данните при SWOT и PEST анализ

По отношение на формулирането на стратегии за стартиращи
технологични компании и развити компании, разликите са много, като
техният характер ще бъде разгледан в този доклад, като именно тук, при
формулирането на стратегии, следва да се създаде помощен модел, рамка,
платно, което да обхваща всички важни аспекти и да подпомага в
максимална степен формулирането на стратегии при стартиращите
технологични компании, което е предмет на текущото проучване,
представен по-долу в този доклад.
В следващите няколко етапа от стратегическото управление изграждане на план за изпълнение на стратегията, въвеждане и изпълнение
на стратегията и контрол и оценка на стратегията, разликите произтичат от
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различието в самата организационна и йерархична структура на
компаниите, обема на наличния финансов и човешки капитал и др., както
и от различията в самата същност на организациите – все по-често
стартиращите технологични компании попадат към така наречените
самообучаващи се организации, в които организациите имат
хоризонтална, ниско-йерархична структура, в която почти всеки член на
екипа участва и допринася към формулирането на стратегията и
управлението на организацията. Именно самообучаващите се организации,
според много източници, ще са бъдещият най-разпространен облик на
технологичните организации.
2.2. Разлики в стратегическото управление и моделирането на
стратегии на развити компании и моделирането на стратегии при
стартиращи компании.
Основните разлики в стратегическото управление и моделирането на
стратегии на развити компании и моделирането на стратегии за
стартиращи компании произтичат от разликата във фокуса на
извършваната дейност в организациите (Timmons, 2006).
При стартиращите компании основния фокус в стратегическото
управление е търсене на подходящ бизнес модел и Product-Market Fit,
докато при развитите компании фокусът на стратегическото управление е
не търсене, а ефективно управление на процесите и ресурите в
компанията. Тези разлики оказват влияние практически във всеки етап от
стратегическото управление на компаниите, с изключение на първи етап –
определяне на мисия и визия на компанията и във втория етап, етапът на
стратегически анализ, в използваните инструменти за анализ на средата.
Фокусът при стартиращите компании е формулиране на работещ бизнес
модел.
Търсенето е базирано на използването на Business Model Canvas
(Osterwalder, 2008) и е свързано с наличието на множество хипотези,
активни проверки на хипотезите сред клиентите и търсенето на възможно
най-точна комбинация на клиентски сегмент и предназначения за него
продукт (Product-Market Fit), като в този режим на търсене се извършват
изключително динамични и бързи промени в продукта и клиентския
сегмент, което от своя страна води и до изключително динамични промени
във формулирането на стратегия. Моделът, който се използва в този етап
от развитието на компанията е Customer Development Model, основно
целящ идентифицирането на клиентския сегмент за дадената стартираща
технологична компания (Blank, 2006).
За разлика от стартиращите компании, при развитите компании, при
които този етап на търсене е приключил, стратегиите се формулират на
базата на известен работещ бизнес модел, и стратегическият фокус е
ефективно управление на процесите и ресурите в компанията и достигане
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до по-голям брой клиенти. Моделът, който се използва в този етап от
развитието на компанията е Product Development Model, с основен фокус
не търсенето на клиенти и проверката на хипотези, а реализирането на
продукта на компанията.
- Поради тези причини във фокуса на стратегическото управление и
моделирането на стратегии, и следващите етапи в стратегическото
управление между двата вида компании също се различават (Blank and
Dorf, 2012).
При развитите компании е възможно изграждането на дългосрочен (с
продължителност според вида индустрия) план, чието изпълнение да бъде
проследявано, разделяйки задачите и отговорностите по йерархията
надолу в компанията, като се разработват сложни системи за контрол и
системи за превеждане на стратегическите цели до знанието на всички
нива в организацията чрез използването на Balanced Scorecard (Panova and
Panov, 2008), включително чрез софтуерни продукти като BSC Designer
или QPR ScoreCard.
Йерархичност при моделирането на стратегии при развити компании:
- Корпоративна стратегия (при компании с множество отраслови
дейности)
- Бизнес стратегия (стратегия за дадения отрасъл или основна
стратегия, ако компанията не работи в няколко отрасъла, а в един)
- Функционални стратегии (стратегии за всеки от отделите –
маркетинг, R&D, производство, човешки ресурси, финанси, т.н.)
- Оперативни стратегии (региони и подразделения, подотдели вътре
във функционалните отдели)
За разлика от тях, при стартиращите компании такива сложни
йерархични системи липсват, както и необходимостта от прилагане на
многопластови стратегии, а дългосрочното планиране, което в постиндустриалната епоха е било синоним на стратегическо управление, при
съвременните стартиращи технологични компании е неприложимо.
Следователно системите за етапите на стратегическо управление –
внедряване, изпълнение и контрол при стартиращите компании следва
също да се съобразят с техните нужди и особености, като се проучат
основните фактори на влияние и дейности в стартиращите технологични
компании.
2.3. Други особености в стратегическото управление и моделирането
на стратегии при стартиращи технологични компании.
Допълнителните особености при моделирането на стратегии при
стартиращите технологични компании са пряко свързани с редица
особености в характеристиките на всички стартиращи компании –
стартиращите компании обикновено: разполагат с по-малки финансови
ресурси; нямат утвърден имидж, който да привлича клиентите; притежават
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ключовата (технологична) компетенция за изграждането на продукта иновация, но нямат бизнес умения и опит в управлението; притежават
мобилност, гъвкавост и бързина във взимането на решения, вкл. такива за
стратегическа промяна. Несигурната околна среда е толкова динамична, че
не може да се прави дългосрочно планиране, особено в технологичната
сфера и т.н.
По своята същност стартиращите технологични компании са
самообучаващи се организации (каквито ще бъдат повечето организации
на бъдещето), с хоризонтална структура и управление, в която
взаимодействащите си подразделения на организацията напомнят мрежа,
всеки елемент на която реагира и оказва влияние върху всички останали
нейни части (Panova and Panov, 2005). Ръководството осигурява
стратегическото виждане, всички сътрудници имат властни пълномощия
т.е. работниците получават определена степен на свобода, но им се възлага
и допълнителна отговорност, подтикваща ги към сътрудничество и
активно участие в реализацията на избраната стратегия за успеха на цялата
организация. Разрушават се бариерите между отделите, така че всеки
сътрудник да има достъп до значима за него информация и всеки работник
да бъде готов на съвместен труд. Ролята на йерархията силно намалява и
йерархичната пирамида се заменя от хоризонтална структура, където
работниците участват в ръководната работа, а мениджърите се
концентрират
върху функции,
облекчаващи
реализацията
на
корпоративната стратегия.
И тъй като самообучаващата се организация непрекъснато се
трансформира и развива по пътя на постоянно обучение и преобучение на
персонала, следва и системите, които ще използват тези компании в своето
стратегическо управление да отговарят на тези критерии и нужди на
организациите. Това от своя страна означава, изготвяне на модели, по
които да се извършват тези взаимодействия в компаниите, както и понататъшното развитие на подпомагащи системи за е-управление на
процесите.
Именно затова в основата на моделирането на стратегии за
технологични компании следва да се проучат основните въпроси и
фактори, значими за успеха на стартиращите технологични компании, и
тези изводи да се интегрират в модел удобен за работа от екипа на една
стартираща самообучаваща се организация / стартираща технологична
компания.
2.4.

Платно за моделиране на стратегии при стартиращи
технологични копмпании – Strategy identification and analisys
modeling canvas.
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Таблица 1.: Платно за моделиране и анализиране на стратегия – авт. Сия Цолова
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Мисия
Цели
Описание на мисията, визията, ценностите, приоритетите и
Какви са стратегическите основни цели, които компанията иска да
стремежите на компанията
постигне
Ключови ресурси
Ключови партньори
Стойностно предложение на
Обхват
Клиентски сегменти
Какви ключови
- Кои са нашите ключови
- Какъв е обхвата на нашия - Кои са нашите
продукта
ресурси ще ни
партньори? (доставчици,
- Как нашият продукт добавя
бизнес? (географски групи, клиенти, издържали
дадат предимство? дистрибутори, други
стойност за клиента? Защо
професионални групи хора, тестовете за точна
- финансови
компании), т.н.
клиентите купуват нашия продукт?
обем на пазара, др.)
идентификация на
- материални
- Как ключовите партньори - Как /в какво нашият продукт се
- Как да получим
групата?
- човешки
добавят стойност и ни
справя по-добре от конкурентните
предимство, базирайки се
- Към каква група е
- технологични
дават предимство?
продукти?
на обхвата, който сме
насочен нашия
(иновации,
- Какви партньорства в
- Към коя група клиенти е насочен
избрали (в обхвата, който
продукт? – клиенти,
патенти, лицензи)
каналите за дистрибуция
нашият продукт?
сме избрали)?
потребители
От какви ресурси
могат да ни дадат
- Как нашите продукти създават
- Каква е основната
се нуждаем в
предимство?
култура сред клиентите?
мотивация на напите
момента и ще се
- Какъв проблем или работа искат да Канали
клиенти да закупят
Ключови конкуренти
нуждаем в бъдеще? - С кое свое качество
разрешат нашите клиенти с нашия
- Какви канали за доставка напия продукт?
продукт?
- Как ще придобием,
конкурентите заплашват
ще използваме? Кои
- Как/с какво дизайнът на нашия
задържим и увеличим
нашия успех?
канали за доставка са
продукт привлича нашите клиенти? предпочитани от
броя на нашите
- Кои са нашите
Каква е степента на оригиналност на клиентите?
клиенти?
конкуренти/ заместители
продукта, ценена от клиентите?
- Кое е най-важното
на придукта?
- Как използваните канали
- Каква е уникалната стойност на
качество на нашия
- В какво конкурентите ни
за дистрибуция ни дават
нашия
продукт?
продукт за нашите
са по-добри? Това ключово
предимство?
- Какво ниво на качество е
клиенти?
умение ли е за продукта?
- Кои канали за
Това ли е главната причина достатъчно, за да имаме
разпространение ни дават
конкурентно предимство / за да
за това клиентите да
по-голямо предимство –
бъдем конкурентноспособни?
изберат техния продукт?
собствени или чужди?
Ключови компетенции / умения
Цени и потоци (схеми) на приходите
- Какви ключови компетенции трябва да имаме/придобием?
- Коя е нашата ценова категория?
- Как тези умения повишават мотивацията на нашите клиенти да
- Как ни дава предимство нашият бизнес модел?
купят нашия продукт?
- Как ни дават предимство нашите потоци (схеми) на приходи?

Представеното платно за моделиране на стратегии от стартираща
технологична компания включва всички основни елементи във
формулирането на стратегии, като отговорите на тези въпроси в
различните категории целят подпомагане на моделирането на успешни
стратегии на стартиращите технологични компании. Категориите, в които
са разпределени факторите за успех (и въпросите за тяхното
идентифициране) са базирани на извличането на най-важните елементи от
множество инструменти за стратегически анализ, видовете стратегии и
техните категоризиращи елементи, както и особеностите в сферата на
дейност на стартиращите технологични компании.
Платното за моделиране на стратегии включва и всички изброени погоре прилики, разлики и особености в моделирането на стратегии и
стратегическото управление между стартиращите технологични компании,
както и същността на организацията на стартиращите технологични
компании и бъдещите тенденции за развитие в тази област.
Разработеното платно за моделиране на стратегии може да се използва
и за моделиране на типови стратегии, които да бъдат разработени поподробно в следващи стъпки на изследване по темата, както и до понататъшното обогатяване на модела и реализиране чрез софтуер, който да
подпомага стартиращите технологични компании в тяхното моделиране на
стратегии и стратегическо управление, вкл. и с допълнителни функционалности за нагледно извеждане на информация за състоянието на пазара,
с цел улесняване стратегическото управление на компаниите и
подпомагане изграждането на модели и стратегии при стартиращи
технологични компании. Платното за моделиране на стратегии може да се
използва и като бъдеща основа за провеждането на по-нататъшни
изследвания и експерименти в областта.
3. Заключение.
Моделирането на стратегии за стартиращите технологични компании
се отличава по множество фактори и елементи от моделирането на
стратегии и стратегическото управление при развитите компании –
различна същност на организациите и различен фокус на стратегическото
управление и моделиране на стратегии. Това налага проучване в доклада
на приликите и разликите между тях и особеностите в моделирането на
стратегии за стартиращите технологични компании с цел изграждане на
модел, подпомагащ формулирането на стратегии и стратегическото
управление в този вид нови компании, и представя обобщено платно за
формулиране на стратегии при стартиращи технологични компании,
съдържащо най-важните елементи при формулирането на стратегия и
даваща възможност за провеждане на по-нататъшно проучване,
изследване и експерименти в областта на моделиране на стратегии за
стартиращи технологични компании.
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Abstract. This work aims presenting the results from integrating a system
based on research on topic discovering a solution of the problem for a more
effective support of the educational process in the higher educational institutions
in Bulgaria and creating of an electronic management system of the educational
process. The presented results are grouped in several groups and presented in
this document for a period of three months after integrating the system in an
educational institution after high school in Bulgaria.
The developed information system presents an integrated solution for supporting
the process of education and information availability for students, which leads to
improvement in education‘s quality and effectiveness at the educational
institution, stimulates the creation of communication media and collaboration
between different scientific, education and business groups and supports the
creation of an open innovation medium.
Keywords: informational system, education, educational institution, support,
online informational center, information availability, effectiveness, process of
education
3. Въведение.
Целта на настоящия доклад е представяне на резултатите от
внедряването на електронна система за управление на учебния процес в
учебно заведение след средно образование в България, което е базирано на
изследване на тема – проектиране и изграждане на иновативна електронна
среда, подпомагаща учебния процес, в учебно заведение след средно
образование. Като резултат от проучването бе проектирана и изградена
електронна система за управление на учебния процес в учебно заведение
след средно образование в България, като в настоящия доклад се
представят резултатите от внедряването на системата и нейното
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използване и се прави анализ на резултатите и се извеждат изводи за
приносите от използването на електронна система за управление на учебно
заведение след средно образование съобразно групите потребители на
системата.
Направените изследвания на резултатите от изследването и
внедряването на системата са базирани на основните принципи в
стратегическото управление – системата от балансирани показатели, като
според нея и самите резултати са разделени на изпреварващи или водещи
(leading indicators) и изоставащи (lagging indicators), а приносите от
използването на системата са групирани в следните направления –
финанси, потребители на системата, вътрешно-институционални процеси,
и процеси на иновации, разрастване и развитие на учебното заведение.
Като резултат представянето и анализирането на резултатите са
дефинирани основните приноси от използването на електронна система за
управление на учебно заведение.
4. Изложение. Внедряване на системата и резултати.
3.1. Измерване на ползите от внедряването на информационната
система
Внедряването на информационна система, която подпомага
административните и учебни процеси, в учебно заведение е от
изключителна полза за достигане на стратегическите цели за успешно
развитие на всяка една образователна институция (Hansen, 2008).
Основни стъпки за успешното развитие на всяка учебна институция са:
непрекъснато повишаване на качеството и модернизиране на обучението с
цел конкурентно предимство пред останалите учебни заведения,
минимиране на оперативни разходи, оптимизиране на вътрешноинституционалните процеси с цел по-голяма ефективност, разрастване и
сътрудничество с други институции и водещи компании, и т.н.
Според методологията за стратегическо управление, представена от
Робърт Каплан и Дейвид Нортън - Balanced Scorecard (BSc) (Kaplan and
Norton, 1996), за успешно постигане на поставените стратегически цели е
необходимо разглеждане на основните водещи до успех ключови
идентификатори в четири основни направления – финанси, потребители,
вътрешни процеси и разрастване и развитие на учебното заведение.
Внедряването на информационна система в образователна институция след
средно образование подпомага успешното развитие на учебното заведение
по всяко едно от четирите направления (Cabrera, 2009).
Идентифицирани са следните приноси на информационната система за
достигане на стратегическите цели:
а) в направление Финанси:
- Намаляване на оперативните разходи на администрацията при
извършване на административни дейности с помощта на информационната
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система.
- Намаляване на разходите за разпространение на информация сред
учащи се и преподаватели.
b) в направление Потребители:
- Стойността и привлекателността на обучението за потребителите се
повишава при наличието на информационна система с непрекъснат,
независим от място и време, достъп до учебна информация и
административни услуги, тъй като това улеснява учебния процес и
спестява време и ресурси на потребителите на системата (Kuster, 2006).
c) в направление Вътрешно-институционални процеси на учебното
заведение:
- Оптимизиране на работата на администрацията чрез въвеждането и
подпомагането на административни услуги в информационна система.
- Комуникацията между администрация, преподаватели и колежани се
улеснява и ускорява, което води до по-активна и ефективна комуникация и
по-производителна работа (Rudd, 2007).
- Единната информационна система позволява по-ефективно използване
на информацията с цел взимане на управленски решения (не се налага
дублиращо въвеждане на информация, което спестява време и позволява
по-бързо обработване на информацията за изготвяне на справки и
анализиране на обобщени данни). Пример: Системата позволява изготвяне
на справки и анализиране на резултатите на обучаващите се; Справки и
анализиране на най-често коментираните с администрация и
преподаватели проблеми и въпроси през информационната система;
Справки и анализ за организиране и оптимизиране работата на
администрацията и др.
Изготвянето и анализирането на такива доклади е изключително мощен
метод за взимане на управленски решения за правилното управление на
учебната институция, за което въвеждането на информацията в единна
информационна система е първо необходимо и задължително условие.
d) В направление Иновации, разрастване и развитие на учебното
заведение:
- Комуникационната среда предоставена от информационната система
позволява активен обмен на информация и сътрудничество по различни
проекти между екипи обучаващи се, преподаватели и представители на
различни научни среди или бизнес компании, което стимулира развитието
на нови продукти, проучването на различни научни области, както и
сътрудничеството с различни учебни заведения в България или чужбина
(Mladenova, 2009).
Информационната система не само подпомага повишаване
ефективността на работа и качеството на обучение и допринася за
достигане на стратегическите цели на учебното заведение, но и създава
предпоставка за изготвяне на различни доклади, според нуждите на

.
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конкретното учебно заведение, и по този начин подпомага взимането на
управленски решения за бъдещо успешно развитие на институцията.
3.2. Ключови показатели за ефективност (KPIs)
Информационната система в образователните институции стимулира и
подпомага провеждането на по-голямата част от бизнес процесите в
учебното заведение, което потвърждава и важността от определяне на
идентификатори, измерващи нивото на използване на информационната
система (Conole, 2008). Проследяването на системата чрез тези
идентификатори дава информация относно ефективното използване на
системата и следователно за степента й на ефективност за съответното
учебно заведение. Ключовите идентификатори за ефективност биват два
вида: Lagging (изоставащи) индикатори и Leading (водещи) индикатори.
Първият вид се отнася до резултатите на институцията в направление
Финанси, а Leading индикаторите се използват за измерване на резултати
от изпълнението. И именно този тип (Leading) идентификатори се
разглеждат при внедряването на системата, тъй като те се използват за
измерване на изпълнението и съответно ефективността от внедряването на
системата.
3.2.1. Ключови показатели за ефективност (KPI)2:
- Брой посетени страници в информационния център / ден, седмица
- Общ брой потребители посетили информационния център / ден,
седмица
- Средно-статистически брой прегледани страници от потребител на
системата (PPV) за едно посещение
Гореописаните ключови показатели за ефективност са част от
основните използвани показатели за ефективността на всяка уеб базирана
система, като в зависимост от предназначението на различните системи
могат да бъдат допълнени, например, с показатели за Процент на
потребители посетили конкретен раздел и извършили конкретно
заложено/очаквано действие в системата.
В случая на информационна система в учебно заведение, измерването
на показателя за „Средно-статистически брой прегледани страници от
потребител на системата за 1 посещение (PPV)‖ доказва полезността на
информационния център, тъй като по-високия брой разгледани страници
от потребителя, при наличието на ясна структура на системата, означава
по-голям интерес от страна на потребителя към системата и наличие на
повече полезни функции и информация.
При всички гореописани Ключови показатели за ефективност повисоката стойност на всеки показател означава по-висока степен на
2

KPI – Key performance indicators (Ключови показатели за ефективност)
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ефективно използване на системата, но за придобиване на реална
представа за ефективността на системата конкретните числа следва да се
сравняват със съответния броя потребители от учебното заведение,
регистрирани в системата.
Системите, които предоставят информация за горепосочените ключови
показатели за ефективност са Google Analytics, както и системите
предлагащи web counter services (услуги за преброяване на уеб активността
на Интернет страница), като безспорно системата с най-големи
статистически и аналитични възможности е Google Analytics – Интернет
услуга на Google, която далеч надхвърля преброяването на посещения на
страницата – системата предлага възможности за получаване на
количествена информация за всички гореописани показатели за
ефективност, както и възможност за съставяне на целеви задачи за следене
и изготвяне на аналитични резултати в следствие направените измервания.
3.3. Резултати от внедряването
Информационната система, предложена в настоящата дипломна работа,
е внедрена в Професионален колеж „Бизнес и финанси‖ с обучение след
завършено средно образование. За проследяване ефективността на
системата са използвани горепосочените Ключови показатели за
ефективност, измерени чрез системата „Google Analytics‖ и уеб система за
преброяване на посещенията на „Tyxo.bg‖. Допълнително е използвана и
система Kampyle, която предоставя възможност за оценка, коментар и
обратна връзка от потребителя, по този начин в системата постъпва не
само количествена информация (т.е. брой посетени страници, найпосещавани раздели и т.н.), но и качествени данни, даващи отговор на
въпросите какви са причините за високия или нисък брой посещаемост на
даден раздел, както и за нуждите от подобрение, мнения, препоръки и
насоки за бъдещо развитие на системата, дадени от самите ползватели.
Внедряването на системата в учебното заведение отчете стойности на
следните Ключовите показатели за ефективност - KPIs: брой отделни души
работили със системата, общ брой посещения, показвания на страници, ср.
брой страници на посещение, ср. продължителност на посещението, степен
на отпадане, процент нови посещения, завръщащи се посетители, от нула
до три броя дни от последно посещение на системата, и от нула брой 3
броя дни от последно посещение на системата в % от общ брой за периода.
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Таблица 1.: Представяне на резултатите от внедряване на системата
Вид данни
01.12.-01.01. 01.01.-01.02. Промяна
в Движение
(преди
(след
поведението
(възходящо,
внедряване
внедряване
(процентни
низходящо)
на
на
стойности на
системата)
системата)
промяната)
Души посетили сайта
330
544
165%
Повишаване
Общ брой посещения
735
1737
236%
Повишаване
Общ бр. показвания на 5651
12777
226%
Повишаване
страници
Ср. брой страници на 7.69
7.36
96%
Намаляване
посещение
Ср. продължителност на 4.38
6.09
139%
Повишаване
посещението
Степен на отпадане
19.46%
Нови посещения
246
Завръщащи
се 489
посетители
Ср. брой посещения на 23
ден

14.10%
416
1321

72%
169%
270%

Намаляване
Повишаване
Повишаване

54

236%

Повишаване

Ср. брой импресии на 17
потребител

23

137%

Повишаване

Ср. брой посещения на 184
седмица

434

236%

Повишаване

0 Брой дни от последно 448
посещение на системата

1146

256%

Повишаване

1 Брой дни от последно 74
посещение на системата

173

234%

Повишаване

2 Броя дни от последно 34
посещение на системата

85

250%

Повишаване

3 Броя дни от последно 29
посещение на системата

62

214%

Повишаване

0 Брой дни от последно 61%
посещение на системата в
%
от общ брой за
периода
1 Брой дни от последно 10%
посещение на системата в
% от общ брой за периода

