
           ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС И КРЪГЛА МАСА С ОТДАЛЕЧЕНО УЧАСТИЕ

На 25-26.11.2011 г. в Техническия университет-София се проведе краткосрочен 
(двудневен) учебен курс на тема „Изграждане и поддържане на публични регистри“. 
Целта на курса бе подготовка на специалистите от администрацията, изследователите, 
преподавателите,  академичната  общност,  а  и  гражданите  за  модернизиране  на 
Единнната  Система  за  Гражданскa Регистрация  и  Административно  Обслужване  на 
Населението (ЕСГРАОН). На курса бяха разгледани проблеми, касаещи технологията 
на  поддържане  на  националната  база  данни  „Население“.  Току-що  завършилата 
изборна  кампания  показа  теоретични  и  практически  проблеми,  които  водят  до 
наличието на „мъртви души“ в избирателните списъци и на голям брой граждани в 
забранителните списъци. Във връзка с така възникналите проблеми и със стремеж да се 
помогне за разрешаването им бе определена тематиката на курса и на дискусионната 
кръгла маса. Централна роля в курса имаха проблемите на изграждането, поддържането 
и сигурността на базите от данни и в частност на разпределените бази от данни. Тази 
тематика бе насочена да помогне за преодоляване на една от основните слабости на 
ЕСГРАОН – дублирането и разпокъсаността на основни данни за населението. 

С  цел  дискутиране  на  проблемите,  тяхното  изясняване  и  обсъждане  на 
възможноетите  за  решаването  им  беше  проведена  дискусионна  кръгла  маса  с 
отдалечено  участие  на  тема  „За  модернизирането  на  ЕСГРАОН“.  Разглежданата 
проблематиката  е  дискусионна  и  от  значение  за  демократизацията  на  цялото  ни 
общество.  За  постигане  на  тази  цел  основна  предпоставка  бе  привличането  на 
максимален брой квалифицирани участници и избор на подходящи форми за обучение. 
За провеждането на тази дискусия и постигането на нейните цели се ориентирахме към 
използване  на  многоточкова  WWW  базирана  видеоконферентна  технология  с 
централизиран  мониторинг.  Освен  участниците  от  учебната  зала  бяха  привлечени 
отдалечени такива от две страни – Португалия и Румъния. От Португалия взе участие 
българска студентка с темата „Assessment of the public registers in Bulgaria as a single 
point of information”, а от Румъния - български докторант с темата “E-government key 
factors”. Отдалечените участници работеха със собствените си лаптопи и със софтуер с 
открит  код.  Основно  предимство  на  така  организираната  кръгла  маса  се  оказа 
възможността  за  паралелно  протичане  на  няколко  процеса:  обща  дискусия  между 
всички  участници,  представяне  на  презентационни  материали,  представяне  на 
онагледяващи  материали,  предване  по  Интернет  на  аудио  и  видео  информационен 
поток, реализиране запис на магнитни носители на реално течащите процеси. 

Поради  изключителна  служебна  заетост  на  мероприятието  не  можаха  да 
присъстват  даже  и  с  отдалечено  участие  специално  поканените  представители  на 
Главна  Дирекция  ГРАО  към  Министерство  на  регионалното  развитие  и 
благоустройството,  поради  което  поставените  въпроси  и  предложения  останаха  без 
адекватно разглеждане. 

В резултат на дискусиите се оформиха следните препоръки:
• Да се  работи  за  прерастване  на  системата  ЕСГРАОН във  федеративна 

разпределена база от данни.
• Да  се  продължи  дискусията  за  предимствата  и  недостатъците  на 

междуведомственото пренасяне на данни или на документи в ЕСОЕД.
• Да се набележи необходима тематика за обучение в тази област и да се 

предостави на заетите с тази дейност организации вкл. и Института по 
ПА.



• На 03.02.2012 г.  да  се  проведе продължение  на  кръглата  маса  на  тази 
тематика  като  се  осигури  широко  представителство  на  общините, 
министерствата,  агенциите,  статистиката  и  най-вече  участие  на 
представители от Главна дирекция ГРАО. 

• Да  се  потърси  съдействието  на  ресорните  зам.  министри  от  МРРБ, 
МТИТС, МВР и Министерство на финансиите за осигуряване участието 
на  отговорните  административно-управленски  държавни  служители  в 
кръглата  маса  като  отново  се  осигури  възможност  и  за  спестяващото 
време отдалечено участие.

• Настоящата  информация  да  се  публикува  на  WWW портала 
http  ://  fman  .  tu  -  sofia  .  bg   и в социални мрежи.

http://fman.tu-sofia.bg/