66%

108%

Повишаване

10%

99%

Намаляване

2 Броя дни от последно 5%
посещение на системата в
% от общ брой за периода

5%

106%

Повишаване

3 Броя дни от последно 4%
посещение на системата в
% от общ брой за периода

4%

90%

Намаляване
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Изведените резултати от внедряването на системата са приложени
върху една и съща целева група, работеща или обучаваща се в съответното
учебно заведение. Посочените индикатори ясно показват повишаването на
интереса към използването на системата, повишаване на броя потребители,
времето, прекарано в работа със системата, увеличаване на процента
потребители, ползващи системата повече от веднъж на ден, увеличаване на
средния и общ брой посещения на системата и намаляване на степента на
отпадане на работата с потребителите на системата.
Описвайки качествените резултати от изследването, използвайки
системата Kampyle, потребителите поставиха оценка за удовлетвореност
от системата със среден резултат 4.19 от 5, както и няколко предложения
за усъвършенстване на системата, свързани в начините на организация на
структурата на системата и някои допълнителни функционалности, които
ще залегнат в основата на следващия етап от усъвършенстването на
електронната система за управление в учебното заведение.
4. Заключение. Приноси от използването на система за е-управление в
учебно заведение.
След изграждане на информационната система и разглеждане на
резултатите от нейното внедряване са идентифицирани основните приноси
на електронната информационна система за управление на учебния процес.
Приносите за обучаващите се в учебното заведение са получаването на
непрекъснат достъп до административна, учебна, организационна и лична
информация с минимален разход на време, ресурси и усилия. Също така се
повишава информираността относно правилници, указания и друга
основна информация сред обучаващите се. Изграждането на
комуникационна среда позволява създаване на работни групи от различни
местоположения, което стимулира сътрудничеството с различни
факултети, учебни заведения и други институции и подпомага
изграждането на среда на отворена иновация (Chesbrough, 2006), която
излиза извън създадените департаменти и учебни единици в учебното
заведение. Това е принос, който изключително много повлиява на
качеството на учебния процес в посока иновации, работа в екип и добавяне
на стойност към различните изследвания и проекти, което допринася за
работата, както на обучаващите се, така и на преподавателите водещи
разработването на дадени проекти.
Сред основните приноси на системата за преподавателите в учебното
заведение са получаването на достъп до система за бързо разпространение
на учебна информация до обучаващите се. За всички участници в
системата работата със системата повишава уменията на потребителите за
работа в онлайн информативна и комуникационна среда, а самата система
предоставя възможности за комуникация и изграждане на комуникационна
среда, което подпомага ефективността на учебния процес, което е
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допринася за повишаване ефективността и качеството на работа, както на
преподавателите, така и на администрацията и на обучаващите се.
Приносите за администрацията са изключително много. Те включват
получаването на достъп до система за бързо разпространение на новини и
административна информация до преподаватели и обучаващи се,
намаляване на разходите за разпространение на информация сред
обучаващи се и преподаватели, намаляване на оперативните разходи на
администрацията при извършване на административни дейности с
помощта на информационната система.
По отношение на управляващият състав на учебното заведение
приносите са свързани с бързото и точно изготвяне на интегрирани отчети.
Системата създава единна среда за съхранение на информация, което
позволява бързото изготвяне на различни доклади и справки, подпомагащи
дейността на учебното заведение и взимането на управленски решения,
което от своя страна е един от най-големите приноси на електронната
информационна система за подпомагане на управлението на всяка учебна
институция.
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Abstract. This article makes the presentation of e-governance in the context of
urban planning and development of the national territory. perceived that egovernance is a term that summarizes the use of information and communication
technologies (ICTs) by government to communicate with the provision of
services to citizens. The main objective of e-government is to improve the work
efficiency and quality of services provided by the executive, judicial and
legislative powers. An analytical part, which displayed the main problems of
planning and their ability to find common ground with e-governance. Perceived
that the goal of e-Government, and is to enable information sharing between the
different administrative systems for which they should be significantly faster
and more efficient than the stage before the e-government, this enables savings
to be made in the administration of human resources, also provides shortcuts to
save consumables (such as paper) and generally preposition better services to
citizens and businesses and to provide optimal opportunities for regional
development of the national territory
Keywords: e-government development, capacity, modernization drive, territory,
modeling, reinforcement
Познанието е процес на отражение на обективния свят в съзнанието
на човека. Резултат на познанието е знанието за отделните предмети, за
отделните явления. Теоретичното познание се получава чрез мисленето и
отразява света в определени логически форми. Съществува специална
наука за познанието, наричана гносеология. Според гносеологията се
достига до познание на същността на изучавания обект чрез критичен
анализ на съществуващите обяснения и така да се изгради ново научно
обяснение. Така при подхода към устройството на територията трябва да
разбираме система от мерки, актове и действия с фактически правен
характер, които имат за цел да създадат нормативни условия за използване
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на земната повърхност за труд, отдих и възстановяване на населението.
Този подход към територията през 21 век се нуждае и от своята визуална
характеристика, затова особено по проблемите на териториалното
устройство все повече се налага процеса на взуализация или
необходимостта от електронизация.
(Botev, 2011) В тази посока
електронното управление е важна основа за повишаване на доверието към
бюрокрацията и админстрацията в страната. В унисон с това, важно е да
отбележм, че в чисто нормативнията подход към териториите в страната се
използва класификацията, която ги разделя в групи по различни критерии.
Чрез това разделяне държавата определя кои части от нейната територия за
какви цели могат да се използват независимо от тяхното физикогеографско положение. До сега по закона за териториално и селищно
устройство съществуваше едно основно деление. То беше в зависимост от
предназначението на територията.
Отнася се за селищните и
извънселищните територии. (Hristov, 2008)Той се стреми да премахне
обособяването на селищни и извънселищни територии и да създаде единен
режим, който зависи само от особеностите на територията и от нейното
предназначение според приетите планове. Няколко са особеностите на
юридическата характеристиска на у-то на територията. На 1-во място
всички дейности по териториалното устройство подлежат на юридическо
нормиране . Териториалното и селищно устройство е дейност на
определени от законите на страната правни, икономически и социални
субекти, чиято дейност цели за създаване на благоприятни условия за
живеене, труд и отдих на населението. Необходимостта от селищното
устройство произтича от нуждите за създаване на жизнена среда и
благоустройство на населените места, така че да се създадат благоприятни
условия за развитието на човека. Населените места като основа за
съсредоточаване на обществената дейност се формират в течение на
историческото развитие на обществото (Petrov, 2012). Влияние оказват
положителното развитие на обществото и развитието на производителните
сили. Населените места се създават преди държавата и на тяхната основа
се създават държавните образувания. В началото като населени места се
разглеждат селата и градовете. В последствие за населени места и
селищни образувания се говори там, там където активна човешка дейност,
в следствие на което се стига до изменение на естествената среда. Това е
намерило отражение и в българското законодателство. (Botev, 2011)За
населени места и селищни образувания са признати вилни селища,
курортни и промишлени комплекси, които имат различни фактори и
правно положение. Факторите, които влияят върху селищното устройство
са в няколко категории. Те са : икономически, политически, географски и
социално, вид, структура и характер на населението, както и
разпределението му. Редица научни направления се занимават със
селищното устройство. Това са икономика, демография, физика, химия и
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право. Най-важния закон в областта на територията и селищното
устройство е закона за устройство на територията – ЗУТ. Той влезе в сила
на 31. 03. 2001год. На следващо място стои закона за кадастъра и имотния
регистър – ЗКИР. С него се урежда организирането, финансирането и
създаването на кадастъра с имотния регистър (Botev, 2011). Друга
категория закони, които имат значение за селищното у-во, са закон за
собственото законодателство, за държавната собственост, закон за
обществената собственост, екологично законодателство и закон за
паметниците на културата. Тук влизат още закон за интегрираната
собственост, именно авторските и лицензирани права. Подзаконовите
нормативни актове са няколко категории. Една от тях се отнася
непосредствено до строителството, други до паметниците на културата или
до екологичните норми, правила по противопожарна охрана и санитарно –
хигиенни норми. Част от устройствените планове, чието създаване и
приемане е предвидено от ЗУТ също имат характера на правна сила и
задълженията на нормативни актове. Централните органи за устройство на
територията са Народното събрание, Министерския Съвет (МС),
Министерството на регионалното развитие и благоустройство и някои
други ведмоства. Местни органи са общинския Съвет, Кметовете и обл.
Управители. Те са органи с обща компетентност, в рамките на които
влизат и решаването на въпроси, свързани с ус-вото на територията.
Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ),
агенцията по кадастъра и специализираните звена притежават специална
компетентност, която се отнася само до ус-вото на територията. Те са
създадени и закрепени в закон само и единствено с цел да решават отделни
въпроси на устройството на територията. МРРБ е централен орган и то
едноличен на изпълнителната власт, които провеждат държавната
политика и разработва целите и приоритетите на държавната стратегия в
областта на благоустройството. Той назначава персоналния състав на
редица звена в системата на Министерството – управления, звена, отдели,
групи и други. Областния управител утвърждава определени категории
устройствени планове.
Той назначава органи по устройството на
територията за съответната област. Подобна е ролята на кемтовете и
общинските съвети. С приемането на новия закон ЗУТ се повиши
архитектурността на общината. За него е предвиден особен ред на
назначение чрез конкурс, а за по-големите общини са предвидени и посериозни изисквания. В рамките на областите и общините се създадоха
помощни еккпертни структури. Такива са Агенцията по кадастъра. Тя е
самостоятелен орган на изпълнителната власт.
Съобразно
квалификациите, предвидени от закона за администрация, тя има ранга на
изпълнителна агенция. Тя има и местни поделения, които се наричат
служби по кадастъра. Непълните дорми са уредени в чл. 12 от закона за
кадастъра и имотния регистър – ЗКИР. Една от основните дейности на
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министерството е осъществяване на министерството е осъществяване на
контрол по ус-вото на територията (Petrov, 2012).
Този контрол
осъществява дирекцията за национален и строителен контрол. Нейното
приложение е уредено в чл. 220-223 от ЗУТ. Тя е юридическо лице на
бюджетната издръжка.
Състои се от държавни управления и
регистрационни дирекции.
Други органи имащи отношение към
строителството са Министерство на културата, Държавната агенция по
стандартизация и метерология, Министерство на външните работи и други.
Специалността на обществените отношения допуска възможни
недържавни структури (органи с иделна цел или стоп субекти) да
осъществяват дейности от името на държавата. Това се счита за един от
начините за демократизиране на управлението в областта на структурата у
благоустройството, Днес ставаме свидетели на историческа промяна в
отношенията между доставчиците и потребителите на административни
услуги. Потребителят е в центъра на вниманието като основен фактор в
тези процеси. Съществуването на електронното управление е обусловено
основно от потребителите и не толкова от технологиите за неговото
изпълнение. Бъдещото развитие на електронното управление в Република
България зависи основно от удовлетворението на потребителите от
предлаганите услуги, от мотивация за използването им и от тяхната
подкрепа. Казаното до тук пряко кореспондира с възможността на
практика да се приложи електронното управление. Най-важен начин за
постигане на теоретичното познание за електронното управление е
подхода. Това е начин за конкретизиране на обекта и предмета на
научното изследване от гледна точка на неговата визуализация и точност
на осъществените услуги. Посредством подхода се определят една или
няколко страни, връзки, отношения и обекта и той се изучава от гледна
точка на тяхното проявление. Така към електронното управление може да
се приложи социологическия подход и тогава тя ще се разглежда като вид
управление имащо особена характеристика към отделната социална
общност,
вид
колективност,
със
специфичен
подход
към
държавноорганизираното общество (Dokova and Nikolov, 2013). Затова
електронното управление по отношение на държавата може да се приложи
и политологическия подход, като държавата се разглежда като
политическо общество и елемент на политическата система, като поле на
действие на политическите сили, които обаче имат грижата да постигнат
консенсус по отношение на управленските механизми и дейности свързани
с налагането на електронното управление като надежден инструмент за
предоставяне на публични услуги и ефективност на административният
процес. В тази последователност от гледна точка на електронното
управление към държавата може да се приложи и юридическия подход,
или да я направим правномислима, да я обясним чрез съответствието й на
юридическите конструкции (правоотношение, субективно право, правен
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субект и пр. ) и пак в името на нейната ефектвност. Затова в електронното
управление най-добре е да се прилага се също и системен подход. Така
например в чл. 7 от ЗУТ се определят териториалните и поземлени имоти
според основното им предназначение. Роля на електронното управление е
да маркира нивото на услуги и дейности, които може да предоставя от това
разделение. Защото то се определя конкретно чрез устроиствени схеми и
устроиствени планове. Поземлените имоти са части от територията и
тяхното използване зависи от характера и от предвижданията и
перспективите на съответните планове (Dokova and Nikolov, 2013). Ето
защо първата основна атегория са тъй наречените урбанизирани
територии. Те се използват за задоволяване на непосредствените нужди на
хората, свързани с труд, отдих и възстановяване. Втората следваща
категория са земеделските категории (територии). В тях са обхванати
обработваемите земи и часто от необработваемите. Третата категория са
горските територии и четвъртата защитените територии. Една територия
придобива характера на защитена във връзка с нейните специфични
природни, исторически, климатични или културни особености.
Законодателството допуска промяна в предназначението на територията.
За това е нужно да се извършат определени действия. На 1-во място е
важно дали се предвижда за съответната територия или поземлен имот
мероприятието застрояване. Това означава, че по този закон само
застрояването може да е причина за промяна в предназначението на
територията.
Друго важно условие е да има действащ подробен
устройствен план. Това означава, че този план е създаден от съответните
компетентни органи и са изтекли сроковете за обжалване или не е било
обжалвано. За териториите или части от тях, които за публични, държавни
и обществени собствености, не се допуска проямяна в предназначението.
Изключение може да се направи на първо място ако има разрешение от
обл. Управител за държавна публична собственост или от общ. Съвет за
публична общ. Собственост. Устройството на териториториите и
конкретното предназначение на всяка част от тези територии зависи от
предвижданията, които са нормативно установени с устройствена схема и
устройствени планове. В рамките на територии са обособени поземлени
имоти. На мястото на парцел се говори за поземлен имот. ЗУТ дава
легално определение на това поняитие. Това е част от територията, която
определена с граници с правото на собственост и може да се използва в
съответствие с норматите, съдържащи се в плановете. Самите поземлени
имоти могат да се групират. Това става в териториално и устройствени
зони, които се определеят в съответствие с общите градоустройствени
планове. Застрояване се допуска само след като е утвърден и влязъл в сила
подробен устройствен план. Законодателството е дял легално определение
на застрояването като правно нормативна дейност на различните правни
субекти. Според ал. 1 на чл. 12 застрояване е разполагане и изглед на
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сгради, постройки, мрежи и съоръжения в поземлени имоти.
Застрояването в обособени територии се разрешава по условни процедури.
Затова електронното управление представлява трансформация на
държавните структури чрез използването на информационни и
комуникационни технологии, насочена изцяло към потребителите. То се
извършва паралелно с организационни промени и придобиване на нови
знания с цел подобряване на обществените услуги и демократичните
процеси и улесняване създаването и провеждането на държавната
политика. Електронното управление включва постоянна актуализация на
нормативната и технологична рамка, в която оперира администрацията, за
постигане на по-висока ефективност, по-рационално използване на
публичните средства и по-високо качество на предлаганите услуги (Dokova
and Nikolov, 2013).
Ефективността и ефикасността на предоставяните услуги ще бъде
повишена чрез оптимизиране на разходите и увеличаване възвращаемостта
на вложените средства чрез:
• Реинженеринг на административните услуги за постигане на по-висока
продуктивност.
• Определяне на реалната себестойност на услугата чрез идентифициране
на разходната структура на ниво услуга и постигане на целева
оптимизация в разходната й част.
• Елиминиране на ненужни или повторяеми цикли на едни и същи услуги
чрез оптимизиране на работните процеси на ниво услуга.
• Идентифициране на вътрешноведомствени услуги, за които има бизнес
потенциал за централизираното им предоставяне (например обществените
поръчки), с оглед оптимизиране на разходи.
• Включване на показателите за ефективност/ефикасност на работните
процеси в методологията за изготвяне на технико-икономическа обосновка
(разходи – ползи)
Една от основните задачи за успешно използване на електронни услуги е
предоставяне на функционалност за търсене на процеси и услуги по
ключови думи (термини). Разработване на терминология за услугите,
предлагани от администрациите ще улесни търсенето на услуги и достъпа
на бизнеса и гражданите до тези услуги.
Хармонизацията на
терминологията може да приеме различни форми, като например
дефиниране на връзки между подобни термини или разработването на
изцяло нова класификация. За постигането на тази задача е необходимо да
се направи анализ на използваните от администрациите термини. След
приключване на този анализ ще се пристъпи или към тяхната
консолидация или дефиниране на връзки между тях. Електронни услуги са
административните услуги, предоставяни на гражданите и организациите
от административните органи, услугите, предоставяни от лицата, на които
е възложено осъществяването на публични функции, както и обществените
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услуги, които могат да се заявяват и/или предоставят от разстояние чрез
използването на електронни средства (Milev, 2002). Изключително много
трябва да разчитаме на анализа на правната рамка. Моите впечатления са,
че законодателната уредба към момента е много сложна. Тя трудно се
разбира, както от администрациите, така и от разработчиците на
електронни административни услуги и се нуждае от промяна. Надяваме
се, в края на 2013 г. или началото на 2014-а ще имаме променена
нормативна уредба, която е разбираема за администрациите и
разработчиците и ще позволява поетапно внедряване на електронното
управление в страната. Настоящата нормативна уредба не дава такава
възможност. Тя не отчита степента на зрялост на администрациите и не
дава възможност те да осъществят плавен преход към следващо ниво.
Една от задачите е разработване на публичен регистър за електронни
услуги като за основа могат да бъдат използвани съществуващите Регистри
за оперативна съвместимост и Списъка на унифицираните наименования
на административните услуги (Hristov and Hristova, 2008). Втора ключова
дейност е идентифицирането на приоритетни административни услуги.
Сред общия брой административни услуги, които са над 2500, екипът по
проекта следва да избере 100 -150, които да бъдат реализирани като еуслуги. Тези приоритетни административни услуги условно са разделени
на две групи. Приблизително половината са предоставяни от централната
администрация, а останалите - от общинската администрация. Считаме, че
по този начин в максимална степен ще обхванем най-важните от
предлаганите административни услуги. Разбира се, само в рамките на този
проект не сме в състояние да реализираме като е-услуги цялото
многообразие от административни услуги. Вярвам, че това ще става
постепенно.
За да се стимулира предоставянето на електронни
административни услуги е необходимо да се преразгледа и опрости
процедурата по вписване на електронни услуги.
Сигурността на
електронното управление представлява съвкупност от методи и средства за
защита на информацията и информационните системи от неоторизиран
достъп, модификация и унищожаване на данни и др. (Hristov and Hristova,
2008). Целта е осигуряване на достъпност и конфиденциалност при обмен
на данни между отделните заинтересовани лица в електронното
управление. Постигането на тази цел се гарантира от реализиране и
предоставяне на услуги, като: услуги за управление на достъпа до бизнес
процеси, електронни услуги и данни, услуги за защита на данните от
неавторизиран достъп и т. н. В допълнение към реализирането на услугите
ще се дефинират и различни нива на сигурност за постигане на надеждна
комуникация при използване на публично достъпни канали за достъп.
Осигуряването на необходимото високо ниво на Основните ползи и
добавени стойности от доброто е-управление са:
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• за гражданите: по-бързо и лесно административно обслужване, по-голяма
прозрачност и ефективност на публичните разходи, подобряване на
професионалната и личностна реализация, по-значително участие в
политическите процеси, повишаване качеството на живот, трансграничен
обмен на информация и електронни услуги, достъп до пространствени
данни;
• за бизнеса: по-ниски разходи за управление на дейността, повишаване на
производителността и конкурентноспособността, повишаване на
възможностите за по-висока добавена стойност, иновации и устойчиво
развитиесигурност и защита на данните и системите в електронното
управление ще преминава през четирите основни вида дейности:
планиране, дизайн, внедряване и управление.
Това което пречи на масовото въвеждане на електронни административни
услуги е сложната нормативна уредба и липсата на средства. Разработката
на една електронна административна услуга варира между няколко хиляди
лева и няколко стотин хиляди лева. Според мен, това е така, защото
основополагащите регистърни услуги липсват, налице е недостатъчно
разбиране на сложната законова материя и не съвсем ясно се формулират
изисквания към разработчиците на системи и услуги. (Milev, 2002)
Например, съгласно действащото законодателство всички електронни
административни услуги и системите, които ги предоставят трябва да
бъдат сертифицирани. Това е още един процес, който усложнява
въвеждането на електронното управление. Процесът на сертификация е
полезен – по този начин законодателят се е опитал да намери механизъм за
постигането на оперативна съвместимост. Някой трябва да се грижи за
такова качество на системите, което осигурява взаимодействието на
информационните системите в администрациите. Но трябва да се намери
баланс между прецизното следене за оперативна съвместимост и нуждите
на администрациите, както и на потребителите. В крайна сметка, тези
системи са предназначени да обслужват потребителите – гражданите,
бизнеса, както и самите администрации чрез вътрешноведомственият
документооборот (Hristov and Hristova, 2008). Например имаме Единната
система за гражданска регистрация и административно обслужване на
населението (ЕСГРАОН), но няма услуга, която да извлича и предоставя
данни от нея към други системи. Разбира се, за разработването на такива
услуги са необходими и законодателни промени. Има и други основни
регистри - имотен, търговски, на земеделските земи, на моторните
превозни средства, на документите за самоличност. Ако тези регистри
бъдат свързани и обменят данни по между си, ще се реализира изискването
за еднократно подаване и многократно използване на информацията.
Необходимо е обаче да се регламентира по какъв начин трябва да се
осъществява достъпа до информацията в тези национални регистри и по
какъв начин тя трябва да се събира по служебен път.
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Abstract. This paper examined the characteristics of the solution of the problem
in order to achieve further optimization of TimeTabling training at university.
The ability to achieve effective further optimization is based on the development
of an algorithm implemented by means of software. In implementing
development programming language is used Microsoft ® Visual Basic ® for
Applications. Through the implementation of the software can be optimized
TimeTabling with respect to the displacement of groups of units of learning and
minimizing the "window" - the holes in the learning process. Optimized
TimeTabling can be viewed as an upgrade on the basis of primary - heuristic
created by the dispatcher.
Keywords: Timetabling, Problem, optimization, discrete, University, course.
1. Въведение
Оптимизацията на учебното разписание за университет може да бъде
разглеждана като задача от дискретната математика в областта на
приложната математика и компютърните науки. Приблизителното
решение на този задача чрез алгоритми за компютър е придобило световно
разпространение (De Causmaecker, P., Demeester, P. and Berghe, G. Vanden,
2008). Интересът към решението се поддържа дори от легенди, като тази за
най-богатият човек на планетата Бил Гейтс на шестнайсет години, който
заедно с по-големия си приятел Пол Алън, някога е "решил" този проблем
и спечелил 2400 $. Разбира се, ставало е дума за практически полезна
компютърна програма за изготвяне на разписание.
• Постигането на висока степен на оптимизация на разписание е
изключително сложна и нерешена задоволително съвременна задача, найчесто с използване на евристични методи, при които се прави опит да се
моделира логиката на действие на човека съставител на разписание,
свързана с условия и правила зададени в нормативни документи (Marte,
M., 2007). Моделът на оптимизация твърде рядко е резултат на
дискретната математика. Алгоритмите на модела най-често се реализират
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чрез електронни таблици свързани с бази от данни. Съществуват
препоръки от „EURO Working Group On Automated TimeTabling―.
• Примери на реално ефективни разписания могат да се видят на сайтовете
на множество университети по света (фиг. 1-3.).

Фиг. 1. Примерно разписание от Московския държавен университет
„Ломоносов― – физически факултет, Руска федерация.

P.M.

1.00 - 1.50

2.00 - 2.50

3.05 - 3.55

4.05 - 4.55

Monday
May 24

Introduction,
Pediatric
Examination
The red, painful eye
patient's history
ophthalmology
methods, practice (Kuthan)
(Kuthan)
(Kuthan)

Tuesday
May 25

Injuries
(Valešová)

The
adnexa Ophthalmoscopy *** Retina and fundus
(Šplíchal)
Practice
(Kuthan)

Фиг. 2. Примерно разписание от Dep. of Ophthalmology, First School of Medicine,
Charles University, Prague.
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Фиг. 3. Примерно разписание от College of the Desert 2013, Schedule of Classes, USA.

2. Реализация на допълнителна оптимизация на учебно разписание в
университет
Възможността да се постигне ефективна допълнителна оптимизация на
учебно разписание в университет се основава на изготвянето на алгоритъм,
реализиран чрез програмен продукт (от тип електронна таблица),
допускащ ползване на програмен език (Tsankova, R., and Stantchev, Vl. L.,
2007). В осъществената разработка като език за програмиране е ползван
Microsoft® Office Excel 2010 Visual Basic® for Applications (VBA)
Language. Чрез програмния продукт на реализацията могат да се
оптимизират допълнително разписания по отношение на разместването на
групи от учебни единици и намаляване до минимум на „прозорците―
(дупките) в учебния процес.
Допълнителното оптимизираното разписание може да бъде надстройка
върху основа от първично – евристично създадено от диспечер
(изпълнител) разписание, каквато е реалната практика в множество
университети – фиг. 4. По този начин се постига първично влагане на
нормативните ограничения като: учебен план, сграден фонд, брой
преподаватели, хигиенни норми за часова продължителност и редуване на
предметите за обучение и т.н.
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Фиг. 4. Примерно първично – евристично създадено от диспечер разписание.

Чрез реализацията се разрешават реално съществуващи проблеми като:
разделянето на учебните групи на подгрупи, груповото разместване на
учебни единици, представянето на двуседмично разписание, сутрешно и
следобедно отместване на началните часове, наличието на общи лекции за
потоци от групи, премахването на „прозорци― – дупки и др. Като следващ
етап от разработката е предвидено реализирането на възможност за
отразяването на лични преподавателски предпочитания и групови
студентски желания за разместване на учебни единици в дните от
седмицата. И особено създаването на свободни блокове от часове за
ползване от студентите на библиотека и супер-компютър.

Фиг. 5. Допълнително оптимизирано учебно разписание, чрез разместване на учебни
единици по отношение на намаляване на „прозорците ― – дупките.
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На фиг. 5. е показан резултатът от действието на програмния продукт за
допълнителна оптимизацията на учебното разписание, представено в
първичен вид на фиг. 4. Ефективно и значимо е разместването на групите
от учебни единици и премахването на дупките в разписанието.
3. Заключение
Предложените и изяснени основни теоретични и практически подходи за
прилагане на допълнително оптимизирано учебно разписание за обучение
в университет могат да намерят реално практическо приложение.
Резултатът от действието на програмният продукт е ефективен и значим в
разместването на групи от учебни единици и премахване на „дупки― в
разписанието.
Разработката под име „АСИС – Разписание― е подготвена за внедряване в
практиката на учебната администрация на Технически университет –
София.
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Abstract: This article presents the main aspects of the project "ELGI - eLearning for e-Government" at the development phase of an interactive
application for training in the area of interoperability. The structure and the
means for achievement of interactivity in the development of e-Learning
application are described.
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1. Въведение
Проект ELGI – електронно обучение за електронно правителство е насочен
към проблемите на оперативна съвместимост в контекста на електронното
правителство и създаването на пан-европейски трансгранични електронни
услуги.
Целта на проекта е да подобри познанията на заинтересованите страни в
проекти за електронно правителство в цяла Европа чрез развитие на
иновативен инструмент за електронно обучение, базиран на найсъвременни изследвания на участниците.
Електронният курс ще допринесе за включването на различни групи
специалисти и ще им помогне да отговарят на изискванията на
променящата се среда в публичните администрации, подобрявайки тяхната
ефикасност на работното място.
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Интерактивните приложения за електронно обучение са в процес на
разработване на 7 езика на държави-членки на ЕС (английски, български,
гръцки, испански, италиански, латвийски и полски).
Проектът стартира от октомври 2011 г. и се очаква да приключи до края на
септември 2013. Той се осъществява с подкрепата на Програма за учене
през целия живот на Европейската комисия.
Интерактивното приложение има за цел не само да поднесе необходимата
информация на обучаемите, но и същевременно да даде възможност за
получаване на допълнителна информация.
2. Структура на интерактивното приложение по оперативна
съвместимост
Структурата е разгледана в два аспекта: алгоритъм за управление на
електронния курс за обучение по оперативна съвместимост (съдържателен
аспект) и техническа реализация на интерактивните приложения като
отделни части от електронния курс.
2.1. Алгоритъм за управление на курса по оперативна съвместимост
Електронният курс е предназначен за три целеви групи обучаеми и
респективно се състои от три модула: Ръководители на различни нива в
публичните администрации (Decision Makers - DM) –Модул 1, Служители
в публичните администрации (Public Administrations - PA) – Модул 2 и
Фирми разработчици на информационни системи в администрациите
(Contractors - CO) - Модул 3.
Всеки модул се състои от теми, а всяка тема съдържа предмет на обучение.
Всяка от трите групи се нуждае от специфични знания, които са
разгледани в отделни теми. Фигурата по-долу илюстрира алгоритъма за
управление на електронния курс по оперативна съвместимост (Фиг.1).
Всеки един от трите модула включва:
а) общите пет теми за всички модули – С-1 – С-5;
б) националната тема за дадената държава (една от следните: С-6 – С11);
в) специфичните за дадения модул теми:
 за модул 3 - СО-1 – СО-4;
 за модул 2 - две общи с модул 1 теми – DM/PA-1 и DM/PA-4,
както и индивидуалните теми за модула – PA-2 и PA-3;
 за модул 1 - две общи с модул 2 теми – DM/PA-1 и DM/PA-4,
както и индивидуалните теми за модула – DM-2 и DM-3.
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Фиг.1. Алгоритъм за управление на електронният курс за обучение по оперативна
съвместимост

2.2. Техническа реализация на интерактивните приложения
а) навигация в приложението
Всяко едно от приложенията е разработено с интуитивен интерфейс,
улесняващ обучаемите. Чрез бутоните „Напред― и „Назад― потребителят
може да премине линейно през подтемите от дадената тема. При активен
бутон „Тест― се влиза в съответната тестова проверка за подтемата. Чрез
бутон „Начална страница― потребителят влиза в интерактивно меню,
даващо възможност да се избере конкретната тема и подтема от
интерактивното приложение. Навигацията е осъществена чрез
хипермедийни преходи и горещи думи.
Бутонът „Библиотека― съдържа допълнителни документи по дадената
тематика.
От всеки един информационен или операционен кадър на потребителя се
предоставя възможност да излезе от приложението чрез бутон „Изход―.

169

б) информационни кадри в обучаващите интерактивни
приложения, част от електронния курс по оперативна
съвместимост
 информационните
кадри
на
приложението
дават
информацията, необходима на обучаемите по дадена тема.
Учебната информация е подкрепена от дизайн, съобразен с
изискванията за поднасяне на информацията в електронен
вид[1]. Абстрактните знания са обяснени чрез множество
графики, таблици, анимации. Включената информация на
всеки кадър е завършен фрагмент с ограничен брой
информация с оглед на по-лесното възприемане на
информация. На екрана са отделени информационни зони.
Горещите думи на всеки един кадър съкращават времето за
търсената информация и предоставят на потребителите
логически свързана информация без да става претрупване на
информация.;
 операционни кадри – разработени са тестови задачи след всяка
подтема. Целта е самоконтрол на потребителя. Въпросите се
подават в случаен ред, за да не бъдат заучени механично.
Вариантите на отговорите са също в случаен ред.
Компютърните тестове са със значително опростени
инструкции и бутони за навигация, за да не се затрудняват
потребителите. Задължителен елемент при операционните
кадри е обратната връзка. В диалогов режим потребителят се
връща на съответния информационен кадър в случай, че не
отговори на задачите вярно и се изпраща към следващата
подтема, ако е отговорил вярно (Фиг. 2).

Фиг.2. Операционен кадър от интерактивно приложение С-3.
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3. Заключение
Проектът предвижда публични и частни организации със специфични
познания да разработват информационни системи, които са съвместими и
отговарят на съответните нормативни актове.
Публичните и частните организации ще получат основни насоки,
необходими да следват желанието на гражданите да имат иновативни
публични услуги и да изследват нови начини за комуникация чрез онлайн
мрежи.
Създаването и предоставянето на интерактивни приложения (електронен
курс) подпомага разработването на ефективни публични услуги в Европа,
на национално равнище и за международни нужди.
Курсът определя основите на разпространение на оперативната
съвместимост на равнище Европейски Съюз.
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Abstract. This paper makes a review of the possibility of implementing the
paperless documents turnover at the Technical University of Sofia. The main
system modules and their capabilities, as well as examples of their application
are described below.
The paperless system for exchange of documents is a web based platform with
databases and procedures for their application in the organization of the process.
Keywords: e-documents, internet, paperless documents, documents turnover.
1. Въведение.
Електронното управление е приоритет в световен мащаб. Тук това
управление се разглежда не в частния случай за управление на конкретни
устройства или процеси, а в аспекта за управление на човешката дейност.
В Р. България се извършват редица мероприятия по въвеждане на такова
управление (електронно правителство, електронно банкиране, електронни
документи и други), включващо цялостни решения и елементи (MTITC,
2009), (Electronic Document and Electronic Signature Act, 2001), (National
Revenue Agency, 2008).
В Технически университет - София също се разработват редица
електронни системи като част от електронното управление на
неговата дейност. Същите са канализирани в няколко основни
направления. Разбира се, тук няма да разглеждаме финансовите
системи за събиране на данни. Едното направление е свързано с
учебната дейност и обхваща системи за електронно обучение
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(Radonov, R., Gieva, E. and Tzanova, S., 2013), (Technical University of
Sofia-Branch Plovdiv, 2003) и системи за учебния процес (Technical
University of Sofia, 2002), (Radonov, 2008). Второто направление е
научно-изследователската дейност, където функционират системи за
управление и събиране на данни (Kralov, I., Radonov, R. and Videkov,
V., 2012), (Radonov, 2012). Третото направление е свързано с
управление на административната дейност. Тук една от най-старите
системи е за архивиране на данните от деловодството (Krasteva, 2007).
Предизвикателството като цяло е да се обхванат всички частни
елементи и да се интегрират в единна система.
2. За администрацията. При административното управление на дейността
в една организация се използват различни подходи и структури, но
практически няма организация, в която да липсва службата деловодство.
Основната функция на деловодството е да регистрира движението на
писмените документи в организацията – входяща и изходяща
кореспонденция, и вътрешни документи.
В Технически университет - София съществува вариант на електронно
деловодство, при което всички документи се регистрират ръчно, като се
въвеждат техни параметри, а самите документи се сканират. Понататъшното им движение може да бъде в електронен или хартиен вариант
и електронно отчитане на придвижване по адресати. Основния недостатък
на посочената система е, че тя работи не с електронния вариант на
документа, а с неговото описание. Практически системата класифицира не
документа, понеже за нея той е нечетим (растрово изображение от скенер),
а описанието въведено от деловодителя.
Във връзка с посочения недостатък на системата за електронно
деловодство
на
ТУ - София бе разработена и експериментално тествана система за
електронно документиране „Е-Документ‖.
3. Е-документ. Основната идея на системата е да осъществи електронна
връзка, обединение, между различните видове административни актове,
като въведе освен възможност за проследимост и възможност за
автоматизиране на процеса по управление на срокове, изпълнимост и
други.
На фиг. 1 е показан входа в системата, който е аналогичен на другите
системи, използващи електронен подпис на ТУ-София.
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Фиг. 1 Вход в системата „Е-Документ‖.

За всяка една система съществуват два потока – входящи и изходящи. В
този смисъл след влизане в „Е-Документ‖ потребителят може да използва
тези два основни раздела – фиг. 2.

Фиг. 2 Основни раздели в системата „Е-Документ‖.

За всеки един от видовете актове на администрацията (заповед, писмо,
доклад и др.) е необходима основна информация която трябва да се въведе.
На фиг. 3 са дадени основните полета за входящите документи.

Фиг. 3 Входящи документи.
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Всеки документ получава пореден регистров номер, указател за изпращача,
срок за отговор/реакция, предназначение, изходящ номер, вид, поле за
зареждане на файл, дата на генериране.
На същия ред е предвидена възможност да се даде/изпрати отговор на
входящия документ. При изпращане на отговор съответното поле/ред
променя цвета си и става сив. Датата на отговора се фиксира и е видима.
При необходимост входящият документ може да бъде препратен до други
адресати. Тази възможност е особено удачна при йерархични структури,
където един документ се препраща към по-ниско стоящите.
Редът със съответните документи по дадена преписка може да бъде
преместен в дадена архивна зона (папки). Папките могат да бъдат
генерирани към системата, но могат да бъдат създадени и от самия
потребител в зависимост от неговите предпочитания и навици. Полето за
генериране на папки е показано на фиг. 4.

Фиг. 4 Генериране на папки.

В зависимост от срока указан при получаването на документа съответния
ред се оцветява в жълто (за документи със срок следващия ден) или в
червено (текущ ден) – фиг. 5.

Фиг. 5 Индикация на срок.
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При изходящите документи имаме аналогична организация. За всеки
документ се указва вид, кратко описание на документа, присвоява му се
изходящ номер, избира се документа и се качва във вид на файл. Посочва
се получателят и се задава срок за отговор. Ако документът е отворен се
маркира със зелено, ако не е отворен маркировката е червен Х.

Фиг. 6 Изходящи документи

При изпращането на документ получателят се избира от централна база
данни, като изборът става съгласно структурата на университета – фиг. 7.

Фиг. 7 Избор на получател

Когато получателите са няколко те се маркират групово.
4. Документи. Една от задачите, която трябваше да бъде решена е
дефинирането на видовете документи в системата и техните изисквания.
Няколко документа са с ясни определения, докато други трябваше да бъдат
създадени. За целите на документооборота имаме група заповеди, писма,
документи и съобщения.
Заповеди – това са документи които се издават в писмен вид, имат
задължителен за изпълнение характер и т.н. За целите на системата е
разработен отделен алгоритъм за модул заповеди. До свързването му с „Е176

Документ‖ се използва съществуващата номерация на заповедите.
Писма – класически елемент на документооборота. В момента се използват
или сканираните образци или се присъединява файл в текстови вид. В
перспектива ще бъде създадена бланка, която ще се попълва в системата. В
системата писмата се включват към документите. Групата документи
изисква присъединяване на файл.
Документи – както бе казано по-горе писмата са вид документ с отделно
съдържание. Писмата може да са с информативен или указателен характер.
Съществува и друг документ, съдържащ информация, която в класически
вариант и изисква решение. Това са докладите към съответен ръководител.
Те също са в тази група. В бъдеще ще бъде разработена съответна
процедура.
Съобщения – това е раздел имащ информационен характер и не изискващ
присъединяване на файл и отговор. Разработен е като версия на
обикновено писмо в електронната поща, но се документира в рамките на
административната дейност.
Разпореждане – има еквивалент на документирано устно указание за
изпълнение. Не изисква присъединяване на файл. На този етап се
доразвива.
В процесът на работа се видя нуждата и от други документи, които не са
включени и са обект на бъдещи разработки. Такъв документ например е
протоколът от комисия, който трябва да бъде достъпен и подписан от
няколко адресати.
4. Заключение В доклада са представени резултатите от електронна
система за документооборот, която позволява документите да се генерират
в самата система или да се присъединяват във вид на електронни файлове.
Това би позволила тяхното съдържание да бъде анализирано по ключови
думи или други атрибути.
Системата позволява връзка с други системи, обект на електронно
управление, и има възможност да проследява реакцията на отделни видове
документи.
За целите на системата са дефинирани типови изисквания към отделните
документи, както и необходимост от разработка на нови такива.
Като бъдещо развитие е необходимо създаване на алгоритъм и реализация
на модул за статистическа информация.
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Abstract. The Role of Usage the Information Technologies in the Central State
Governance in the Republic of Moldova became the topic of this article. This
topic was selected for study for the reason that information technologies has
appeared for not so long in the Republic of Moldova and need an additional
attention. We have studied the historical process of appearing the informationalcomputing technologies and also the process of their implementing into practice,
particularly in Moldova‘s Governance. We came to the opinion that
implementing of Information-Communication Technologies has achieved a
deserving level in Moldova as became the part of human life and is on its way to
become the inseparable part of State Governance System. During the process of
studying we came to the conclusion that Information Technologies can help
public officials to make their work more qualitative and useful, to spend less
time for routine performance of everyday tasks.
Key words: electronic services, e-Government, ministries, Information Systems,
public government, Governance Technological Modernization, eTransformation Program, informational-computing technologies, State
Governance System.
21.Введение.
Последнее десятилетие XX века явилось переходным моментом для
Республики Молдова, поскольку именно в этот период Республика
Молдова стала на путь демократического развития страны. В результате
данных событий в Республике Молдова началось постепенное изменение
всей системы государственного управления. Данные процессы
осуществлялись в соответствии с принимаемыми законодательными
актами, которые, по своему содержанию, заметно начали формировать и
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продвигать курс всего государства в целом, как в области внешней, так и
внутренней политики.
В научной практике для того, чтобы распознать смысл конкретного
явления прибегают к поэтапному изучению базовых понятий,
определяющих смысловую сущность изучаемого предмета. Таким
образом, для изучения роли информационных технологий в центральном
публичном управлении считаем необходимым дать определение базовым
понятиям: информационные технологии и центральное публичное
управление.
Объектом исследования данной статьи, является определение роли
информационных технологий в сфере центрального публичного
управления.
Целью является изучение сущности информационных технологий и их
роли в процессе организации и функционирования центрального
публичного управления, в частности в РМ.
Методы, использованные в процессе исследования, включают: анализ и
синтез, который был использован в изучении терминологии, исторических
и теоретических основ информационных технологий в публичном
управлении. Метод индукции и дедукции, основанный на получении
результатов исследования на базе познания от частного к общему
(индукция) и от общего к частному (дедукция); метод моделирования был
использован в процессе формирования взаимосвязей между элементами
информационных технологий и публичного управления; был использован
метод глобального анализа, так как изучение охватывает две различные
системы: публичное управление и информационные технологии, в
результате происходило изучение взаимосвязей этих двух систем в
процессе обеспечения функционирования государства в целом.
Нормативный метод был использован для изучения нормативной базы,
определения государственной политики в исследуемой сфере;
статистический метод использовался для учета закономерностей развития
использования информационных технологий в человеческой среде.
22.Этапы развития информационных систем и технологий в РМ.
Развитие информационных технологий позволило использовать их в
сфере публичного управления, тем самым во многом производя
положительный эффект на качество принимаемых решений и объем услуг,
предоставляемых гражданам, в том числе и в интерактивном режиме.
Информационные технологии облегчают процесс управления знаниями.
Они
образуют
основу
решений,
которые
обеспечивают
автоматизированный и централизованный обмен информацией и помогают
извлекать лишь необходимую и из всех доступных источников.
В век информационных технологий наиболее ценный аспект – это
доступ и владение информацией, потому «государственные служащие,
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непосредственно связанные с оказанием услуг гражданам обязаны
превратиться в специалистов, работающих с информацией и умеющих
использовать инструменты управления делами, разбираться в любой
ситуации, законах и постановлениях и иметь возможность принимать
решения».
В настоящее время, в соответствии с повышением
изменчивости внешних и внутренних процессов как внутри государства,
так и за его пределами, появляется острая необходимость органов
публичного управления в контроле над коммуникациями в режиме
реального времени, мгновенном обмене сообщениями, электронной почте,
средствами видеоконференции, видео общения и т.д.
Предметом исследования является центральное публичное
управление, таким образом, под центральным публичным управлением
принято понимать основанную на законе организующую, юридически
властную деятельность органов исполнительной власти, которая
осуществляется в пределах всего государства в целом. Что касается
территориального публичного управления, то его полномочия
распространяются в пределах подконтрольной, в соответствии с законом,
административно территориальной единицы, что, собственно, и отличает
его от центрального публичного управления.
Использование различного рода технологий в публичном
управлении в общем и в центральном публичном управлении в частности
осуществляется в соответствии с необходимостью достижения высших
целей, поставленных перед государством. Таким образом, в качестве
основных целей центрального публичного управления можно выделить
следующие четыре группы целей:
1. социально-экономические:
a) упорядочение общественной жизни;
b) удовлетворение публичных интересов;
c) экономическое благополучие;
2. организационно-правовые:
a) формирование правовой системы, способной реализовать
основные функции государства и решить его задачи;
3. политические цели:
a) вовлечение в управление граждан государства;
b) поддержка политических процессов в государстве и в
обществе;
4. обеспечительные цели:
a) обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
b) обеспечение законности в обществе, общественного порядка и
т. д.
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Таким образом, в дальнейшем, в данной научной статье необходимо
показать каким образом информационные технологии способствуют
реализации данных целей, в рамках практической деятельности
центрального публичного управления.
Республика Молдова относится к категории развивающихся стран, в
соответствии с политическими, экономическими и социальными
показателями. Потому в практике государства преобладает использование
позитивного международного опыта, во внутренней, и внешней политике.
Поэтому, до того как выделить процесс становления информационных
технологий в сфере публичного управления Республики Молдова, считаем
необходимым определить процесс зарождения информационнокоммуникационных технологий в мире в целом и расширения направлений
их использования.
В
Республике
Молдова
внедрение
информационнокоммуникационных технологий началось еще в период ее существования в
качестве МССР, когда в октябре 1948 года была внедрена первая
радиостанция, затем, через десять лет в мае 1958 года на территории
Республики Молдова, существовавшей тогда МССР, была запущена первая
телевизионная станция. В том числе на территории государства были
внедрены телефон, телеграф. Данные технологий во многом
способствовали развитию информирования общества в различных его
областях.
Последующие события соотносятся уже с периодом после распада
СССР, когда государство встало на путь демократического развития
страны. В истории Республики Молдова в процессе внедрения
информационно-коммуникационных технологий можно определить
несколько этапов.
Данные этапы можно выделить, исходя из достижений Республики
Молдова в данной области, как например, 9 декабря 1991 года, указом
Президента было решено регистрировать предприятия, которые
развиваются на территории Республики Молдова. 1993 год был
ознаменован созданием государственного предприятия «Poşta Moldovei», в
компетенцию которого стало входить обеспечение государства почтовыми
услугами. После того, как Республика Молдова стала членом Всесоюзного
Почтового Союза, государственное предприятие „Poşta Moldovei‖ стала
членом и других международных организаций, таких как CEPT
(Европейская конференция почтовых и телекоммуникационных ведомств),
EutelSat (Европейская организация спутниковой связи), PostEurop
(Ассоциации почтовых операторов Европы), Региональное Содружество
связи; и активно участвует в мероприятиях, проводимых международными
организациями в целях улучшения качества почтовых услуг,
предоставляемых на национальном и международном уровнях.
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Впоследствии в Республике Молдова сфера проведения политики в
области информационно-коммуникационных технологий полежала
институционализации путем создания 16 июля 2001 года Департамента
информационных технологий, который в дальнейшем был выделен в
обособленное министерство, которое в соответствии с последними
изменениями названо Министерство Информационных Технологий и
Связи.
23.Реформы в области применения современных технологий.
9 марта 2005 года была утверждена Национальная стратегия создания
информационного общества «e-Moldova», которая «выражается в
значительном увеличении плотности линий фиксированной и мобильной
связи, обеспечивающей доступ к информационным ресурсам путем
расширения покрытия магистральными оптоволоконными и спутниковыми
соединениями всей территории страны; увеличения количества
поставщиков и пользователей услуг сети Интернет, финансирования
информатизации из государственного бюджета и бюджетов органов
местного публичного управления, а также увеличения количества и
качества технических средств.
В соответствии с Гидом государственного служащего в сфере
электронного управления, в 2005 году, в процессе реализации
Национальной Стратегии становления информационного общества
«Электронная Молдова», утвержденной Решением Правительства №255 от
9 марта 2009 г., в Республике Молдова был запущен процесс
осуществления электронного управления.
В целях обеспечения концептуальной базы данного процесса, 28 июня
2006 г., Правительство РМ приняло Концепцию электронного управления.
В положениях соответствующего документа, электронное управление
объявлено одним из основных компонентов информационного общества и
представляет собой комплексную систему информационного обеспечения
управления путем вовлечения информационных и коммуникационных
технологий.
Электронное управление представляет собой вид применения и
использования информационных и коммуникационных технологий
государственными органами в целях обеспечения доступа к информации
и предоставления общественных услуг в интерактивном режиме.
Благодаря
поддержке
Программы
Развития
Организации
Объединенных Наций в Молдове, были разработаны: Методологические
нормы и программа обучения и сертификации государственных служащих
в сфере информационно-коммуникационных технологий и электронного
управления; требования перед Образовательными Центрами и Центрами
по Сертификации в рамках Академии Публичного Управления;
Национальный Сертификат в области Компьютерных Операций (НСКО),
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который выдается государственным служащим по окончании
образовательных курсов. Главное учреждение, которое занимается
обучением и сертификацией государственных служащих в сфере
информационно-коммуникационных технологий – это Академия
Публичного управления при Президенте Республики Молдова, которое,
сотрудничая с Министерством Информационных Технологий и Связи,
разработала 8 модулей на государственном языке по обучению
государственных служащих в сфере информационных технологий.
Таким образом, Республика Молдова продолжает развиваться и
достигла на сегодняшний момент значительных результатов.
Статистические данные предоставляют следующие результаты. В
соответствии с данными социологических опросов, число персональных
компьютеров на сто семей Республики Молдова увеличилось с 2,6% в 2003
году до 20,8% в 2007 году. В сравнении с другими странами по данным
Международного Союза Электросвязи за 2006 год ( рис 1), Республика
Молдова занимает 9 (девятое) место, находясь между Румынией (8 место)
и Болгарией (10 место). Данные показатели для Республики Молдова
являются значительными с учетом того, что и Румыния и Болгария
являются членами Европейского Союза.
Количество персональных компьютеров на 100 жителей республики Молдова
сравнении с другими странами (%)
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Только в феврале 2010 года была разработана интерактивная система
обучения государственных служащих на государственном языке основам
использования компьютерных технологий в сфере осуществления их
полномочий, то есть в сфере практического применения компьютерных
средств получения и обработки информации. Сейчас в Республике
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Молдова знание компьютера на уровне пользователя является
обязательным условием уже не только в частном секторе, но и в
государственном, так как вся система хранения, обработки, передачи
информации перешла на электронный и цифровой формат. Соответственно
появилась острая необходимость именно в квалифицированных кадрах в
сфере информационных технологий для повышения эффективности
деятельности, качества исполняемых государственными служащими
функций,
повышения
степени
транспарентности
деятельности
государственных служащих, снижения уровня бюрократичности
деятельности органов публичного управления, увеличения степени
сотрудничества граждан с государством в процессе принятия решений и
т.д.
Рассматривая использование информационных технологий со
стратегической точки зрения, можно отметить, что онлайновые
коммуникации могут способствовать созданию новой организационной
культуры в государственных учреждениях, сделав работу государственных
служащих более легкой и интересной, значимой и квалифицированной.
Информационные технологии позволяют сотрудникам государственных
учреждений трудиться не только над выполнением внутриведомственных
задач, но и совместными усилиями решать более широкий спектр
государственных проблем и вопросов.
В рейтинге 10 стран с высоким уровнем е-Управления находятся
Республика Корея, Голландия, Великобритания, Дания, Соединенные
Штаты Америки, Франция, Швеция, Финляндия и Сингапур. Согласно
документу, Республика Молдова продемонстрировала рост показателя
развития e-GRI с 0,4611 (в 2010 году) до 0,5626 (в 2011 году), тем самым
превысив средний международный уровень.
Показатель
e-GRI
отражает
состояние
технологической
инфраструктуры и уровень образовательной подготовки страны в области
Информационных Технологий и Связи (ИТС) и показывают уровень
использования Правительством возможностей ИТС для социального и
экономического развития страны и граждан. Количественный компонент
показателя основывается на оценке страниц «веб», инфраструктуры в
телекоммуникациях и вклада человеческих ресурсов.
Стратегическая
Программа
Технологической
Модернизации
Управления (e-Трансформация) была одобрена Решением правительства №
710 от 20 сентября. Утверждение документа является условием
финансирования и сотрудничества между Республикой Молдова и
Международной Ассоциацией Развития в отношении реализации плана
Электронной Трансформации управления. Программа
внедряет
положения национальной Стратегии создания информационного общества
―Электронная Молдова‖ и Концепцию электронного управления.
Документ устанавливает цели процесса e-Трансформации и предоставляет
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единое представление о модернизации публичных услуг и повышение
эффективности процесса управления посредством информационных
технологий (ИТ). Также, Стратегическая Программа Технологической
Модернизации Управления закладывает основу для разработки
управляемых и координируемых подходов к рациональным инвестициям в
ИТ и повышает потенциал ИТ государственного сектора. На основании
Программы e-Трансформации будут осуществлены рациональные
инвестиции в информационные технологии.
24.Заключение.
Таким образом, проанализировав данные, касающиеся практического
внедрения информационных технологий в сферу центрального публичного
управления, можно выделить множество положительных аспектов, таких
как: облегчение процесса предоставления услуг населению; сокращение
временных затрат и затрат других ресурсов, необходимых для обеспечения
процесса предоставления услуг; получение требуемых услуг в удобное
время, в удобном для заявителя месте. Однако необходимо учитывать тот
факт, что в результате предоставления электронных услуг могут
проявиться некоторые сложности в плане оплаты соответствующих услуг,
а также могут возникать обстоятельства, препятствующие принятию
услуги в указанное время, в указанном месте. Потому могут возникать
определенные сложности с урегулированием подобных ситуаций, в чем
Министерству следует еще уделить внимание.
Уверен, что стратегическое использование информационных
технологий, может способствовать государственным органам в
предоставлении служащим возможности в любое время и в любом месте
получать быстрый и простой доступ к информации, во многом сокращая
затрачиваемые ресурсы, такие как: материальные, временные и т.д.
Государственные служащие будут способны предоставлять услуги,
отвечающие потребностям граждан, быстро и эффективно отвечать на их
запросы, используя доступ к общегосударственным информационным
базам данных. Станет возможным повысить эффективность работы
сотрудников, объединяя управление информационными ресурсами,
отслеживание информации и аналитические системы с обеспечением
высокого уровня безопасности и аутентификации пользователей для
защиты ведомственной информации.
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Abstract. The paper reviews the work on the construction of the modules of the
"e-Government" project. The emphasis is put on the operation and upgrade of
the Information system for management and monitoring of EU Structural
Instruments in Bulgaria (MIS system), which applies to funds. The paper reveals
that the project government still operates with relatively few modules and the
number of online services for business and population is insufficient. Changes to
the regulatory and institutional framework are proposed to accelerate the
implementation of e-Government in our country such as the creation of the
Ministry of Transport, Information Technology and Communications,
development of Management of European Funds Act, usage of innovatory
experience of Estonia, France and Finland, improvement of the technical support
and the quality of education, reducing fees for electronic signature and online
services, full coverage with broadband Internet.
Keywords: e-government, Operational Programme " Good rule " innovation in
the industry, MIS, European funds, structural funds, project beneficiaries, public
module Project Status
Въведение
За е-правителство у нас се говори вече повече от 10 години, но само
сравнително малка част от него вече е изградена. На пръв поглед по
отношение на реализацията на проекта е-правителство е свършено не
малко, но от друга страна на практика все още няма такъв субект, а само
проект за изграждането му. На практика частично функционират
понастоящем само някои негови модули и само в някои администрации са
налице услуги, които се предоставят онлайн или те имат системи за
вътрешен електронен документооборот. Все още изпълнителната власт у
нас действа мудно и не търси в достатъчна степен най-прекия път, по
който с най-малко разходи и похабено време, бизнесът да може да има
достъп по-чувствително до е-управление. Към настоящият момент едва ли
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някой е в състояние да определи точна дата кога е-правителство изцяло
може да бъде въведено у нас. Със сигурност и следващите няколко години,
най-вероятно до края на Програмен период на ЕС 2014-2020 г., ще се
надграждат досега функциниращите негови модули, ще се създадат нови
модули и ще се включат в проекта е-правителство редица ведомства от
централната администрация и повечето общински администрации, които
не са обхванати досега.
От особена важност при управлението на европропроектите е
постигането на прозрачност, а пътят към нея минава през добре
функциониращо е-правителство. Изграждането на електронното
правителство е свързано и с изграждане на специализирани модули, които
да са от полза на бенефициентите по ОП на ЕС. За тази цел е изградена
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН). Тя е създадена да предоставя
обобщена информация за финансовото изпълнение на 7-те оперативни
програми. Системата се поддържа от дирекция „Информация и системи за
управление на средствата от ЕС‖ в администрацията на Министерския
съвет. Всички проекти с европейско финансиране по европрограмите са
публично достъпни. Чрез уебсайта www.eufunds.bg е възможно да се
провери всеки бенефициент в България какво финансиране е получил, на
каква стойност, какъв е самия проект, статута на проекта, кои са
изпълнителите и подизпълнителите. Това може да се квалифицира само
като известен напредък, тъй като до по-голямата част от ИСУН може да се
ползва засега само от служителите на Управляващите органи и органите,
упражняващи контрол върху евросредствата.
Отскоро частично функционира и Моделът за оценка на ефектите от
Структурните и Кохезионния фонд на ЕС върху икономиката на България.
Този модел е възможно да се причисли като част от проекта за еправителство и е наименован SIBILA: Симулационен модел на
българските инвестиции в дългосрочен растеж. Той е изготвен на база на
проект, финансиран от ОП‖Техническа помощ‖. Целта на модела е
отражението на ефекта от използването на еврофондовете върху основните
макроикономически показатели, а основен източник на данни е ИСУН.
Досега е инвестиран значителен финансов ресурс в основата на
електронната администрация и оттук нататък първостепенна задача е
фундаментът да бъде надграден. Към средата на април 2013 г. по данни на
ръководителя на Управляващия орган, т.е. на дирекция "Оперативна
програма "Административен капацитет" към Министерството на
финансите общо 2095 административни услуги се предоставят онлайн, а
100 администрации са въвели системи за вътрешен електронен
документооборот. В последните две години е налице известен напредък в
сферата на електронното управление и системи за управление на
качеството са въвели 126 администрации в страната, 214 администрации
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спазват стандартното време за услуга от 20 минути, 48 администрации са
подобрили достъпа до административното обслужване за хора в
неравностойно положение, а 10 администрации са постигнали ниво.
„Отлично" при обслужване на принципа "one-stop-shop". Какво точно е
въведено и кои точно са тези над 2000 услуги не са известни на
представителите на бизнеса, в т.ч. и на браншовите и работодателските
организации, които са най-заинтересувани от въвеждането на
електронното правителство, а повечето от обикновените български
гражданини засега го приемат като екзотика и не познават относително
скромните негови достижения (Biychar, 2013).
За осъществяване на е-правителство за последните няколко години по
времето на мандатите на три поредни правителства е приета следната
нормативна и институционална рамка:
1.Обща стратегия за електронно управление в Република България
2011-2015 Тя служи за основа, на базата на която ще се разгърнат
секторните политики – стратегии, цели и дейности на ниво министерства и
агенции, както и на ниво – общини (Common strategy for eGovernment in
Bulgaria 2011-2015, 2010)
2.ISA - програма за решения за оперативна съвместимост на
европейските публични администрации 2010-2015 (ISA – Interoperability
Solutions for European Public Administrations program 2010-2015, 2010)
3.Национална
рамка
за
оперативна
съвместимост
на
информационните системи в изпълнителната власт. Приета с Решение
номер 482 от 28 юни 2006 г. на МС Българска национална рамка за
оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната
власт (Bulgarian National Interoperability Framework, 2006)
4.Национален регистър на стандартите. Той е разработен в съответствие
със Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания
за оперативна съвместимост (National register of standards, 2008).
Законите и подзаконовите нормативни актове, конкретно изготвени във
връзка със създаването на е-правителство са: Закон за достъп до
пространствени данни; Закон за електронното управление; Закон за
електронния документ и електронния подпис; Закон на електронните
съобщения; Наредба за удостоверенията за електронен подпис в
администрациите; Наредба за електронните административни услуги;
Наредба за изисквания към единна среда за обмен на електронни
документи; Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и
информационна сигурност; Наредба за регистрите на информационните
обекти и на електронните услуги; Наредба за вътрешния оборот на
електронни документи и документи на хартиен носител в
администрациите; Инструкция № 1 от 11 юни 2009 г. за институционална
идентичност на администрациите;Инструкция № 2 от 21 юли 2009 г. за
наименованията на домейните и поддомейните, използвани от
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администрациите; Инструкция № 4 от 21 юли 2009 г. за изискванията към
дизайна на интернет страниците на администрациите Разработени са и
редица документи и процедури във връзка с Е-правителство
5.Съветът по вписвания работи в съответствие с Инструкция за
критериите и правилата за прилагането им при вписвания в
регистрите на информационните обекти и електронните услуги
(Instruktsiya za kriteriite i pravilata za prilaganeto im pri vpisvaniya v registrite
na informatsionnite obekti i elektronnite uslugi, 2010)
6.Заявление за вписване в регистъра на регистрите и данните,
регистъра на информационните обекти и регистъра на електронните
услуги. То е утвърдено със заповед № РД-08-36/21.01.2010 г.на министъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Zayavlenie za
vpisvane v registara na registrite i dannite, registara na informatsionnite obekti i
registara na elektronnite uslugi, 2010).
Към месец март 2013 г. по ОПАК са сключени 74 договора, които
имат отношение с Е-правителство.. От тях 53 договора са по процедура за
въвеждане на електронни услуги в централни, областни и общински
администрации. От тези проекти 41 вече са приключили. Най-големите
проекти са на МТИТС, като най-мащабният е за 18 млн. лева. В
Индикативната годишна работна програма за 2013 г. са заложени
процедури по трите основни приоритетни оси, както за добро управление,
така и за управление на човешките ресурси, за административно
обслужване и електронно управление. През 2013 г. по ОПАК за проекти в
сферата на електронното управление могат да кандидатстват всички
администрации на централно и местно ниво, както и органите на съдебната
власт. Предвидени са две процедури - едната с бюджет 13 млн. лв.,
насочена към МТИТС, другата - с бюджет 3 млн. лв., насочена към
централната администрация.
Положително е, че в служебното правителство, което бе назначено от
президента на Република България на 13.03.2013 г. има назначен отделен
министър за развитие на електронното правителство. Само след по-малко
от два месеца работа неговите констатации в медиите са доста
необнадеждаващи: „Близо 100 милиона лева са дадени за електронно
правителство от 2007-a година насам. Новите услуги, които очакваме да
тестваме в скоро време, са 50-те услуги на Столична община, 50 услуги на
държавната администрация и има още един трети проект, който е за
комплексни услуги, държавна администрация и Пловдивска община. Има
неща, които разработват с определени общини, т.е. да не се прави във
всяка община или област от нула до пълно развитие на услугата нов
проект, където да се влагат пари. Работещи неща. Просто да се копират и
прилагат там, където това е възможност.‖ (Vasilev, 2013).
По отношение на общинските администрации електронното
управление частично е внедрено редица сравнително малки общини, а от
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големите общини у нас с най-добри резултати е Столичната община.
Компоненти от разработваната автоматизирана система за 50 от основните
административни услуги за гражданите и фирмите. Те функционират в
Столична община, сред които електронният портал за подаване на
заявления за електронни административни услуги и управление на
процесите за реализация на конкретните услуги. Столична община е била
включена в този проект, защото е имала готовността да го направи, като е
разполагала с основа и с готов хардуер, подходящ за развитието на
електронни услуги, благодарение на собствено финансиране.
Постигането на прозрачност при управление на евросредствата,
която не зависи от благоволението на някой ръководител в държавната
администрация, ще се постигне с въвеждане на системата за управление
на евросредства ИСУН 2020. Тя на практика надгражда досега
функциониращата система ИСУН, но се очаква да бъде свързана и с
различни ключови системи, като тези на БНБ, НАП, Търговския
регистър.Това е би могло да бъде факт най-рано в началото на 2014 г. С
нейното въвеждане всеки бенефициент, който кандидатства с проект за
еврофинансиране, ще бъде достатъчно да се идентифицира като
институция. Оттам нататък цялата наобходима информация за системата за
управление на европейски пари, ще се зарежда служебно на основа на
комуникацията с тези системи. По този начин ще бъде спестено
значително време, пари и хартия, а и процесът на обработка на
дакументите ще се ускори, както за този, който изпълнява проекта, така и
за самото ведомство. Частично постигането на изпълението на ИСУН 2020
ще се осъществи с проект: 0013-ЦКЗ-2.0 „Развиване на информационни
системи във връзка с управлението и наблюдението на средствата от
структурните инструменти на ЕС в България‖ (BG161PO002-2.1.01-0003C0001). Предназначен е за надграждане на Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от структурните инструменти на
ЕС в България – ИСУН. Внедряването на ИСУН в експлоатация допринася
пряко за укрепването на капацитета за управление, наблюдение и контрол
на УО на ОП и техните междинни звена. Понастоящем ИСУН е неотменна
част от ежедневието на структурите ангажирани с управлението на
европейските средства в България и се използва за нуждите на
ежедневното управление и за мониторинг на процесите на най-високо
ниво. Агрегираната информация от ИСУН се използва за изготвянето на
регулярни справки за парламента, правителството на Република България,
Европейската комисия както и за информиране на широката общественост
за напредъка в усвояването на средствата от Структурните и Кохезионния
фонд на ЕС. ИСУН поддържа и публичен модул, който е достъпен за
широката общественост. В проекта са заложени нови функционалности на
ИСУН, които се свеждат до: Електронни услуги (повече на брой от
досегашните) за бенефициентите; Генератор на справки; Редактор на база
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данни; Import/Еxport инструмент; Интерфейси със SFC 2007 и програмите
за ТГС, както и множество подобрения на Финансовия модул (Dzhildzhov,
2013).
В заключение следва да се предложат редица промени на
нормативната и институционална рамка, с оглед ускоряване на
внедряването на е-правителство у нас.
Предложения за усъвършенстване
1.Създаване на Министерство на информационните технологии,
което да инкорпорира ресорът на министърът за развитие на електронното
правителство в служебния кабинет, който на практика е министър без
портфейл с координиращи функции по отношение на електронното
правителство. В него следва да се прехвърлят част от дейностите по
отношение на информационните технологии, осъществявани досега от
Министерство на транспорта, съобщенията и информационните
технологии, както и част от дейностите на закритото през 2009 г.
Министерство на държавната администрация и административната
реформа, които понастоящем са прехвърлени към МС и другти ведомства.
Последното бе оторизирано с дейността по изграждането на еправителство в състава на МС с мандат 2005-2009 г., а също и в
предходния състав на МС с мандат 2001-2005 г.
2.Изготвяне на Закон за управление на средствата от ЕС, в който да
се законодателно да се регламентира и дейността на ИСУН и свързаните с
нея подаване, управление и отчитане на европроектите по електронен път.
МС с мандат 2009-2013 г., което предсрочно подаде оставка и не довърши
мандата си, изготви прокт за такъв закон. Той бе представен пред висши
представители на държавната администрация и експерти, работодателски и
синдикални организации на 17.12.2012 г., но предвид напрегнатата
политическа обстановка през зимата на 2013 г. не успя да го внесе в НС.
Следващият състав на МС следва да го актуализира и 42-рото НС спешно
следва да го приеме.
3.Поставяне на акцент в новата Оперативна програма „Добро
управление‖, която ще замени ОПАК и ОП‖Техническа помощ‖ през
Програмен период на ЕС 2014-2020 г.. нея следва да се предвидят такива
мерки (грантове), които да осигурят целево финансиране на изготвянето на
следващите модули, а също и да се усъвършенства досегашните
нормативна и институционална рамка на е-правителство. Това следва да
стане в най-кратките възможни срокове. В ОП‖Конкурентоспособност и
иновации‖ и ОП‖Наука и образование за интелигентен растеж‖ също
следва да бъдат заделени средства за мерки (грантове), по които е
възможно представителите на бизнеса, науката и образованието да
кандидатстват за евросредства, свързани с изграждането на модулите на еправителство и с обучението на потребителите на услугите му.
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4.Еталон на България по отношение на внедряване на е-правителство
следва да бъдат страни като: Естония, Франция и Финландия. В тези
страни е налице относително най-голям напредък по отношение на
функционирането на е-правителство. Личната карта на всеки естонец е с
вграден чип с криптографски ключ, който позволява на хората да
подписват и електронни документи. Ако чипът бъде сложен в четец на
компютъра и се ―подпише‖ електронна бланка, тя има същата стойност
като на хартиен документ, подписан собственоръчно с химикалка или
обикновено мастило. За институциите в Естония двата документа са
равнозначни. Освен това тази идентификация се приема и от местните
банки за онлайн банкиране, и от избирателните комисии за гласуване по
интернет. В големите естонски градове като Талин и Тарту благодарение
на чипа в картата могат да се купят билети за градския транспорт. Отскоро
идентификацията служи и като електронен здравен картон в някои
болници.
5.Въвеждане на обучение от най-ранна детска възраст (не по-късно
от 9-10 г.) по публична администрация, в т.ч. и по отношение на
осъществяне на е-услуги от населението и бизнеса чрез е-правителство.
Поетапно закупуване за сметка на държавния бюджет на личен таблет или
лаптоп на всеки ученик, за което следва да се предвиди финансов ресурс в
следващите 3-4 бюджетни години. В Република Турция още през 2013 г. бе
обявен търг за закупуване на 15 млн.таблета за нуждите на турските
ученици, спечелен от Майкрософт, който е предоставил по-добра оферта
от Ейпъл. Безплатно задължително обучение на по-възрастното население
за работа с модулите на е-правителство, като за целта може да се използва
ресурс от ОП „Човешки ресурси‖.
6.Освобождаване от такси на всички плащания от населението и
бизнеса, извършвани по електронен или банков път (на гише) към
държавната и общинските администрации. Това частично през 2012 г и
2013 г. бе осъществено, но има редица ведомства като МВР (за
паспортните такси), съдилищата и др. където това не е извършено. Това
обстоятелство, което на пръв поглед няма пряка връзка с е-правителство,
ще приучи българските граждани и представителите на бизнеса по-често
да изпозват Интернет банкиране при плащанията си към фиска,
независимо дали то е към републиканския бюджет или към общинските
бюджети. Важно условие е те да могат да получат също по електронен път
удостоверение, че плащането успешно е извършено. В гр.София през2013
г. бе налице липса на техническа възможност за незабавно издаване
(онлайн) на такова удостоверение в първите два месеца от кампанията по
събиране на местните данъци и такси,което в толяма степен дискредитира
възможноста за заплащането им по електронен път чрез Интернет
банкиране.
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7.Безплатно предоставяне на сертификат за електронен подпис, както
и за неговото ежегодно поддържане, за населението и за представителите
на бизнеса (поне за МСП). Таксата, която и понастоящем не е висока
следва да се поеме от бюджета, което е възможно да бъде поетапно
заложено в следващите 3 проектобюджета 2014-2016 г. Таксата може
значително да бъде намалена при голям брой сертификати, а печалбата да е
за сметка на т.нар. мащаб. В обществената поръчка за доставчик за
издаване на сертификатите следва да участват и: „Информационно
обслужване‖ АД, което има принципал МФ или БОРИКА АД
(мажоритарният пакет е собственост на БНБ).
8.Осигуряване на широколентов Интернет в по-труднодостъпни
населени места у нас (възможно е той да е безплатен за населението им и
да е за сметка на Инернет доставчиците, които спечелили европроекти в
тази връзка). В големите градове също е възможно да се потърсят форми и
средства за въвеждане на безплатен Интернет за населението и за бизнеса.
9.Въз основа на разпоредбите на приетия през 2012 Закон за
публично-частното партньорство аутсорсване на изграждането и на
последващата експлоатация на някои модули или на някои онлайн услуги
на представители на бизнеса въз основа на прозрачни процедури.
С по-ускореното въвеждане на електронните административни
услуги, респективно и на пълноценното функциониране на е-правителство,
освен че се пести време на гражданите и на бизнеса, се понижава
значително нивото на корупцията сред държавните и сред общинските
служители. Електронните услуги гарантират повишена прозрачност и
ефективност, което води до икономия на значителен финансов ресурс,
респективно и чрез редуциране и числеността на държавната ни
администрация. Известно е, че представителите на бизнеса ежедневно са
подложени на редица административни регулации и неслучайно в
бизнессредите се говори за т.нар. „данък административно обслужване―. С
него се измерва колко време трябва да изразходиш, и колко усилия,
респективно колко финансов ресурс да отговориш на всички регулаторни
режими и да удовлетвориш всички искания на администрацията. Ето защо
следва новото българско правителство да приеме за свой основен
приоритет завършване на проекта за е-правителство, в който специално
внимание следва да се обърне и на надграждане и повишаване на
функционалността на системата ИСУН, с което значително да се улесни
приемането, управлението и отчитането на европроектите у нас.
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Abstract.
In recent years, Bulgaria actively participates in electrical engineering
are accepted ambitious programs at national and regional level, focusing on the
use of ICT to improve the quality of public administration and public services
for citizens and businesses and the development of the social sphere.
In this situation, it becomes a matter of urgency on the factors that
influence the development of e-governance that determine the possibility of
extensive and meaningful use of information and communication technologies.
This report aims to analyze the role of human capital and the need to
increase the knowledge, skills and competence of the population by building
capacity for the development of e-governance in Bulgaria.
Key words: human capital, e-governance, capacity, strategy, skills, knowledge,
competence
Въздействието
на
съвременните
информационни
и
комуникационни технологии (ИКТ), засяга почти всички сфери на
човешката дейност. С широкото използване на ИКТ се възлагат големи
надежди за нарастване на икономическия растеж и решаване на редица
социални проблеми. Въвеждането на ИКТ в много отношения определя
днес развитието на науката, образованието, икономическата и социалната
област, насърчава растежа, повишава производителността на труда,
подобрява качеството на предоставяните стоки и услуги, ефективността
на публичните органи и тяхното взаимодействие с обществото. През
последните години България активно участва в електронното инженерство
– приемат се амбициозни програми на национално и регионално равнище,
като се фокусира върху използването на ИКТ за подобряване на качеството
на публичната администрация и публичните услуги за гражданите и
бизнеса
В тази ситуация, става неотложен въпрос за факторите, които
оказват влияние върху развитието на електронното управление, които
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определят възможността за мащабно и значимо използване на
информационни
и
комуникационни
технологии.
Настоящият доклад има за цел да анализира ролята на човешкия
капитал и необходимостта от повишаването на знанията, уменията н
компетентността на населението чрез изграждането на капацитет за
развитието на електронното управление в България.
Според Стратегията за развитие на електронното управление в
България 2010-2015г се определят следните: мисия, визия и принципи;
Мисия на електронното управление в Република България
Чрез ускорено изграждане и развиване на електронно управление
правителството на Република България ще осигури по-качествени и
достъпни услуги за гражданите и бизнеса, ще подобри ефикасността и
ефективността на администрацията, ще повиши прозрачността и
отчетността ще намали корупцията, ще създаде нови възможности за
участие на структурите на гражданското общество в управлението.
Визия за електронно управление в Република България
Модерно електронно управление чрез:
• Постигане на координирано планиране и реализация на проектите на
национално и локално ниво – от самоцелни инициативи към реализиране
на приоритетите от националната пътна карта;
• Въвеждане на бизнес-модели в работата на администрацията – от
извършване на административни дейности, към услуги за гражданите и
бизнеса;
• Постигане на оперативна съвместимост на национално ниво – от
фрагментирани и затворени, към интегрирани и технологично независими
решения;
• Ориентиране към резултатите - изместване на фокуса от изпълнение на
дейности към постигане на резултати;
• Изграждане на „цифрова администрация‖ - постепенно преминаване от
хартиен към електронен обмен на документи и предоставяне на
административни услуги по електронен път;
• Удобен достъп до административни услуги – достъпност на единния
портал на електронното управление по всяко време, от всяко място и чрез
различни устройства.
Принципи на електронното управление в Република България
Правителството на Република България ще изгражда и развива електронно
управление в страната в периода до 2015 г. въз основа на следните основни
принципи:
 Поставяне на потребителя в центъра на административното
обслужване;
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 Ефективност и ефикасност;
 Отчетност и прозрачност на администрацията при осигуряване на
електронни услуги и вземането на решения;
 Доверие и сигурност.
От така заложениете ключови характеристики на стратегията за
развитие на електронното управление в България ясно се вижда водещата
роля на човешките капитал.
Терминът човешки капитал е признание, че хората в организациите
и бизнеса са важни и съществени активи, които допринасят за развитието и
растежа, в също толкова голяма степен колкото и материалните активи.
Колективните нагласи, умения и способности на хората допринасят за
ефективността на организациите и производителността. Всички разходи по
обучението, здравето и подкрепата на служителите са преди всичко
инвестиции.
Всяка една организация или бизнес престава да съществува, ако
няма хора, които да притежават комплексни знания, умения и способности
необходими за извършване на всяка една операция. Лидери, директори,
членове, служители и помощен персонал са длъжни да поддържат
съществуването на организацията. Това е характерно за всяка дейност,
било то производство, строителство, здравеопазване или образование С
появата на икономиката на знанието, ролята на човешкия капитал
придобива още по голямо значение.
E-управлението, възниква редом с икономиката на знанието и е
свързано с предоставяне на услуги по възможно най-удобен и ефективен
начин, включва трансформацията на дейности и процеси с помощта на
информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Опитът от
прилагането на електронното управление показва, че хората са един от
наи-критичните фактори за успех, на всяка инициатива свързана с
внедряване на електронното управление. Не може да не се признае, че
точно квалификацията и мотивацията на работещите, са в основата на
благоприятния завършек на всяко едно начинание. За да се развива и да се
адаптира към динамичната среда, на електронното управление,
ръководителите трябва да признаят ценността и приноса на хората.
Наблюденията на автора показват, че много от проектите свързани
с електронното управление, не са в състояние да се реализират поради
липсата на водачите, които притежават комплексни умения, знания и
лидерски качества. В по-голямата част от организациите в България е на
лице невъзможност да се осмислят и разработят адаптирани финансови,
технически и бизнес модели. Слабостите в уменията за управление на
проектите оказват негативно влияние за обхвата, времето и разходите зо
тяхното изпълнение. Липсата на институционални механизми за
199

управление и поддържане на инициативите свързани с електронното
правителство допълнително усложняват въпросите за тези от които зависи
вземането на решения. В по-голямата част от общините в България няма
дори отдел, който да е предназначен да се справи със сложността на
разглежданите въпроси.
Националната стратегия за електронното управление в България
2011-2015 трябва да се определи като основна цел изграждането на
капацитет за развитие на електронното управление на персонала на
организациите на всички нива, като приоритет трябва да се бъде
капацитета на национално ниво. Някои пропуски, свързани с човешкия
капитал в стратегията за развитие на електронното управление в България
са следните:
• Липса на точна информация за изискванията към човешките ресурси в
подкрепа на визията за развитие е-управлението;
• Липса на персонал с подходящо образование и правоспособност;
• Неадекватен набор от умения на вече внедрения персонал;
• Липса на подходяща институционална рамка, за да се справят с
изграждането на капацитет;
• Липса на подходяща политика за запълване на празнината чрез
доставяне на услуги от частния сектор;
• Неподходящи експертни познания и умения в рамките на институциите
на държавно ниво, на тези които водят програми за обучение на
служителите.
Изграждане на капацитет
Терминът изграждане на капацитет има много значения. Някои от
тях са за обучение на персонала:
• За наемане на нови хора;
• За създаване на нови структури;
• За наемане на консултанти;
• За предприемане на учебни пътувания, с цел научаване на най-добрите
практики.
• За развитие на уменията на персонала за работа при доставка на нов
хардуер / софтуер
• За увеличаване на съществуващите умения и компетенции.
Въпреки, че всички тези дейности са абсолютно необходими,
изграждането на капацитет означава много повече.
Това е подход и концепция, която да ни позволява да се справяме
ден след ден със стратегическите предизвикателства на електронното
управление без прекъсване.
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Изграждането на капацитет е всичко свързано с активирането на
правилните хора с правилните знания, комплексни умения и правилно
отношение един към друг. Точната
комбинация от всички тези
компоненти помага при преодоляването на сложните предизвикателства в
процеса на изпълнение на проектите за електронното управление.
Изграждането на капацитет с оглед на характера и мащаба на
електронното управление поставя множество предизвикателства пред
държавните институции и органите на местната власт Изпълнението на
проектите изисква от отделите и дирекциите големи управленски и
технологични познания, които да вървят ръка за ръка. Налице е също така
необходимостта да се управлява цялата програма на държавно равнище по
последователен начин с последователни стратегии за оптимизация на
разходите и интеграция. За постигането на тази цел, институциите трябва
да предоставят цялостната посока, стандартизация и съгласуваността
между инициативите и в същото време, да разполагат с необходимите
ресурси и да бъдат достатъчно гъвкави, за да управляват по план.
Следователно, много важно е да се признае значението на
изграждането на човешки капацитет от гледна точка на придобиване на
необходимите знания и умения,
за иницииирането, прилагането и
поддържането на проектите на е-управлението. Също толкова важно е
обаче и да се насърчи и поведението и начина на мислене, който да бъде
възприемчив от администрацията и да бъде основан на ИКТ при
доставката на услуги. Трябва да се признае, че самото създаване и развитие
на стратегията за електронно управление и внедряването на технологиите
няма да помогне за повишаване качеството на услугите, ако човешките
ресурси не осигурят подходящите услуги за правилните клиенти от
правилните източници с правилните инструменти в точното време .
За да се отговори на предизвикателствата, породени от липсата на
капацитет е желателно да се разработи пътна карта за изграждане и
развиване на капацитета, която да представлява реалистичен подход за
реализиране на стратегията както на централно, така и на местно равнище.
Стратегията за развитие на електронното управление в България трябва да
се съпътства с план за развитие на човешките ресурси. Ключовите
характеристики на човешките ресурси необходими за развитието на
електронното управление може да бъде представени като:
• Компетентност (технически и професионални умения и комбинации от
тях);
• Комуникационни умения (способността да споделят това знание);
• Междуличностни умения (способност да мотивира в група лидерство и
работа в екип околната среда).
Пътните карти разглеждат четири основни етапа на жизнения
цикъл на управление на проектите:
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• Текущо състояние
• Визия / Мисия
• Стратегия / Действие
• Устойчивост
Tе трябва да се разработват на базата на цялостния план за
развитие на човешките ресурси в държавните и местни органи на властта и
да бъдат своевременно актуализирани от гледна точка на изменящите се
условия на средата. Съответните органи на управление трябва да се
съобразяват с препоръките заложени в пътните карти като използват
различни подходи.
Ключови компоненти на изграждане на капацитет трябва да бъдат
редовни обучения, управление на промяната, създаване управленски
структура в изолирани региони. Политиките, насоки и стандарти за
различните компоненти на проектите за електронно управление е
необходимо да се институционализират, което ще ускори процеса
изпълнение.
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Abstract: This paper analyses the present condition of the system of regional
development according to electronic management adoption in public sector. The
author researches the system in three directions – electronic services in the
Ministry of Regional development and Facilitation, information system for
regional development building and geography information system adoption in
municipalities. The author analyses the normative documents in regard to
regional development. The main purpose of this survey is to give a real situation
of regional development electronic system and reveal weaknesses and
challenges against electronic management adoption in regional development
system.
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1. Електронно управление и регионално развитие
Регионалната политика на българската държава е инструмента, който
създава балансирано и устойчиво социално-икономическо развитие на
всички части на страната. Но в контекста на новата концепция за публично
управление и формиралото се информационно общество, се появява
необходимостта от бързо и ефективно внедряване на е-управлението в
всички държавни сфери. Безспорно една от най-важните от тях е системата
на регионално развитие (Dokova, S, Petrov, K and Tsonkov, N, 2012). Още
повече, че българската система трябва да се разглежда като една част от
общата европейска рамка за регионално развитие, която трябва да осигури
висока степен на координация и съгласуваност при постигане на главните
цели на регионалната политика, а именно – териториално и социалноикономическо
сближаване,
междурегионално
и
трансгранично
сътрудничество, повишаване качеството на живот в населените места чрез
благоустрояване и предоставяне на общински услуги (Dokova, S, Petrov, K
and Tsonkov, N, 2008).
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Електронното управление в регионалното развитие им важна роля за
постигане на високи положителни ефекти за териториално развитие на
българската държава. То е свързано с цялостната национална, управленска,
информационна система на държавата, която предоставя достъп до пълен
набор от информация на всички структури от държавната система.
Говорейки за системата на регионално развитие възниква важният въпрос
за цялостно и ефективно координиране и управление на териториалните и
урбанистични системи за подобряване на социално-икономическото
състояние на българските региони. В тази връзка то е свързано с
изграждане на връзка между общините и централните органи на
държавата, което гарантира бърз обмен на информация от служебен тип,
лесен достъп до различен тип информация, свързана с териториалните
особености на българските региони и улесняване на процеса по вземане на
решения и прилагане на ефективна и ефикасна регионална политика в
България.
2. Цел и методология на изследването
В рамките на изследването ще се направи опит да се изведат
основните и най-съществени предизвикателства и трудности пред
електронизирането и е-управлението на системата на регионално развитие,
като се анализира моментното й състояние. За целите на изследването ще
се използват разнообразни методи като аналитичен метод, експертно
мнение, индуктивен и дедуктивен метод, както и други.
Основното допускане, което прави автора, е, че системата на
регионално развитие се развива, като важен компонент от ефективното й
функциониране е пълноценно и цялостно внедряване на електронното
управление като нов публичен мениджмънт.
Очакваните резултати от проучването са свързани с установяване на
фактическото състояние на органа, провеждащ регионална политика в
България: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ), както и свързаната с него система за регионално развитие. Ще се
направи опит да се установи в каква степен е въведено електронното
управление на регионалната политика в българската държава. За целта се
използват различни електронни и други източници, които да разкрият
степента на електронизация в МРРБ.
3. Електронизация на системата на регионално развитие в България
Когато анализираме степента на електронизация на системата на
регионалното развитие в България е необходимо да извършим
изследването в три направления. Първо, да се анализира до каква степен е
въведено електронното управление в МРРБ, в това число предоставяните
електронни услуги. Второ, да се прецени степента на изграденост на
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цялостна система между министерството и общините. Трето, да се
проследи в каква степен са въведени в общинските администрация
географските информационни системи (ГИС), които са важен елемент от
системата за електронно управление на регионалната политика и
регионално развитие в българската държава.
Електронното управление в системата на регионално развитие е
заложена в някои нормативни документи като Закон за регионално
развитие (Zakon za regionalno razvitie, 2008), Наредба за управлението,
наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и
информационно осигуряване на регионалните планове за развитие
(Naredba za upravlenieto, nabludenieto, otsenkata, kontrola za efektivno
izpalnenie i osigurqvane na regionalnite planove za razvitie, 2005),
Устройствен правилник на МРРБ (Ustroistwen prawilnik na MRRB, 2005) и
други. Законът за регионално развитие е основата, на която се стъпва при
прилагане на регионална политика в България. В него са точно разписани
правомощията на основния орган, отговорен за постигане на ефективно
регионално развитие в страната. В следствие от него се приема и наредба
за информационното осигуряване на регионалната политика, в която се
определят параметрите за създаване на единна информационна система. В
съгласуваност с нея е приет и последния вариант на устройствен
правилник на министерството. Създадена е дирекция „Информационни и
комуникационни системи‖ в министерството. Основният кръг от
компетенции обхваща:
„1. Осъществява стратегическото планиране на дейностите по
предоставяне на услуги в областта на информационните технологии в
министерството и при необходимост координира стратегическото
планиране на тези дейности във второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити към министъра.
2. Организира планирането, изграждането, поддържането и
развитието на приложните информационни системи на министерството и
при необходимост координира процесите по тези дейности във
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра и
осигурява съответствието им с изискванията на електронното управление и
нормативните актове.
3. Координира дейностите в министерството и във второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към министъра по реализиране на
електронното
управление
и
осигурява
взаимодействието
на
информационните системи на министерството с аналогичните системи,
функциониращи в други държавни и общински органи и институции.
4. Организира дейностите по привеждане на услугите в областта на
информационните технологии на министерството в съответствие със
световните стандарти и изискванията на Европейския съюз.
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5. Участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на
министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния
бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.‖
(MRRB, 2012).
Прегледа на електронните услуги в Министерство на регионалното
развитие и благоустройството показва, че само три са платените
електронни публични услуги, които са свързани със строителството и
инвестиционния процес. Първата от тях е за издаването на разрешения за
оценяване на съответствието на строителни продукти и за разрешения за
издаване на технически одобрения, втората е за одобряване на технически
и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата
инфраструктура с обхват и значение за повече от една област и за обекти с
национално значение, третата е за издаване на разрешения за строеж за
обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от
една област и за обекти с национално значение.
Освен това са създадени две електронни системи в МРРБ, свързани
пряко с провеждането на ефективна регионална политика. Това са единна
информационна система за управление на регионалното развитие и
географска информационна система. Първата, съдържа две направления –
регионално планиране и регионално управление, които подпомагат
ефективното осъществяване на регионалната политика. Тя обхваща голям
по обем информация за териториално планиране в страната. Системата е
изградена към Главна Дирекция "Регионална политика и системи за
управление" на МРРБ с проект през 2012 година. Информационната база
на интегрираната система от планови документи за регионално развитие
ще подпомага в процеса на информирането на потенциалните инвеститори
и на обществото като цяло за планираното развитие на различните
териториални нива и за активното им участие в този процес. Единната
информационна система за управление на регионалното развитие
осигурява липсващата до този момент обща информационна платформа,
която да предоставя информация както за актуалните стратегически
планови документи, така и за напредъка по реализацията им във всеки
един момент от периода на действието им. ЕИСУРР създава условия за
подобряване на регионалната координация и за оптимизиране на
резултатите от действието на прилаганите финансови инструменти за
регионално и местно развитие.
Втората, представлява база от данни за България, свързани с
административното устройство и граници на населените места, почвените,
речните и природни ресурси, кадастър и имотен регистър, статистически
данни, техническа инфраструктура, което позволява ефективно планиране
и териториално развитие на българските райони.
ГИС системите представляват електронна база данни, в която се
съдържа пълна информация за територията и населените места в
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определени административни граници, като тя включва особеностите й,
картографска справка, геодезическа информация, кадастриална карта,
водоснобдителна, съобщителна и енергийна мрежа, както и информация за
системата от населени места. С нейна помощ специалистите могат точно
да планират социално-икономическите, техническите, и друг вид дейности,
които са насочени към подобряване на градската среда и връзките между
отделните териториално-урбанистични единици.
Анализът на внедрените ГИС системи в българските общини
показва, че този процес е много бавен и тромав. До момента системата са
въвели 36 малки и големи градове, което представлява много малък
процент а подобряване на системата на регионално развитие на локално
равнище спрямо 264 общински центрове в страната. Предвижда се през
тази година да започне изграждането с европейско финансиране на мрежа
за бърз интернет в отдалечените райони с около 120 000 жители. Този
проект ще даде шанс на по-малките селища да бъдат равностойни на
големите градове. Хората ще могат да продължат да живеят по родните си
места, а да работят дистанционно за фирми в големите градове. Това
разбира се е свързано с изграждане в тези общини в последствие и на ГИС
системи, които да бъдат включени в цялостната информационна система
на регионално развитие. Определени са 29 общини и 24 малки населени
места, където няма достъп до интернет. Инициативата се ръководи от
МРРБ, като орган управляващ ОП „Регионално развитие‖.
За следващият програмен период управляващите са включили още
16 средни градове с национално и регионално значение, където ще се
внедрят географски информационни системи. Редица ГИС проекти са
реализирани през последните пет години в тази сфера, по-значимите от
които са тези за нуждите на Габрово, Добрич, Бургас, Ямбол, Гоце Делчев,
Перник и други. Нараства използването на ГИС и в областта на пътния и
железопътния транспорт у нас.
4. Предизвикателства пред електронното управление на регионалното
развитие
Данните и анализа показват, че в Министерство на регионалното
развитие и благоустройството е налице висока степен на развитие на
електронните услуги. Нещо повече, електронното управление е въведено в
регионалното развитие като са изградени необходимите информационни
портали, които да подпомагат планирането развитието на българските
територии и градове чрез улесняване процеса по изготвяне на интегрирани
планове за развитие. Също така по този начин се подпомага и стимулира
инвеститорската дейност в българските райони.
Проблемите, свързани с процеса на електронизация на система на
регионално развитие, обхващат ниската изграденост и експлоатиране на
географски информационни системи в общините, където само една
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четвърт от тях използват този инструмент в момента. А това е сериозна
трудност за изграждане на единна информационна система за регионално
развитие, което също така ограничава ефективното прилагане на
регионалната политика в България.
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Abstract. The main goal of the paper is analyzing the possibilities for synergetic
organizing effect for universities / colleges / in the Republic of Bulgaria from
the interaction of two phenomena: corporate communication and e-government,
based on on-line technologies. The focus is on the relevance of the problem,
because of the lack of conceptually and functionally completed interactive
systems which meaningfully rationalize the discourse between the organization
and its publics. Organizational restructuring, building components of the eGovernance and interactive communication management are presented as direct
tasks for the academic management.
Keywords: corporate communication, e-governance, interactive discourse
trough on-line technology, interactive communication management.
Clarifying the nature of the problem suggests logical and reasonable proof of
mutual relevance between the two phenomena: corporate communication and egovernance, and in particular their display in universities / colleges / in the
Republic of Bulgaria. Their interdependence can be inferred from their essential
definitions.
Fundamental to the nature of corporate communication, by definition, whether it
is used as a synonym for organizational or business communication is the
anteriorly displayed particular social identity. By its terminological genesis it is
the result of higher organization of human relationships. It is organizationally
driven interaction, which is motivated by collectively pursued mutual benefit.
The term interaction (from Latin inter + activus) means mutual influence
between individuals or between groups as mutual stimulation for action. This
mutual stimulation for action in the context of a significant goal of the
organization is essential for corporate communication. In an overview
publication (Stoykov, 2009) devoted to business communication, the author
stresses that in the process of communication it is the binding element in all the
social interaction. Citing one of the most valuable analyzes of organizational
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communication (Koehler, J., Anatol, K. and Applbaum, R., 1981) the authors
agree with the way its main functions are displayed: informative, regulatory,
persuasive and integrating.
For our study the working opinion is the one cited in the publication of the
above-mentioned author (Koehler, J., Anatol, K. and Applbaum, R., 1981), the
one of the world's leading authorities in the field of corporate communication,
Professor Paul Argenti (Argenti, 1994), who prefers not to talk about its
functions but for its subfunctions. We will adapt its staging to the meaning of
our purpose, which will hopefully result in some conscientious and relevant
compilation. Paul Argenti, based on the fact that corporate communication is the
main function of the organization differentiates nine sub-functions as follows:

Image and identity. This includes the market researches related to the
needs and attitudes towards the organization in order to build a maximum
positive image. For the corporate identity the subfunction of the corporate
communication suggests research and activities related to the visual expression
of reality in the company and the values with which it is identified (logo,
buildings, offices, staff uniforms, etc.). For the academic leaderships of
universities in Bulgaria the market researches are an expression of commercial,
market trend, contrary to the nature of their organization.

Corporate advertising and protective programs. The communications
related to this type of advertising is not looking to sell certain products or
services, but to sell the company itself and affect the natural leaders and
potential shareholders in building their assumptions about the viability of the
company and its overall strategy. Academic leaders in Bulgaria still did not
realize and don‘t apply the vast variety of tools of the corporate advertising,
because for them the corporacy is contrary to publicity.

Media Relations. Here in fact we‘re talking about the public relations
those activities of the corporate communication that in front of the public bring
light to the state and the development, the prosperity and the business news in
the organization. Public Relations as functional units in high schools in
Bulgaria haven‘t built their relationships with the media upon on-line
technology /interactive newsroom/.

Product publicity and customer relations. This subfunction is expressed in
the coordination and the management of the publicity of the new and already
existing products. Universities in Bulgaria only now realize and loosely interact
with the consumers of educational products and services. The feedback on
customer satisfaction introduced as a criteria for rating, can be taken partly as an
example of influence of "pressure groups".

Financial communications. Relations with investors and shareholders are
generally dealt with by the financial departments and implemented jointly by
experts in risk assessment for both buyers and sellers, and specialists in public
relations and media. Financial communications at universities in Bulgaria
haven‘t gone out of its rudimentary stage because there is still a monologue type
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of dialogue with the primary administrators of their budgets. Communication
with shareholders and investors can be built as an equal discourse in the context
of the public private partnership.

Relations with the staff. Activities related to internal communications,
serve the needs of top management to be informed of his staff satisfaction.
Academic leaderships in the country haven‘t recognized the important function
of the experts of internal communication and often that‘s the reason that the
dialogue with the staff is incompetent in communication way.

A public relations and corporate beneficence. This is one of the most
important social subfunctions of the corporate communication. Creating a
charity fund and the activities related to the social commitments of organizations
is a key factor of building their positive image. In public organizations,
particularly in universities the corporacy is seen as a function that does not stem
from their nature. Corporate beneficence is perceived as one-sided financial or
material support. Strongly influenced by paternalism the academic leaderships
are unaware of the possibilities of charity through scientific and cultural
"sponsorship".

Relations with the government. Obviously, any organization can benefit
from thoughtful and purposeful contacts with the government. Common practice
of large companies is to build offices, specially designed for this purpose,
including for lobbying in front of relevant institutions and departments in the
state. This is especially true in areas coinciding with the activities of the
companies that are highly regulated by the state – energetics, railways and
others. The academic leaderships do not realize that at attribute level the state
appears as a set of relations and links and that the different communities give the
organizational expression of the statehood. The Statehood is a system of
implemented in a certain way public relations and each community must make a
contribution for the existence of the state as a social collectivity. This means that
the academic leaderships have to make efforts in the discourse with the state
authorities to get a reasonable balance between the securities being and equal
dialogue.

Crisis Management. This sub-function assumes corporate communications
to have a specific and well-regulated responsibility for the planning and
coordination of potential crises, of course, with the help of managers and
specialists from other structures of the organization. This sub-function is very
undervalued by the academic leaderships, because they haven‘t developed
communication strategies of the organizations they manage. Therefore, in
practice academic management applies crisis PR in panicked and unprofessional
way.
Realizing these nine sub-functions of corporate communications make full the
meaning and the function of E-government and their close relation. The Egovernment can‘t prove the necessity of its existence, if corporate
communication isn‘t successfully implemented in the organizational structure
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and operation of the corporation /organization/ through the communication
expertise of its internal audiences.
At the higher educational /university/ level are valid the more general
conclusions about the state of communication competence in the Republic of
Bulgaria. "Is it possible to say that in our society /Bulgarian-b.a/ there are build
institutions that thoroughly explore the interactive communication processes and
the culture they create? The answer is only one - not yet, which means that the
need for a high communicative competence not only of individuals but also of
those who actually participate in government is underestimated. A cursory look
at the statements of politicians, economists, journalists and researchers of social
processes shows that they are not only not talking about building adequate to the
virtual technologies communication thinking, but do not use such terminology.
" (Marinov, 2002)
Unbiased analysis of the state of the competence in the most part of universities
administration will positively prove that it doesn‘t satisfies. At all levels of
government are not aware of "some basic concepts and features in this area:
search methods and approaches for the construction of a corresponding to the
web-technology communication culture and communication thinking ...
technological saturation and informational security of institutions which are
managed; presence of communication specialists with knowledge, skills,
creative thinking and quick orientation in ambiguous situations;
communicational - virtual technologies - virtual reality, virtual teams, semantic
networks (Marinov, 2002).
At first, it‘s impossible for the universities / colleges / in Bulgaria to plunge into
acquiring online discourse as the IBM employees (IBM Social Computing
Guidelines. Blogs, 2012), but it can certainly share the experiences of the Bond
University Australia, which successfully transformed discourse with its
audiences from traditional information systems to the technology of the social
media (Rees, M. and Hopkins, P., 2009) the integration of social media with
traditional information systems, Information Technology papers School of
Information Technology ,1-1-2009; ePublications @ bond /. Experience in
teaching using the tools of social media shows the ability to extrapolate over the
whole communication of the organization with its publics. Moreover, this is
consistent with our idea, university repositories to become the basis for the
development of the tools of e-governance in the universities.
As defined by the European Union "e-government" is constant optimization of
the way of providing services and management through change in internal and
external relationships, using technology, the Internet and new communication
tools. This is a technology that has radically changed the administrative
management and activities.
The main criteria of e-Government / management / are defined and formalized.
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The first is the creation of information resources for their activities by the
governing bodies. Everything that specific department does is reflected on its
website.
The second formalized criteria of the e-government / management / includes two
sides - interactive connection with the citizens and the possibility for them to
perform a number of functions through the Internet. The concept of eGovernment / management / plans providing virtually all state and municipal
services to both individuals and legal entities via Internet. This entire process
occurs without the direct involvement of the administration. For people the
creating of the e-governance primarily means simplifying and facilitating the
contact with state and local authorities.
Basic principles of e-Government / management / are:
1. Providing services at any time, 24 hours a day.
2. Maximum simplicity and transparency.
3. Uniform technical standards and interoperability.
4. Assured confidentiality and adherence to information security.
5. Unconditional orientation towards the opinion of the citizens in the
implementation of innovations.
Since we are not IT experts from now on we‘ll use opinions from competent
authors represented in our used theoretical sources.
The starting point of communication management of the Bulgarian universities
should be understanding the evolution of the WEB technology and the
opportunities that are provided.
Brief evolution of this technology. Some basic distinctions between Web 1.0,
Web 2.0 and Web3.0
Web1.0: double click; mp3.com; Britannica online; personal web pages;
speculation with domain names; browsing; movement of unrelated elements;
publishing; content management.
Web 2.0: Google Adsense technology; Napster; Wikipedia; blogs; search
engine optimization; cost per click; network services; participation; wikis.
Communication Expert Shel Holtz expresses several ideas in the magazine "CW
magazine" May-June, 2006, relating to the new media called Web 2.0, giving its
three fundamental principles: community, interaction, creativity. In general the
theses of Holtz come down to a few basic things.
1. Organizations that understand how to become part of that modern
social space will be more successful and more effective in creating content.
2. Web 2.0 is associated with the development of a unique social
environment where everyone is a potential creator of content or application.
(Breckenridge, 2009).
Web 3.0 is a new type of technology. The concept of the network is transformed
and is switched to network, oriented at the database / 'Data Web' /. New formats
such as XML, RDF and OWL semantic languages appear.
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Web 3.0 is used as a definition of trends for the use of artificial intelligence in
the network, expanding the semantic concepts for communication, developing
software based on logical and intelligent software agents.
The Semantic Web will be the foundation of third generation Internet. The
network is transformed into a set of 3D spaces. Some key features of the
network of third generation:
@ - Ubiquitous connectivity - mobile internet and network access from
mobile devices;
@ - Predominant network activity - interoperable information services,
software as a business model, computer grids;
@ - Open type technologies - open API protocols, formats with open
type data, open source software platforms, special licenses;
@ - Intelligent network - semantic web technologies such as RDF,
OWL, SWRL, SPARQL.
@ - Distribution of database - appearance of World Wide Database
(Wikipedia, 2012).
According to the research of Melcrum agency (Melcrum, 2012), the social
media not only changed the way of communication, but also provide better
opportunities for interaction, sharing of knowledge and involvement of people in
different projects. Key results from a 2008 Melcrum test on the role of social
media in the modern companies:
Respondents who use or plan to use social media in the next 12 months give the
following answer:
How do you use social media tools?
• Online Video: 63%
• Blogs: 55%
• RSS / webfeeds: 51%
• Podcasts: 43%
• Social networks: 41%
What are the benefits of these tools?
• More effective involvement of staff in the business projects - 71%
• Improved internal communication - 59%
• Creating conditions for a two-step dialogue with senior managers 47%
What are the main barriers of using these media?
• Support from the senior management - 23%
• IT restrictions - 13%
70% of respondents say they do not have a clear policy on the use of this type of
media. 53% expect an increase of the budget for the use of these media in the
upcoming months. It is noteworthy that leading technological companies in
Europe and the world are explored: BT, IBM, Sun Microsystems, The World
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Bank, Unilever, Microsoft, NSW District Attorney's Office, Allen and Overy,
Southampton University, Canadian National Research Council. Thus, these
results are difficult to apply at this stage in Eastern European countries and
Bulgaria.
Effective steps to use these media in practice:
1. Defining a clear strategy for the use of social media. The strategy in
this case must be different from traditional communication strategy.
2. To establish the best practices for corporate communications when
using social media. To connect their contents to the company's reputation and
thus leading to specific productivity.
3. To know the capabilities of video and podcasting. Using them to spread
information and messages in a way that traditional channels can‘t provide.
4. Use of wikis as a tool for developing projects. This media can be used
for knowledge sharing, training new employees, promoting best practices and
network activity.
5. Understanding the need for integrated methods for measuring the
impact of social media (Melcrum, 2012).
According to Theodore Nelson (Nelson, 2012), creator of the term, the concept
of "hypertext" (Hypertext) and the project "Xanadu" the electronic system for
publishing materials in the informational networks has the following main
characteristics:
• meta-structure and interaction between content and texts;
• reference structure and list of contents, and consequently links between blocks;
• creation of media content.
Nelson‘s concept of hypertext contains some key elements:
1.
links;
2.
protection and preservation of the copyrights - citation becomes a
methodology and with the author‘s permission;
3.
original links between documents - all quotations and excerpts are
linked to the original;
4.
bilateral links - everyone has the right to publish comments for the
separate pages;
5.
comparison between different versions and the original content;
6.
depth processing - document can be changed, but any version is
available; versions have branch structure;
7.
continuous publishing of content without empty spaces (Nelson,
2012).
If we extrapolate the essential definitions and functions of corporate
communication and e-governance upon university in Bulgaria we‘ll conclude
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their need for organizational restructuring. This restructuring should have as a
starting point an adequate principle for this action / process /.
The choice can be done in two ways:
1. Continuing the development and strengthening of the hierarchy as a
basic organizational principle. This requires strict subordination and
organizational / corporate / relations based on a vertical downward
communication / relations / i.e. the rise of the order as the main management
tool and dismissal and destruction of the feedback channels. Teamwork,
creativity, innovation, taking personal responsibility and giving autonomy to
solve the assignment are missing.
This principle subjects the organizational / corporate / culture and management
style of formal / official / staff relations towards the problems and the activity of
the organization. For them, managers and employees are linked with job
descriptions, in which the starting point is unconditional subordination.
Motivating the staff has as a dominant the desire to increase wages by growth in
the bureaucratic hierarchy and indigenous result to achieve the most years of
service. The professionalism and the appropriate result in personal and
organizational aspect is often replaced from covert or public careerism. The
sustainability of this principle has been proven over time by the bureaucratic
organizational structure and any attempt to attack it launches the need for
"REFORM."
2. To start immediately an organizational restructuring on the "teamwork"
principle. It requires permanently proven professionalism, organizational
relationships, basing on solidarity, tolerance and constructive competition.
ORGANIZATIONAL
RELATIONS
ARE
BASED
on
horizontal
communication, i.e. equality between members of problematic teams in which
leadership is perceived and proven by the highest level of professional and
managerial competence.
Such organizational model can be achieved through intelligent networking
organizational structure in which the hierarchy, highly modified is realized at the
strategic planning and activities that take place at senior management level /
academic leadership /.
Decentralization of activities, professional and financial autonomy and creativity
take place at middle management levels / faculties, departments and exported
functional units /. When solving problems mobile teams based on professional
competence and capability are created. Motivating team members with financial,
career and moral rewards based on actual expedient organizational, socioeconomic outcomes achieved. An organizational / corporate / culture, i.e. style
of work, based on professional competition, working atmosphere, dominated by
academic classiness, honest fellowship and tolerance is achieved.
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The point of decentralization will be filled with useful content if in the
management strategy, the programs and policies the academic community is
involved in its implementation. Its members should have the opportunity
through advice / created and functioning on the basis of professional
commitment and support in solving organizational problems / to discuss, offer
solutions and support the management teams of the University. This will be the
action basis for the internal corporate communication. The consensus results of
this dialogue will form part of the agenda of the governing bodies. This will
make the feedback between the authorities of the University and the academic
community. This will be actually fulfilled internal corporate communication and
contribution to direct academic democracy.
Administrative activities. In the administrative services the creation of
problematic teams is determined by the projected for implementation in the
Republic of Bulgaria and EU "E-government" and its main purpose fairly,
professionally and timely fulfillment of the "one stop shop". Troubled teams
"leave behind" the job description and "entrenchment" in the static functional
departments and solve the problems of the academic society, citizens, public
authorities, non-government organizations and businesses through uniting and
effective professionalism of its members. In this way not the problem "serves"
the administrator to justify his or her position, but administrators gather, analyze
information and solve problems in the interest of the applicant for the
administrative service.
Internal corporate communications. In the majority of the colleges and
universities in Bulgaria practically no internal communicators are used, so their
management can benefit from the expertise in training "Apeiron Academy Club
Internal Communicator (Apeiron, 2012). The problems to be solved in the
internal corporate communications sphere are handled by mobile teams.
Organizational restructuring should have as a mandatory start building of a new
internal corporate communication at the University.
External corporate communication. Regarding the external corporate
communication in our previous publication (Cheneshev, 2012) we‘ve analyzed
interactive newsroom and university reception, so now will generally justify the
need for the creation and operation of institutional digital archive. This archive
can be organized in analogue with built and existing digital repositories that
have several main functions (highlights):

To show the performance of the institution;

To influence the development while ensuring maximum transparency of
the results;

To show the institution itself to the interested;

To collect and process digital documents;
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To provide (promote) site for current activities and large multitask
projects;

To mediate and support the development and sharing of digital teaching
and supporting materials;

To provide support for scientific progress of students, graduates and
others.
Based on open source programming packages are designed to build digital
archives that can be freely "downloaded" from the Internet and adapted to the
needs of individual organizations. Some of the most popular software platforms
are EPrints and DSpace; many consumers enjoy and the Danish IndexData,
Koha and Greenstone system (Surcheva, G. and Miteva, I., 2010). Institutional
digital archives, with appropriate software can be organized in online media
database. They make it possible to offer fast and targeted listing creation and
techniques and strategies for probing the views of internal and external
audiences through network social connections and maintenance of blogs,
providing greater access to more information and opinions. This enables:
1. Adequate positioning of administrative products and services to analyze
the behavior of consumers, competitors and the media to digest the information
in this aspect. This kind of dialogue allows the representatives of the public
administration to have information to develop new marketing strategies and
programs. With instant access to information consumers, competitors, the media
can be "listened" carefully, to be made quick reaction and to improve the
product or services of the organizations of the public administration and
information from the online survey to be put back in the cycle of developing
administrative products and services.
2. Using online sets of media tools or electronic newsroom with easily
accessible corporate / organizational / news and information.
3. More opportunities to reflect the activities of the organization and
promoting its administrative products and services in publications having
electronic versions.
4. Providing online administrative products and services to a wider and
tangent distribution, i.e. faster and affordable use by the representatives of the
organization of public administration and its external audiences.
5. Video on demand, which will allow videos to be archived for easy
downloading and viewing online.
6. Electronic-based application for tracking and analyzing of the
promotional marketing messages sent, i.e. monitor the impact of the marketing
techniques used / PR, advertising, direct marketing (Breckenridge, 2009).
Interactive communication management. The analyzes and decisions shown
by far can be a starting basis for creating and operation of an interactive
communication management. This can be done by online relocating the
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conventional university communication management, which parameters were
outlined in the above study. The effectiveness of communication management
depends on the following factors: type of business communication structure;
availability of informal communication processes; relevant to the context and
business orientations informational network; adjusting the info system to
transformations and changes; nature of communication culture in the company,
reflecting the culture in communication and other strategies, level of
competence of the managers and the teams, understanding by all employees of
the nature of institutional strategy, build atmosphere of trust and reliable
communication with the leadership teams; sharing of information is dependent
on the issues and the solved problems.
In conclusion it should be noted that most of the ideas have not yet found
applications and are yet to improve the current info-networks in this aspect.
That, without making us pessimistic, shows how long and difficult the way
which must go the Bulgarian universities go in order to gain their administrative
services appearance befitting to the modern.
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Abstract. With this report, the author will attempt to outline the challenges and
prospects of e-government during the implementing concession contracts. The
main goal will be to provide opportunities for the use of e-government in the
implementation of concession contracts as an important factor in provision on
more qualitative and more accessible services as well as in determining
efficiency and effectiveness of the administrative structures taking part in the
concession process.
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Въведение
По същество електронното управление се определя като
трансформация на държавните структури чрез използването на
информационни и комуникационни технологии, която трансформация е
насочена изцяло към потребителите. Като съществена необходимост при
извършването на тази трансформация е да се извършва паралелно с
организационни промени и придобиване на нови знания, за да се постигне
подобряване на обществените услуги и демократичните процеси, както и
улесняване на създаването и провеждането на държавната политика.
Предвид на постоянното и непрестанно развитие на информационните и
комуникационни технологии при въвеждането на електронното
управление, задължително трябва да се включва постоянната актуализация
на нормативната и технологична рамка, в която оперира администрацията,
за да може да се постигане една по-висока ефективност, което ще се отрази
върху по-рационалното използване на публичните средства и не на
последно място ще доведе до осигуряването и повишаването на качеството
на предлаганите услуги. В този ред на мисли като основно
предизвикателство пред правителството на всяка една държава
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включително и на България трябва да бъде свързано с ускоряването на
процеса на изграждане и развиване на електронното управление. Имайки
предвид, че електронното управление представлява трансформация на
държавните структури чрез използването на информационни и
комуникационни технологии, която трябва да бъде насочена изцяло към
потребителите. Това предполага необходимостта въвеждането на
електронно управление да бъде извършено паралелно с организационни
промени в административните структури, които трябва да придобият нови
знания, за да бъде постигната основната цел насочена към подобряване на
обществените услуги, както и да бъде улеснено създаването и
провеждането на държавната политика.
В центъра на административното обслужване трябва да бъде
поставен потребителят на електронни услуги т.е. не само гражданите и
бизнеса, а и служителите в държавната, общинска и местна
администрация, за да може да бъде осъществено подобряване на
контролните и регулиращите им функции. В тази връзка електронното
управление трябва да обхваща три основни вида отношения, а именно
отношението администрация-гражданин, администрация- бизнес, както и
отношението
администрация-администрация
във
вертикален
и
хоризонтален аспект при осъществяване на координацията между
отделните структури. За подобряване, усъвършенстване на отношенията
администрация-гражданин е необходимо значително подобряване на
обособените конкретни интернет страници на правителствените
институции, създаването на конкретни връзки и препратки между
отделните страници, както и изграждането на възможности за
предоставянето на е-услуги на гражданите и въвеждането на интерактивни
методи за комуникация с административните служби. По този начин ще
бъде подобрено обслужването на населението и същевременно
администрацията ще си изгради нов, съвременен имидж като цяло на добре
функционираща организационна структура, а не както наличното схващане
за закърнелия, тромав, бюрократичен апарат, който притежават
традиционните административни структури. С изграждането и
подобряване на отношението администрация – бизнес, чрез
предоставянето на възможност за плащане на данъци и такси чрез
интернет, както и данък печалба, ДДС и акцизи. И организирането и
реализирането на електронно подаване на митнически декларации, на
молби за регистрация на фирми и декларация за разрешителни, както и
електронното участие в обществени поръчки представляват изключително
важни области за сътрудничество между администрация и бизнес, които
ще подобрят условията за работа на стопанските субекти на територията на
страната. Съществен момент предполагат и отношението администрацияадминистрация, чието развитие ще подпомогне работата на отделните
административни структури при осъществяването на взаимодействие,
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координация и управление между тях. Подобряването на така изброените
отношения от своя страна изисква да се съблюдават реалните нужди на
потребителите, да се изучава постоянното им поведение, чрез което да се
определят предпочитаните услуги и конкретните начини на тяхното
предоставяне и изпълнение на основата на осигуряването на възможност за
обратна връзка.
Изложение
1. Същност на концесионния договор.
Концесионния договор се сключва от името на държавата чрез
упълномощен със закон или от Министерския съвет министър, който
провежда процедурата за избор на концесионер и упражнява контрол по
изпълнение на договора. Аналогично е уреден и въпросът при общините,
където кметът е упълномощеното от Общинския съвет лице, което да
проведе, избере и контролира изпълнението на сключения договор за
концесия. Като по правило концесионният договор се сключва в
едномесечен срок от влизането в сила на решението на Министерския
съвет за определяне на концесионера, като в определени със закон случаи,
срокът може да бъде по-дълъг. В така определеният от закона срок
упълномощеният министър и бъдещият концесионер провеждат преговори,
на които договарят конкретните права и задължения по договора, но тук
трябва да отбележим, че преговорите между кметове и потенциалните
концесионери не са задължителни. Водените преговори са обвързани от
задължителните норми на закона, от разпоредбите на решенията на
Министерския съвет за предоставяне на концесия и за определяне на
концесионер и от конкретните предложения, посочени в офертата на
спечелилия конкурса или търга кандидат3.
Като цялостното съдържание на концесионния договор е определено
в Закона за концесиите от 1995 г. и последвалите изменения от 2006 г.,
като със специални закони са регламентирани специфични елементи на
договора за отделни елементи на концесията. Закона за концесиите
определя две групи елементи на договора, като първата група са така
наречените задължителни елементи, които включват изискванията,
произтичащи от решенията на Министерския съвет за предоставяне на
концесията и за избор на концесионер, определянето на имуществените
права и задълженията на страните, забраните за разпореждане и
обременяване на концесията и на свързаните с нея други права, а също
така видът и размерът на отговорността на страните за неизпълнение на
задълженията по договора, конкретните начини за уреждане на споровете
между страните, възможните основания за предсрочно прекратяване на
3

Концесията – възможност за партньорство между публичния и частния сектор, Министерски съвет,
София 2004 г.
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договора и правата на изправната страна, редът за осъществяването на
контрол по изпълнение на задълженията на страните по договора. Вторият
елемент са така наречените незадължителни елементи на договора, по
които страните са постигнали съгласие при договарянето4. При условие, че
в подписаният концесионен договор съществува неспазване или
невключване на задължителните елементи, това автоматично довежда до
неговата пълна или частична нищожност. По отношение на втората група
елементи, които не са изброени в Закона за концесиите и същевременно не
са задължителни в смисъл такъв, че и без тях концесионният договор
произвежда правно действие. Но при положение, че двете страни по
договора са се споразумяли по определени клаузи, които имат отношение
към конкретната концесия, тези клаузи задължително се включват в
концесионния договор, като в противен случай договорът ще бъде непълен
и няма да отразява действителната воля на страните, по която е постигнато
съгласие по време на преговорния период.
Изготвения концесионен договор се сключва в писмена форма в 3
оригинални екземпляра (за т.нар. „държавна концесия―) и в 4 екземпляра
(за т. нар. „общинска концесия), като по един за всяка от страните и един
за Националния концесионен регистър, който се води от администрацията
на Министерския съвет, а при „общинска концесия― допълнителният
екземпляр е за общинския съвет. Съгласно Закона за концесиите не се
предвиждат вписване на договора или други действия, за да произведе
сключения договор между страните правно действие5, т.е. концесионният
договор влиза в сила от деня на неговото подписването от страните.
2. Процедури за възлагане на концесия.
Европейските директиви третират обществените поръчки и
концесиите като разновидности на един и същи институт – обществени
договори за възлагане на дейности от обществен интерес6. В Класическата
директива концесията за строителство е определена като договор от същия
вид като обществените поръчки за строителство с изключение на факта, че
възнаграждението за изпълнението на строителните работи се състои или в
предоставяне на право на ползване върху обекта, или от това право и
заплащане. А концесията за услуги е от същият вид като обществената
поръчка за услуги с изключение на факта, че възнаграждението за
предоставяне на услуги се състои или в предоставяне на право на ползване
на услугата или от това право и заплащане. С тези директиви се
предвиждат пет процедури на организиране и провеждане на конкурс за
възлагане на обществени поръчки „отворена―, „ограничена―, „процедура
на договаряне/преговаряне―, „състезателен диалог―, „електронен
4

Закон за концесиите.
Закон за общинската собственост.
6
Виж Директива 2004/18 част 3 „Правила за предоставяне на концесии върху публични обекти“.
5
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търг/електронна търговия―, „динамична система за покупки―.
Характерното при отворената процедура е, че всички заинтересовани
кандидати могат да вземат участие в обявения конкурс, стига да са
изпратили предложение-оферта до договарящия орган в определения срок
при обявяването на конкурса. Докато при ограничената процедура само
тези, които са изрично поканени кандидати могат да изпратят
предложение-оферта и да бъдат допуснати до участие в конкурса. Като
ограничената процедура се свързва с изпълнението на два етапа – подбор
на кандидати и избор на изпълнител. При процедура на договаряне между
договарящия държавен орган – възложител, и един или повече от
доставчиците и производителите се провеждат преговори по техен избор
като първата част от тази процедура ще бъде същата, както при
ограничената процедура. При процедурите на договаряне възложителите
се консултират със стопанските субекти за техния избор и договарят
условията на договора с един или повече от тях. Във всяка една от
изброените три процедури изборът на стопански субекти се извършва от
възложителя на конкретната обществена поръчка, но различията се състоят
в ограничаването на възможностите за участие от страна на възложителя
на конкурса. На следващо място е състезателния диалог, който се нарежда
някъде между процедурата на договаряне и откритата процедура, тъй като
заимства елементи и от двете. Състезателния диалог се прилага, когато
параметрите на поръчката са гъвкави и не могат да бъдат предварително
твърдо фиксирани и по тази причина се използва при особено сложни
поръчки, когато възложителите отчитат, че използването на открита или
ограничена процедура няма да доведат до възлагане на поръчка. При него
всеки стопански субект може да заяви желание за участие и съгласно,
което възложителят провежда разговор с кандидатите, допуснати до тази
процедура, с цел определяне на една или повече алтернативи, отговарящи
на неговите изисквания и на основата на проведения диалог избраните
кандидати получават покана да представят оферти. Трудностите
произтичат от невъзможността възложителите да определят по обективни
причини техническите средства, които удовлетворят техните потребности
или цели, както и конкретната правна и/или финансова рамка на проекта. И
в тази връзка при състезателния диалог единствен критерии за възлагане
на обществена поръчка е представената икономически най-изгодна оферта.
3. Система за електронни обществени поръчки и концесии.
Необходимо е по-цялостно използване на възможностите, които
предлага електронното управление при осъществяването на обществени
поръчки. Тук можем да изтъкнем, че чрез използването на електронна
система ще се даде възможност за провеждане на обществени поръчки,
като ще се увеличи максимално възможният избор на публичните органи и
в резултатът, от което е ще имаме едно по-ефективно изразходване на
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средствата, ще се постигне степен на максимална прозрачност, както и ще
се създаде възможност за укрепване на вътрешния пазар и създаването и
стимулирането на конкуренцията, от което ще спечели прекият
потребител, т.е. в лицето на гражданина. Имайки предвид, че публичните
разходи в ЕС-27 представляват 16 % от БВП7, което задължава
внедряването и използването на електронна система за всички обществени
поръчки да се извърши в максимално кратки срокове и от друга страна
призовава за използване на електронна система и в процедурите по
предоставяне на концесии.
Изпълнението на електронните обществени поръчки се състоят от
две фази, а именно преди възлагането8 и след възлагането9, това от своя
страна изисква от страните членки на ЕС, напълно да приложат и да
интегрират в своите портали за електронни поръчки и двете фази, от което
следва, че националните системи за обществени поръчки трябва да се
усъвършенстват още повече с оглед улесняване на трансграничните услуги
и да приложат напълно директивата за услугите. В съществен момент от
политиката на Европейската комисия се е превърнала „Инициативата за
електронно фактуриране―, която има за цел да превърне електронното
фактуриране в преобладаващ метод за фактуриране в ЕС до 2020 г., и с
решението на Европейската комисия относно създаване на „Европейския
форум на различните заинтересовани страни по въпроса на електронното
фактуриране― (EMSFEI). Разбира се, можем да подчертаем съществените
ползи от електронното фактуриране, а те са свързани на първо място с
намаляване на сроковете за плащане, значително намаляване на
възможностите за допускане на грешки, увеличаване на събираемостта на
ДДС, намаляване на разходите за отпечатване и пощенските разноски и
интегрирано управление на бизнес процесите. Тъй като използването на
електронно фактуриране може да помогне на стопанските субекти да
намалят разходите си и да станат по-конкурентоспособни, сега
действащите изисквания за ДДС по отношение на електронното
фактуриране следва да бъдат преразгледани, за да се премахнат
съществуващата тежест и бариери. Фактурите на хартиен носител и
електронните фактури следва да бъдат третирани равнопоставено, а
административната тежест върху фактурирането на хартиен носител не
следва да се увеличава10. Необходимо е да изтъкнем факта, че за
осигуряването на правната сигурност, определянето на ясна техническа
среда и на оперативно съвместими и с отворен достъп решения за
7

Виж Проектодоклад относно електронното управление като движеща сила за изграждането на
конкурентоспособен единен цифров пазар (2011/2178(INI)), 18.1.2012
8
електронно обявяване, електронен търг, електронно подаване на оферти, приемане на електронен
подпис
9
електронни поръчки, електронно фактуриране, електронно разплащане, използването на електронен
подпис
10
Директива 2010/45/ЕС
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електронно фактуриране трябва да има общи законови изисквания, както
развитието на конкретни бизнес процеси и технически стандарти, които да
улеснят масовото приемане на електронната фактура. В тази връзка
бизнесът, индустриалните предприятия, както и европейските
стандартизиращи организации трябва да продължат усилията си за
насърчаване на сближаването към общ модел на данните в електронните
фактури. Изключително полезни в това доверително поле на действие са
инициативите подети от стана на Дания, Финландия, Италия, Испания и
Швеция за задължително въвеждане на електронното фактуриране за
публичните органи, както и стремежът им електронното фактуриране да
стане задължително за всички обществени поръчки до 2016 г. В тази
посока би следвало да се създадат необходимите национални форуми по
електронното фактуриране с балансирано представителство на
заинтересованите страни.
4. Предизвикателства пред изграждането на електронното
управление.
За въвеждането на електронното управление и изграждането на
електронно правителство се изисква планирането и прилагането на редица
дългосрочни мерки за постигане на набелязаните цели. На първо място
трябва да се извърши преразглеждане на съществуващото законодателство
и нормативната уредба в областта на публичния достъп до информацията с
цел осигуряване на максимално допустимата откритост и прозрачност на
публичната администрация. На следващо място чрез използването на
средствата на съвременните информационни и комуникационни
технологии трябва да се премине към обслужване от типа - 24 часа седем
дни в седмицата, както и въвеждането и предлагането на цялостни услуги
от тип „едно гише―, което от своя страна означава повишаване на
комуникацията и сътрудничеството между трите власти законодателна,
изпълнителна и съдебна. Разбира се, последното изброено е свързано с
извършването на реформа в публичната администрация, насочена към
стимулиране и утвърждаване на ефективна и висококачествена работа на
служителите чрез внедряване на модерни методи на управление и контрол,
а това е свързано с разработването на детайлна програма за обучение на
административните кадри в областта на съвременните информационни,
комуникационни и управленски технологии. Допълнително трябва да бъде
обърнато внимание на разработването на сигурни и надеждни методи за
защита на информацията и персоналната идентификация (е-подпис), с
което да се търси максимално улесняване на комуникацията с бизнеса и
едновременно с това да се разработят специални мерки за подпомагане на
малките и средни предприятия. Тук можем да споменем някои добри
практики за електронно правителство в България, които представляват
обществен интерес, като функционирането на електронен Регистър на
административните структури и актовете на органите на изпълнителната
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власт, Електронният регистър на обществените поръчки (създаден
съгласно Закона за обществените поръчки).
Заключение
Като основно задължение на всяка администрация - първичен
администратор е въвеждането на електронен регистър и съответните
електронни регистрови услуги, като приоритетно в областта на
електронното управление е присъединяването им (регистрите) към
централизираната инфраструктура на електронното управление, за да може
всяка администрация да получава необходимата служебна информация от
първичния администратор по електронен път, реализирайки принципа за
еднократно събиране и многократно използване на информацията. Чрез
налагането на единен подход ще бъде дадена възможност за намаляване на
преразхода на средства за припокриващи се, нецелесъобразни и
недовършени проекти, като ще се осигури повече стойност за
потребителите, инвестиционна ефективност, бързи и реални резултати. По
този начин ще бъдат реализирани приоритетно тези услуги и проекти,
които са с установен ясен за обществото ефект на основата на оценка за
дългосрочната обществена полза.
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Abstract. The implementation of e-governance and e-government in particular
is not only in the introduction of electronic services. The relationship between egovernment development and usability of e-services is twofold. Critical mass of
users stimulate the creation of new models of care, but that does not mean that it
leads to an overall development of e-governance. This directly corresponds to
the possibility of implementing e-government in the development of transport
infrastructure in Bulgaria. The development of e-government and its proper
functioning would lead to long term benefits for the effective management of
transport infrastructure and, if operated with appropriate public policies to
achieve sustainable predictable policies that will lead to a reduction in costs and
increase the benefits for citizens. So this report is an attempt to examine the
different viewpoints associated with better management and development of
transport infrastructure.
Keywords: transportation, infrastructure, e-government development area
Развитието на електронното правителство е динамичен процес,
обхващащ множество отделни системи и компоненти, които се реализират
на различни нива, както в организационно, така и в технологично
отношение и именно затова анализът на политиката на развитие на
електронното правителство в България изисква разглеждане на всички
аспекти. Днес ставаме свидетели на историческа промяна в отношенията
между доставчиците и потребителите на административни услуги.
Потребителят е в центъра на вниманието като основен фактор в тези
процеси. Електронното управление в Европейския съюз се развива
изключително бързо в последните години и сега се възприема като една
осезаема реалност от милиони граждани. Въздействието на електронното
правителство се усеща далеч извън услугите, които се осигуряват на
гражданите и бизнеса в ежедневието. Обхватът на публичните услуги
непрекъснато се реорганизира и усъвършенства чрез използването на
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информационните и комуникационни технологии.11Развитието на
електронното управление е обусловено основно от потребителите и не
толкова от технологиите за неговото изпълнение. Това поражда
необходимост от внедряване на електронното управление на
транспортната инфраструктура в България. Чрез ускорено изграждане и
развиване на електронно управление за България ще осигури покачествени и достъпни услуги за гражданите и бизнеса, ще подобри
ефикасността и ефективността на администрацията, ще повиши
прозрачността и отчетността , ще намали корупцията, ще създаде нови
възможности за участие на структурите на гражданското общество в
управлението. Това всичкото кореспондира с търсенето на възможности за
стопанско развитие на България и формиране на новите регионални
центрове на икономическият растеж. В тази връзка нараства
необходимостта транспортната инфраструктура да има важна
икономическа и социална функция, така че тя да има съществена роля за
развитието на всяка държава, тя има пряко отношение върху нивото на
икономическото развитие, което предопределя възможността да се
отделят средства за поддържането и подобряването й, а от там и до
неговото електронно управление12. Теоретичното осмисляне на същността
на електронното правителство, налага поглед към научните разработки
върху модернизиране на администрацията, гражданското общество,
глобализацията и новите реалности, а също и към по-ранни изследвания за
върху влиянието на информационните и комуникационни технологии и
тяхното въвеждане в работата на организацията и в частност на
администрацията. Внедряването и използването на информационните
технологии в публичния сектор се възприема като възможност за различни
реформи - например трансформация към една по-отговорна и по-отворена
към гражданите администрация, която е много по-рационална и ефективна
при изпълнението на дейностите си или пък реформа по отношение на
подобряване услугите и обслужването на гражданите. В теорията се
открояват две противоположни школи, водени от различните гледни точки
за „ролята‖ на информационните технологии за модернизирането и
реформирането на публичната администрация, а именно дали те са
„катализатор‖, т.е. налагат необходимостта от промяна в работата на
организацията или са само „инструмент за провеждане административна
реформа‖. От гледна точка на връзката електронно управление и
транспортна политика се налага нов подход към изграждането на нова
11

Важните политически решения, свързани с развитието на Ε-правителство в Европа, се вземат от всички
държави членки по време на министерските конференции за Е-правителство. Досега са проведени
следните конференции: През 2001 г. в Брюксел, Белгия, 2003 в Комо, Италия,2005 в Манчестър,
Великобритания, 2007 в Лисабон, Португалия,2009 в Малмо, Швеция и 2011 г. Шеста конференция в
Познан, Полша
12
Виж. Индикативен списък с приоритетни проекти „Разширяване обхвата на оперативна програма
„Транспорт” 2007 – 2013 г.”
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информационна връзка между електронното управление и управлението на
транспортната инфраструктура. В основата на пътната инфраструктура
стои републиканската пътна мрежа, която поема преобладаващата част от
автомобилните превози. Общата й дължина към края на 2011 г. възлиза на
19 512 км, като тя е съставена от автомагистрали, първокласни,
второкласни и третокласни пътища. Пътната мрежа в България има голям
териториален обхват и достига до почти всички части на страната, но в
действителност нейното състояние е изключително лошо. През последните
двадесет години се оформя трайна тенденция на влошаване на качеството
на пътищата, особено в периода 1990 - 1999 г. От друга страна, значително
нараства броят на превозните средства (ръст от 67.2% през 2010 г. спрямо
1993 г.) и осъществените превози от товарния автомобилен транспорт,
което допълнително изтощава пътната инфраструктура и изостря
необходимостта от инвестиции за подобряването й. През 1990 г.
състоянието на повече от 85% от пътищата в страната е добро, докато през
2009 г. този процент спада до малко над 40%. Страната изостава
значително спрямо балканските държави и тези от Петото разширяване на
ЕС, нареждайки се на 129-о място сред 144 изследвани икономики.
По отношение на гъстотата на аутобаните изоставанeто е значително
спрямо част от балканските държави и новите страни членки на ЕС.
Затова транспортната политика на България трябва да съответства на
очертаните насоки и виждания на Европейския съюз и да цели чрез
интегриране на транспортния процес да се осъществи оптимално
използване на инфраструктурата, което заедно с усъвършенстване на
услугите, модерен мениджмънт и нови технологии да осигури по-висока
конкурентоспособност на транспортна ни мрежа. Днешното състояние на
транспортната инфраструктура в България обаче е лошо и тя може да се
определи като един от най-големите проблеми за страната след 1989 г.
Сред основните причини са липсата на достатъчно средства и на ясна
концепция за развитието й в дългосрочен план. Бързото развитие на
транспортната инфраструктура е основно условие за генериране и
поддържане на висок икономически растеж, за балансирано развитие и e
предпоставка за привличане и ефективно използване на инвестициите. В
тази връзка един от основните приоритети на транспортната ни политика е
свързан с поддържането, модернизацията и развитието на транспортната
инфраструктура на страната. През последните години ускорено
изграждаме редица инфраструктурни проекти в областта на железопътния,
автомобилния, водния, въздушния транспорт и метрото, като добрите
резултати за икономиката и обществото вече са видни. Изграждането на
модерна транспортна инфраструктура, постигането на оперативна
съвместимост и цялостното подобряване на транспортната свързаност ще
доведат до повишаване на конкурентоспособността на българската
икономика, привличане на международен транспортен трафик,
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предоставяне на качествени транспортни услуги на населението и бизнеса,
по-сигурен и безопасен транспорт. Автомобилният транспорт към средата
на 2013 г. е водещ в България и в повечето страни на ЕС по отношение на
преноса на товари. В същото време се наблюдава трайна тенденция на спад
при преноса на товари от железниците. Европейския съюз има обаче воля в
дългосрочна перспектива товаро потока да се прехвърли към
железопътния транспорт. В това отношение трябва ясно да се съзнава
факта, че в България железопътният транспорт в голяма степен трудно
може да има алтернатива при преноса на специализирани товари (руди,
метали, химически продукти и др.) Железниците са найекологосъобразният транспортен сегмент, поради което неговото развитие
е приоритет в областта на транспорта в ЕС. Още повече, в контекста на
членството ни в Европейския съюз страната ни има потенциал да се
превърне в регионален лидер по отношение на транспорта, но липсата на
модерна инфраструктура не й позволява да го използва пълноценно. В
унисон с политиката на ЕС за развитието на транспорта до 2050 г. Нашата
страна трябва да може близо 50% от товарните превози на автомобилния
транспорт на разстояния по-големи от 300 км да преминат към
железопътния и речния. Решаваща роля ще има развитието на
интермодалния транспорт, която обаче е слабо развита в България. Така се
налага и прилагането на модерно електронно управление чрез постигане на
координирано планиране и реализация на проектите на национално и
локално ниво – от самоцелни инициативи към реализиране на
приоритетите от националната пътна карта.13 Инфраструктурата е
гръбнакът на електронното управление и е критичен фактор за всички
инициативи в тази посока. Градивните елементи на инфраструктурата се
изразяват в осигуряване на собствени и изнесени центрове за разполагане
на оборудване,комуникационна свързаност,хардуерно осигуряване и
софтуер за управление и наблюдение на централни и локални системи на
електронното управление. Необходимо условие за реализация на
централизираната интеграционна система на електронното управление е
изграждането
на
гарантирана
и
дублирана
високоскоростна
комуникационна свързаност с поетапно присъединяване на всички
администрации. На държавно ниво е необходимо да се създаде една
система и съответно държавен орган, който да управлява и развива единна
критична комуникационна инфраструктура с цел постигане на
устойчивост, качество на услугите и минимизиране на публичните разходи
в изграждането, контролирането и развитието на инфраструктурата в
България. По отношение на инфраструктурата е необходимо въвеждането
на инструментариум за измерване, наблюдение и оптимизация на
използването на наличните ресурси, както и прецизно прогнозиране на
13

Виж. http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1991923
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нуждите от хардуерни и комуникационни ресурси за последващи доставки
или разработки на информационни решения. Един от възможните подходи
е реализиране на централизирани системи за виртуализация и управление
на ресурсите или използването на мрежа от споделени информационни
ресурси (хардуер, софтуер и комуникационна свързаност), предоставяни
по заявка на пилотни структури в администрацията, за подпомагане
внедряването на електронното управление. Софтуерът за управление и
наблюдение е необходимо условие за качествено управление на
хардуерните и комуникационни ресурси, поддържане на високи нива на
показатели за качество на обслужване на инфраструктурните услуги, което
от своя страна води до по-качествено обслужване на потребителите. Затова
е необходимо мобилизирането на бизнеса чрез развитие на публичночастните партньорства, които ще доведат до подобряване на качеството на
предлаганите услуги и ще направи инфраструктурните обекти поконкурентни, а постъпленията от концесионни такси ще подпомогнат
националния бюджет. Приходите от концесии само за първото полугодие
на 2012 г. се покачват с 19.8% на годишна база и са с 4.8% повече от
регистрираните през цялата 2010 г. Концесионирането на стратегическите
инфраструктурни обекти в България протича изключително бавно.
Няколко поредни правителства изготвят стратегии за публично-частни
партньорства в пътния, морския и авиационния бранш, но крайният
резултат е незадоволителен. В резултат на това стратегическите обекти
остават под ръководството на държавата, което е причината за слабите им
позиции спрямо чуждестранните конкуренти в региона. Едва осем помащабни съоръжения от транспортната инфраструктура се управляват по
модела на публично-частно партньорство. Единствените големи договори
след приемането на новата стратегия за концесиониране през 2010 г. са
тези на терминалите за насипни товари в Бургас и нефтения терминал
"Росенец", който също е част от пристанище Бургас. Опитите за концесия
на малките летища и дунавските пристанища се провалят, което означава,
че е необходим нов гъвкав подход, който да бъде съобразен със
спецификата на всеки отделен обект. Разбира се България няма ясна визия
за развитие и в голяма степен изграждането на българската
инфраструктура зависи почти изцяло от усвояването на средствата по
европейските фондове, които заместват намаляващия дял на инвестициите
в държавните и общинските бюджети. В същото време липсват значими
частни капиталовложения в областта на инфраструктурата. Една от
основните причини за това е фактът, че българският пазар е сравнително
малък и търсенето не е достатъчно, за да направи обектите атрактивни за
инвеститорите. В допълнение, няма изготвена стратегия или определен
подход за привличането на чуждестранните капитали в тази област.14
14
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Внедряването на ИКТ-решения в държавата трябва да се регламентира
посредством разработката и прилагането на процедури за приемственост и
защита на правата върху внедрените решения и прилагането им при
управлението на транспортната инфраструктура и нейното функциониране
като интегративен подход . По отношение на софтуерното осигуряване на
доставката или разработката на бази данни, специализирани продукти,
системен и приложен софтуер, ще се отчитат вече доставените системи и
ресурси и ще се търси многократното им използване и надграждане. За да
се гарантира бъдещото надграждане и развитие, за всяка системна
разработка следва да бъде осигурен стандартизиран минимален брой
технологични инструкции и данни, като: изходен код и компилирани
модули, документиране на базите данни, на ниво таблица и всички полета;
документиране на изходния код (основни модули, класове, архитектура),
ръководства за инсталация и конфигурация с ниво на детайлност,
позволяващо изпълнение от експерти с по-ниско ниво на специализация;
инструкции за опериране и поддръжка на информационното решение. От
друга страна е необходимо да се въведе стандартизация по отношение на
доставката, разработката и поддръжката на софтуерни решения. Трябва да
се въведе системен подход, гарантиращ високото качество на
информационните решения и регламентиращ минималните изисквания във
всяка една фаза при извършване на доставка или разработка на софтуер
предназначен за интегрираното управление на инфраструктурата на
страната. Стандартизацията е основна предпоставка за многократното
използване на наличните технологии, решения и знания (инфраструктура,
приложения, решения, лицензи и технологични средства). Това ще увеличи
стабилността и зрелостта на съществуващите решения, ще намали времето
и средствата за разработка на нови такива, ще намали разходите за
поддръжка и обслужване. В тази насока страната е постигнала някакви
резултати. Например възможността българските транспортни фирми да се
включат в една от основните инициативи на ЕС в подкрепа на
интермодалния транспорт на товари – Програмата Марко Поло. България
се присъедини към програмата, но за съжаление български проект не беше
представен за финансиране в рамките на последната за Марко Поло І (2003
– 2006 г.) покана за кандидатстване с проекти. Програмата наследник
Марко Поло ІІ (2007 – 2013 г.) има бюджет от 400 млн. евро и включва
финансиране на следните видове дейности: прехвърляне на товари,
дейности с катализационен ефект, морски магистрали, пренасочване на
трафика и обмяна на опит. Тези проекти отново са пропуснати от наша
страна, затова надявам се, че при реализацията на програма Марко Поло ІІІ
(2014 – 2020 г.), ще се осъществят тези възможности. Необходима е
активност и от страна на публичния и частния сектор за да се възползваме
от тази инициатива, не само за да осигурим допълнително финансиране в
транспортния сектор, но и в името на развитието на интермодалния
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транспорт, като най-универсален и перспективен вид транспорт, който
може да донесе ползи, както за отделните участници в процеса, така и за
обществото като цяло15. Това е важно, защото преобладаващата част
осъществяващи се международни интермодални превози са контейнерните
превози. РО-РО превозите са сравнително по-малка част и се реализират
основно в пристанище Бургас и Варна. През дунавското пристанище
Видин се реализират речни РО-РО превози до Пасау, Германия и по
линията ―Видин – Калафат‖. От РО-РО терминала на пристанище Русе
Изток тръгват две релации Русе – Рени и Русе – Гюргево, която в момента
не функционира, поради липса на български превозвач. Чрез РО – РО
комплекс Оряхово се осъществяват основно превози на автокомпозиции по
линията ―Оряхово – Бекет‖.Няма да се спирам конкретно на
интермодалните превози, осъществявани от „БДЖ‖ ЕАД, морските и речни
пристанища, както и от други оператори, за които съм сигурен, има
обстойна информация. При определяне на приоритетите в интермодалния
транспорт следва да се имат предвид, както настоящото състояние на този
вид транспорт, така и принципната посока която трябва да следваме в
развитието му, модернизация на железопътните линии при спазване
параметрите на Европа и на пътната мрежа с необходимата
носимоспособност, както и изграждане на терминали и логистични
центрове с необходимата площ и съоръженост. Не маловажен е и въпросът
за необходимия специализиран за този вид транспорт подвижен жп състав.
В заключение искам да подчертая, че електронното управление може
да спомогне за развитето на транспортната инфраструктура в България до
2020 г. То трябва да отговаря на нарастващите изисквания към публичната
администрация, които налагат използването на методичен, систематичен
подход и дългасрочно стратегиеско планиране на необходимите мерки за
оценяване, адаптиране и подобряване на качеството на услугите Тази
възможност ще зависи до голяма степен от политиката на ЕС, тъй като към
момента европейското финансиране е основният източник на средства за
инфраструктурата и електронното управление. Приоритетни ще могат да
бъдат проектите, които водят до задълбочаване на териториалното
сближаване между държавите членки, намаляване на задръстванията,
подобряването на безопасността и насърчаването на интелигентен и
екологосъобразен транспорт на базата на прилагането на постиженията на
електронното управление. Европейските средства, на които България ще
може да разчита до 2020 г., ще идват по две направления: оперативните
програми и фондът Connecting Europe. Изключително важно е България да
изготви цялостна концепция за развитието на транспортната
инфраструктура в дългосрочен период, за да се определят приоритетни
цели и да се изготвят планове за постигането им на базата на
15
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практическото прилагане на електронното управление. Реализацията на
интегрирани проекти свръзани с електронното управление основно по
Connecting Europe. Този фонд е насочен към подобряване на транспортната
инфраструктура
(основно
железопътната),
енергетиката
и
телекомуникациите в страните членки. Разбира се при интегрирания
подход съществяват известни рискове, които могат да осуетят
изграждането на бъдещот съчетаване на електронните начини на
управление на транспортната инфраструктура чрез намаляване на
средствата за тяхната реализация. По този начин голяма част от
предварително посочените проекти няма да могат да бъдат финансирани и
съответно реализирани.
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Abstract. The scientific report presents specific features of e-governance in
companies providing ICT services. Points out: specific moments in the
management of services; characteristic of ICT services; characteristics of egovernment in business and results analysis of the study of expertise in egovernance in Bulgarian ICT sector.
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1. Въведение
Електронното управление (е-управлението) в бизнес сектора е помалко изследвано и описано в научни публикации в сравнение с еуправлението на публичния сектор (електронно правителство, електронна
община).
Приложението на съвременните информационни и комуникационни
технологии за осъществяване на електронна и мобилна търговия,
електронно и мобилно банкиране, информационни и комуникационни
услуги не изчерпва потенциала им в бизнес организациите.
Непрекъснатото развитие на информационните и комуникационни
технологии обогатява и приложението им в управлението на бизнес
организациите, независимо от бранша и тяхната геолокация.
Информационните потоци, електронните документи, електронните
подписи, необятните възможности на интернет пораждат електронната
корпорация, т.е. електронното управление на бизнес ниво, наричано още еуправление в бизнеса.
Цел на доклада – изследване особеностите на е-управление в
предприятия за информационни и комуникационни услуги (ИКТ услуги).
Предмет – мениджмънт на услуги и е-управлението в бизнес
организации.
Обект – български предприятия за ИКТ услуги.
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Задачи на доклада – (1) проучване на теоретичните особености на
мениджмънта на услуги, характерната същност на ИКТ услугите и еуправлението в бизнеса; (2) изследване нивото на е-управлението в
български предприятия за ИКТ услуги.
Метод на изследване – анализ на литературните източници и
експертно оценяване чрез мениджъри и управляващи собственици на
български фирми от ИКТ сектора.
2. Особености на е-управлението в предприятия за услуги
Акцентите на е-управлението в предприятия за услуги могат да бъдат
посочени след запознаване с някои специфични моменти от мениджмънта
на услугите, наричан още операционен мениджмънт на услугите или
сервизен мениджмънт; характерните особености на ИКТ услугите и
същността на е-управлението в бизнеса.
2.1 Специфични моменти при мениджмънта на услуги
Мениджмънтът на услугите е подчинен на основните тенденции в
световната икономика и глобалните процеси, протичащи в планетарен
мащаб.
Една от най-значимите тенденции в световната икономика е
увеличаване на относителния дял на услугите в БВП. През 70-те години на
ХХ в. делът на бизнеса с услуги (около 50%) в БВП е равен на дяловете на
земеделието, добивната и преработващата индустрия, взети заедно. В
началото на нашия век в развитите страни около 70% от БВП се генерира
от сектора на услугите, т.е. услугите заемат първо място по относителен
дял. Услугите имат 16% годишен темп на растеж, следвани от търговията –
7% годишно. Това увеличение се дължи на (1) устремеността на хората да
повишават благосъстоянието си и качеството на своя живот, (2) бизнесът
цели увеличаване на рентабилността. В България тенденцията е поразлична – истинската деиндустриализация предстои, а заетите в сферата
на услугите са на нивото на 1980-те години в Европа (приблизително 60%).
Постигането на индивидуалните и корпоративните цели е възможно, ако
се използват услуги от различно естество, а това от своя страна е ролята
на услугите в съвременната икономика. (Naydenov, 1998) (Naydenov,
Nedyalkov, Stoyanova and Yotova, 2008) (Nedyalkov, 2012)
Глобализацията в световната икономика е фундамент за
разрастващия се бизнес с услуги и се характеризира с конкуренция на
свободни пазари; съсредоточаване в пазарен сегмент и специализация;
търсене на ресурси на международно равнище; осигуряване на
конкурентни предимства чрез използване на ефективни външни услуги;
индустриите на бъдещето, в това число ИКТ услугите се базират на знание
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и информационни технологии, за тях е минимално значението на
географското положение. Образованието и квалифицираният човешки
фактор (работна сила) доминират в глобализиращата се икономика и
съкращават разликите между доходите в различните части на света
(предимно за съпоставими професии) (Naydenov and Nedyalkov, 2009).
Управлението на всички действия по трансформация (преработка) на
ресурсите, получени от външната среда и предаване на резултатите от
дейността отново на външната среда представляват операционния
мениджмънт. Характерните особености на услугите формират направление
операционен мениджмънт на услугите или мениджмънт на услугите
(Naydenov and Nedyalkov, 2009).
2.2 Характеристика на услугите, в частност ИКТ услугите
Характерните особености и същността на услугите влияят върху
тяхното управление. Важно е да се познават и изследват, за да се постига
конкурентоспособност и устойчиво бизнес развитие.
A. Обща характеристика на услугите
Недялков, А. (2012) систематизира 3 подхода, според които услугите
се разглеждат, (1) като процес, (2) резултат или (3) едновременно, като
процес и резултат и цитира съответстващи дефиниции относно същността
на усулгите и обобщава: „услугата е едновременно резултат и процес,
съставен от операции, целящ изменение на ресурси, за да се удовлетворят
потребностите на клиентите. Нещо повече, този процес по своята същност
е производствен, като чрез него се извършва трансформация на входни
ресурси, чиято цел е получаването на продукт, който е неосезаем, не може
да бъде съхраняван и много често е с различно качество.― (Nedyalkov, 2012
: 10-11)
B. Маркетингови характеристики на услугите и специфични
особености при управлението на услугите
Според Найденов, Н. и Недялков, А. (2009 : 17-20) управлението на
услугите има специфични особености, свързани с характеристиките им: (1)
услугите имат висока степен на неопределеност, клиентите трудно могат
да оценят вложените в тях знания и умения, освен това трудно могат да се
съпоставят няколко конкуриращи се услуги, поради неделимостта на
производство и потребление (пример: интернет доставчици с ограничен
регионален параметър, разположени в отдалечени региони); (2)
невъзможно е да се осигури услуга с едно и също качество, ако не е
базирана на машина; услугата зависи от състоянието на производителя й
(сервизният работник/служител); (3) услугите са силно чувствителни към
измененията на пазарната среда, тъй като е невъзможно да се съхраняват,
транспортират, освен това трудно може да се регулира тяхното търсене и
предлагане; (4) доставчикът на услуги се стреми да задоволи клиентските
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потребности, едва след това увеличава обема на производството, т.е. при
услугите почти не са приложими икономии от мащаба.
C. Характеристика на ИКТ услугите
Съобразно общата класификация на услугите (Naydenov and
Nedyalkov, 2009 : 20-22), (1) в зависимост от характера на действията по
обслужване може да се каже, че за предоставяне на ИКТ услугите е
необходима заетостта на съзнанието на клиента, чрез телекомуникация.
Характерът на действията по обслужване е неосезаем, а самите действия са
насочени към съзнанието на човека. (2) Според вида на пазара ИКТ
услугите могат да бъдат индустриални -разпределителни услуги, както и
потребителски - обществени и лични. (3) В зависимост от съотношението
на използването на труда и капитала и целите на организацията,
предоставяща услуги – ИКТ услугите се определят като капиталовоинтензивни.
Характерно за ИКТ услугите е уникалното, неразривно съчетание
между
(1)
постиженията
на
научно-техническия
прогрес
информационните и комуникационни технологии и (2) нематериалния
характер на услугите. Това предполага да се разглеждат паралелно
услугите, и информационните и комуникационни технологии. (Boneva,
2012)
Съгласно дефиницията на Тужаров, Хр. (2009) информационнотехнологичната услуга (ИТ услугата) включва: предоставяне на
потребителя някаква съвкупност от технически и организационни
решения, които осигуряват една или няколко бизнес функции (бизнес
процеси) и се възприемат от потребителите като единно цяло.
Киров, Г., и Стоянов, В. (2007) - учени от Българска академия на
науките, определят телекомуникациите като елемент на критичната
инфраструктура, т.е. част от жизнената среда на човека. Това е достатъчно
красноречиво, за да посочи мястото и значимостта за националното
стопанство на ИКТ услугите, ИТ инфраструктурата и ИКТ бизнеса като
цяло.
2.3 Особености на съвременния мениджмънт и проявления на еуправлението в бизнеса
Особеностите на мениджмънта в съвременните бизнес организации
се пораждат от глобализиращата се икономика на знанието, назовавана
още мрежова икономика, интернет икономика в допълнение с
разпространението на информационните и комуникационни технологии,
възможностите на интернет за създаване, развитие и широко приложение
на е-управлението в предприятия от всички браншове, наричани
електронни предприятия, е-корпорации. В подкрепа на това се представят
становища на български и чуждестранни учени:
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Кастелс, М. (2004 : 162) твърди, че мрежово-базираният растеж на
производството и мрежово-базираната глобализация са два процеса,
ръководени от информационно-технологичната индустрия, организирана
около Интернет „като източник на нови технологии и управленско ноу-хау
за цялата икономика; и финансовата индустрия, като движещата сила при
формирането на електронно свързан глобален финансов пазар, основният
източник на инвестиции и създаване на стойност за цялата икономика.―
По данни на Европейската комисия ИКТ секторът допринася за
значителна част от БВП и заетостта на Европейския съюз (ЕС), освен това
информационните комуникационни технологии са повсеместни и се смята,
че инвестициите в тях са допринесли за почти ½ от ръста на
производителността в ЕС през последните години. В качеството си на
технологии за масова употреба, „ИКТ стоките и услугите са важни
двигатели за ръста на производителността и икономическите резултати във
всички сектори―.
Шишманов, К. (2010 : 93; 97-98) изтъква характерна особеност на
съвременното информационно общество, изразяваща се в обстоятелството,
че „управлението на всяко предприятие се осъществява с приложението на
информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Важно е обаче да се
подчертае, че качественият скок в тяхното използване се постига едва
тогава, когато те са в основата на корпоративни информационни системи
(КИС), функциониращи и обединяващи информационните ресурси в
рамките на предприятието (фирмата) и неговите подразделения.― Авторът
цитира данни от проведено през 2008 г. изследване сред 39 български
малки и средни предприятия за използваните бизнес приложения, които
сочат, че се използват предимно отделни модули, изискващи много ръчно
обслужване, освен това не осъществяват прогнозиране или планиране на
ресурсите, не обработват управленска информация. С такъв клас
неинтегрирани бизнес приложения трудно може да се осъществи
съвременно е-управление.
Краева, В. и Несторов, К. (2010) изследват български бизнес
организации от туристическия бранш, с цел да посочат възможностите за
интеграция на туристическите информационни системи със счетоводния
софтуер. Стигат до заключение, че е високо нивото на използване на
интернет услугите, но е ниска степента на приложение на резервационните
системи и специализирания софтуер за управление на туристически фирми
(под 50%), само около 10% е застъпен софтуерът за управление на
взаимоотношенията с клиентите , за управление на фирмените ресурси и за
бизнес анализ. Очевидно това е крайно недостатъчно, за да се посочи
ефективно е-управление в туристическия сектор.
В резултат от еволюционния преход от индустриалния модел на
икономическо развитие към цифровизираната икономика, базирана на
знанието възниква и се развива електронният бизнес. Характерно за
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днешната цифрова икономика е „мощно, тотално навлизане на
съвременните цифрови информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) в бизнеса. Те от своя страна са важна предпоставка за успешното
стартиране и развитие на електронния бизнес.― (Kraeva, 2009 : 75)
Върбанов, Р. (2008 : 6) пояснява, че „Управлението (management)
става електронно, когато бизнес процесите се осъществяват предимно в
електронен вид на базата на модерни комуникационни и информационни
технологии. Елементи на електронното управление, наред с мениджърите
от различно ниво, принципно са електронният документооборот,
интегрираните управленски системи, системите за управление на
взаимоотношенията с клиенти, бизнес интелигентните системи т.н.―.
Авторът разкрива ролята на електронното управление в съвременното
общество на знанието, както в бизнес организациите на корпоративно ниво
(е-corporation, електронна корпорация), така и в държавната власт,
базирано на едни и същи компоненти от технологична и организационна
гледна точка.

Фиг. 1 Технологична база за функциониране на електронното управление
(Върбанов, Р. 2008)

Японският изследовател Igari, N. (2012) от Центъра за глобална
комуникация към Международния японски университет (Center for Global
Communication (GLOCOM), International University of Japan (IUJ)) прави
сравнителен анализ на две авангардни ИКТ страни – Япония и Дания, за да
установи причините за изоставането на Япония, по отношение на
използването на информационни и комуникационни технологии, въпреки
наличието на модерна информационна и комуникационна инфраструктура,
използването на широколентов интернет и др. Като резултат от
изследването се установява, че в Япония липсват явления като: силно
правителствено лидерство, обща техно- инфраструктура (персонални
идентификационни номера, електронен подпис, обслужващи различни
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системи), както и персоналното отношение към ползвателите на услугите.
В заключение се обобщава, че модерната инфрастуктура не води до пряк
резултат в напреднало използване на ИКТ, защото зависи от редица
институционални и технологични фактори. А това са трите фактора за
успешно използване на ИКТ, не само в Япония, а и в други страни,
възнамеряващи да насърчават използването на ИКТ: (1) силни
правителствени инициативи, ясни национални стратегии, акцентиращи
върху оползотворяване на ИКТ, насърчителни политики; (2) технологии,
допринасящи за социалната инфраструктура (лични и цифрови системи за
подпис); (3) развитие на услуги, ориентирани към потребителите.
Американският учен Deans, P.C. (2005) също с поглед към
потребителите разглежда интернет услугите като ефективен канал на
фирмите за изграждане и управление на взаимоотношенията с клиенти.
Мобилният канал, произхождащ от безжичните комуникации и мобилната
мрежа, обещава допълнителна подкрепа за посрещане на потребителските
нужди, т.е. може да се определят характеристиките на управление на
взаимоотношенията с клиенти (CRM), както приложени в интернет
(ECRM), така и в мобилния канал (mCRM).
Международен екип от европейски учени (Frankova, Séguran, Gilcher,
Trabelsi, Dörflinger and Aiello, 2011) работи по организация на бизнес
процесите за осъществяване на уеб базирани услуги, акцентирайки върху
сигурността. Този екип предлага методология за проектиране на сервизно
базирани бизнес процеси заедно със споразуменията за обслужване SLA
(Service Level Agreements), гарантиращи определено качество на
обслужване и особен акцент върху сигурността. Тяхната методология би
била полезна и за български предприятия, предлагащи на пазара ИКТ
услуги и насочени към е-управление.
3. Е-управление в предприятия за ИКТ услуги – методика на
изследването и анализ на резултатите
За установяване нивото на е-управление в български предприятия от
ИКТ сектора е проведено научно изследване по метода на експертни
оценки чрез "задочно интервю", относно същността и степента на
електронното управление в бизнес организациите (корпоративно еуправление).
Цел на изследването – определяне степента на прилагане на
електронно управление в български предприятия, предлагащи
информационни и комуникационни услуги.
Задачи на изследването – определяне на разбираема дефиниция,
съответстваща на понятието е-управление в бизнес организациите;
изясняване на словосъчетанието „добро управление―; ранжиране
елементите на е-управлението на бизнес ниво; установяване сроковете за
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преминаване към е-управление; филтриране на задължителните атрибути
за е-управление; установяване текущото ниво на приложение на елементи
за е-управление при респондентите; отчитане степента на приложение на
е-управление във фирмите на анкетираните лица; проучване на
намеренията за прилагане на е-управление до 2015 г.
Обект на изследването – действащи фирми от българския сектор за
информационни и комуникационни технологии. Търси се мнението на
специалисти, експерти - мениджъри или управляващи собственици именно
от този бранш, поради пряката връзка между ИКТ и е-управлението от
една страна, от втора страна поради научния интерес на авторите към
доставчиците на ИКТ услуги и от трета страна – липсват данни за подобни
изследвания в целевия бранш. В общия случай фирмите от ИКТ сектора
предлагат на пазара, както продукти, така и услуги или само услуги, а
информационните продукти (софтуерни приложения, информационни
портали и др. подобни) обикновено се предлагат със съпътстващи услуги
(имплементиране, обучение, поддръжка, хостинг и т.н.).
Създадена е уеб базирана анкета, състояща се от петнадесет въпроса,
разпределени в три раздела: демографски въпроси; въпроси, пряко
свързани с е-управлението в бизнес организации; въпроси, свързани с еуправлението в проучваните организации. Първият раздел съдържа шест
въпроса, целящи да определят, кои представители, на какви фирми дават
експертно мнение. Вторият раздел се състои от четири въпроса, насочени
към идентифицане същността на е-управлението от представители на ИКТ
сектора. Третият раздел включва пет въпроса, чрез които да се
идентифицира нивото на приложение на е-управлението в момента и
намеренията за използването му до 2015 г., така също да се проучат
принципните и внедрените елементи на е-управлението в ИКТ сектора.
Попълването на въпросника се извършва онлайн, след посещение на
линк
https://docs.google.com/forms/d/1RriCl2R8m9xuEo7odZttCjWaWQTVbxdZKk
_CcYDJH6E/viewform. Изпратени са електронни съобщения до
представители на водещи фирми от ИКТ сектора. Със съдействието на
Българската асоциация на софтуерните компании, през периода 14.03. –
14.04.2013 г., са получени единадесет попълнени анкети на принципа
„отзовали се по желание респонденти―. Анкетите се попълват анонимно, за
да се получат откровени, достоверни отговори, без притеснения за
споделяне на „вътрешна информация―. Броят експерти (11) е достатъчен за
целите на проучването по метода на експертните оценки (оптимален брой
експерти от 7 до 20). (Kunev, 2012) (Hristova, 2012).
След анализиране на резултатите могат да се направят следните
обобщения:

Специалистите, включили се в проучването са, както следва:
управляващ съдружник/акционер 45%, мениджър 55%.
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Според показателя брой заети лица, структурата на респондентите
изглежда така: 10% микро предприятия (до 10 души персонал); 40% малки
предприятия (от 10 до 49 заети), 40% големи предприятия (50 – 249 заети)
и 10% големи предприятия с персонал над 250 човека.

45% развиват дейността си в 1 офис; 36% в няколко
офиса/поделения/структурни звена в 1 населено място; 9% в няколко
населени места в България и 9% в няколко европейски страни.

Структурата на обслужваните клиенти от анкетираните
предприятия изглежда по следния начин: 1 предприятие обслужва клиенти
в 1 административна област в България; 1 – в няколко области в България;
2 – в цяла България; 2 – в няколко европейски страни; 5 – в няколко
континента.

8 от фирмите предлагат IT продукти, 6 – информационни и/или
комуникационни услуги, 1 – друго. Броят надхвърля 11, тъй като някои
фирми предлагат и продукти, и услуги, и нещо друго.

3 фирми обслужват физически лица/домакинства; 10 – бизнес
организации; 3 – публични институции. Тук броят също надхвърля 11,
защото на някои фирми клиентите не са само от един вид.

100% от експертите са запознати с понятието е-управление

45% подкрепят дефиницията „Е-управление в бизнес организации
се
основава
на
съвременна
инфраструктура,
базирана
на
интернет/интранет/екстранет и приложения (управленски информационни
системи), които придават гъвкавост, адаптивност и бързина на решенията,
при наличието на хора - мениджъри, подготвени да реагират на
предизвикателствата на новата/цифровата икономика.― (Varbanov, 2008); а
36% посочват за подходящо определението „Електронното управление в
бизнес организацията (корпоративното е-управление) се изгражда върху
фундамента на възможностите, които предоставят съвременните
информационни и комуникационни технологии: интернет, интранет,
екстранет, безжични комуникации; web базирани, мобилни приложения,
предимно интегрирани корпоративни информационни системи, достъпни
от стационарни и мобилни устройства. Върху тази високотехнологична
основа се осъществява електронното управление, което позволява на
мениджърите да изпълняват своите функции с необходимата скорост и
точност, за да се осъществяват всички бизнес процеси с качество,
гарантиращо устойчиво бизнес развитие.―; по 9% застават зад „Еуправлението е средство (инструмент) за добро управление и бизнес
развитие.― и „Електронно управление в бизнес организация има тогава,
когато бизнес процесите се осъществяват предимно в електронен вид на
базата на модерни комуникационни и информационни технологии.―
(Varbanov, 2008).

На въпроса „За Вас, какво означава добро управление?― може да се
даде повече от един отговор, затова общият брой надхвърля 11. 9 (45%) от
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респондентите залагат на „Прозрачно и отчетно управление на ресурсите
(човешки, материални, финансови ...) за целите на устойчиво фирмено
развитие.―; 7 (35%) подкрепят „Управление, което постига резултати без
произвол, злоупотреба, нелоялност, непрофесионално отношение към
колеги, доставчици, клиенти...―; 4 (20%) са съгласни с „Управление, което
се стреми не към редуциране на разходите, а към получаване на
допълнителна стойност от наличните ресурси.―.

Ранжирането на типичните елементи за е-управлението е както
следва: 1-во място заемат два елемента с по 36%, а именно (1) наличието
на интернет/интранет/екстранет и (2) web базирани ИКТ; 2-ро място с
36% ИКТ инфраструктура; 3-то място заемат също два елемента с по 27%
(1) бизнес процеси и (2) човешки ресурси; 4-то място с 18% се нареждат
корпоративните информационни системи.

45% вече прилагат е-управление; 36% са започнали частично
приложението на е-управление; 18% ще започнат до 1-2 години. Няма
респондент, който да отлага в дългосрочен план или да не възнамерява да
прилага е-управление.

За задължителни елементи на е-управлението се посочват: по 100%
бизнес процеси в електронен вид и мениджъри на съответните равнища,
процеси, проекти; CRM – система за управление на взаимоотношенията с
клиентите 91%; по 82% ВІ – система за бизнес анализи и е-банкиране; по
64% ЕСМ – система за управление на всички фирмени документи,
файлове, писма, ВРМ – система за управление на бизнес процесите и еподпис; 55% ERP – интегрирана управленска система, по 45% HRM –
система за управление на човешките ресурси, KM – система за
мениджмънт на знанията, е-търговия и/или мобилна търговия; по 36%
SCM – система за управление на доставките и PLM – система за
управление жизнения цикъл на изделията, 18% друго.

Приложението на елементи от е-управлението в изследваните
фирми е както следва: 100% е-банкиране; по 82% ЕСМ – система за
управление на всички фирмени документи, файлове, писма и уеб сайт с
повече възможности от „фирмена визитка―; по 73% CRM – система за
управление на взаимоотношенията с клиентите и е-подпис; 55% ВРМ –
система за управление на бизнес процесите; по 45% HRM – система за
управление на човешките ресурси и KM – система за мениджмънт на
знанията; по 36% ERP – интегрирана управленска система и ВІ – система
за бизнес анализи, по 27% PLM – система за управление жизнения цикъл
на изделията и друго; 18% SCM – система за управление на доставките.

Определя се като текуща степен на приложение на е-управлението
над 90% в 2 от изследваните случая; около 75% в 3 организации; около
50% в 2 фирми; около 25% при 2 от респондентите; до 10% в 2 от случаите.
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Намеренията за приложение на е-управлението до 2015 г. имат
следните измерения: над 90% в 5 организации; около 75% в 4 фирми;
около 50% в 1 фирма; около 25% при 1 респондент; няма случай до 10%.
4. Заключение
Като заключение и обобщение на задачите, поставени във
въведението може да се посочат следните изводи от научния доклад:
 Бизнесът с услуги в последните десетилетия диктува основните
тенденции в световната икономика и глобалните процеси, протичащи в
планетарен мащаб, респективно мениджмънтът на услугите трябва да се
познава и изучава все по-детайлно.
 Характерните особености и същността на услугите влияят върху
тяхното управление. Важно е да се знаят и изследват общите,
маркетинговите и специфичните особености на услугите, за да се
постига конкурентоспособност и устойчиво бизнес развитие.
 Особеностите на мениджмънта в съвременните бизнес организации се
пораждат от глобализиращата се икономика на знанието, наричана още
мрежова икономика, интернет икономика. Разпространението на
информационните и комуникационни технологии, възможностите на
интернет са предпоставки за създаване, развитие и широко приложение
на е-управлението в предприятия от всички браншове, т.нар.
електронни предприятия, е-корпорации.
 Анализираните резултати от експертните оценки се обобщават в
няколко главни момента: (1) приложението на е-управление около и над
50% в 7 от 11 анкетирани ИКТ фирми може да се определи като
сравнително високо ниво на показателя; (2) за типични атрибути на еуправлението в бизнес организациите експертите посочват наличието
на интернет/интранет/екстранет, web базирани ИКТ, ИКТ
инфраструктура; (3) като най-важни, задължителни елементи на еуправлението, респондентите определят: бизнес процеси в електронен
вид; мениджъри на съответните равнища, процеси, проекти; CRM –
система за управление на взаимоотношенията с клиентите; ВІ – система
за бизнес анализи и е-банкиране.
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