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ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 
PLENARY SESSION 

 

ВЪРХУ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА ЗА 

УПРАВЛЕНСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 

Румяна Цанкова 
Технически университет-София 

 

ABOUT THE CHALLENGES OF DIGITALIZATION ON MANAGEMENT 

INFORMATION SYSTEMS 

Roumiana Tsankova 
Tehnical University of Sofia 

 

Abstract. The purpose of this paper is to clarify the impact of the rapid penetration of 

the digitalisation in all areas of public, economic and political life on management and 

its information provision and service. New requirements on the quality of information 

such as transparency, observability, detectability, structurality, integrity, direct 

participation in the implementation of management decisions and privacy, as well as 

their influence on the management in structural and functional aspect are clarified.A 

definition of these information characteristics of the base and their interdependence 

with a wide range of theoretical developments such as theory of information, theory of 

system and structural analysis, management theory, signal theory, graph theory is done. 

In confirmation of the theoretical formula, practical results are presented with three 

techniques. 

Key words: managment information systems, information structures, observability, 

detectability, transperancy, privacy, participation, degree of real democratization.  

1. Introduction 

По настоящем дигитализацията като обобщаващо за информационно-

комуникационните технологии понятие масово, експоненциално навлиза във 

всички области на обществения, икономическия и дори политическия живот. 

Бурното развитие и постиженията на роботизацията в производството и бита 

чрез Интернет на нещата, виртуализацията на широк кръг дейности и услуги, 

електронизацията на управлението на всички равнища, нарастващата чрез 

мрежовите услуги глобализация пораждат нови изисквания към 

информационното осигуряване и информационното обслужване. Както 

изследователите, така и приложниците са единодушни, че обществото вече не се 

нуждае само от актуална, точна и пълна  информация.  

Информацията е активен ресурс, който по принцип играе възлова роля във 

всички процеси (Donnely, et al., 1992). В наши дни възникнаха нови, по-високи 

изисквания към качеството на информацията като прозрачност, достъпност, 

наблюдаемост, откриваемост, структурируемост, кодируемост, сигурност и 

поверителност на личните данни. При това на базата на съществуваща 

информация може да се генерира нова такава или дори да се генерират нови, 

имплицитни знания. В настоящото изследване ще бъдат дискутирани някои от 

тези нови изисквания към понятието информация от семантична, смислова 



8 
 

гледна точка. В литературата, а и в практиката обикновено то се разглежда като 

синоним на понятието „данни“ доколкото данните също са отражение на 

обектите от реалната действителност и представляват знаковото им представяне 

в компютърните системи (Маламов, 2016). С развитието на Информационно-

Комуникационните Технологии (ИКТ) понятието информация добива 

категориен характер като една от формите на отражение на обектите от реалната 

действителност, различна от данните. То е по-богата  степен на обхващане на 

съдържанието на данните в смислов аспект (Tsichritzis & Lochovsky, 1982) . 

Развитие на понятието информация има  и в онтологичен ракурс. Експанзията на 

информацията във всички сфери на управлението поражда необходимостта  

различните степени на отражение на реалността в  случая данните и 

информацията за едни същи обекти да се разглеждат структурирано, по 

йерархични равнища (Christiaanse & Rodon, 2005). На Европйско равнище се 

разширява и обогатява разбирането за сигурност и защита на информацията с 

въвеждането  на Еврпейския регламент за личните данни (ЕU, 2016). 

2. Теоретични изследвания на информационната съдържателност  

2.1. Данни и информация 

Данните и информацията са взаимосвързани, но не напълно взаимно 

еднозначни понятия, Както данните, така и информацията                                                          

са отражение на реалната действителност, на реалните предмети, процеси и 

явления, но на различни равнища. Данните отразяват реалните обекти на 

физическо равнище, а информацията – на логическо, семантично равнище 

(Tabakov, 2012). Данните са числово представяне на различни факти. Те се 

получават и регистрират в подходяща форма чрез наблюдения, преброявания, 

измервания, описания и други като се записват върху информационен носител. 

На логическо равнище, преминавайки през човешкото съзнание, те придобиват  

смислово значение и се превръщат в информация. Между съответните данни и 

информация съществува взаимно еднозначно съответствие. Информацията по 

същество представлява смисъла, съдържанието на дадено съобщение, 

представено с данни.  Международното означаване на понятиети информация е 

i. На още по-високо равнище от своя страна информацията се трансформира в 

знания.  

От теоретична гледна точка категорийното понятие информация има 

количествен и качествен аспект. За приложението на управленските 

информационни системи и двата аспекта имат значение. В количествен аспект 

информацията е мярка за неопределеността на дадено съобщение. Колкото по-

голяма е неопределеността преди съобщението за дадено събитие, толкова по-

гляма е информацията  съдържаща се в него. Затова количеството информация 

 I по Клод Шеннон (Шеннон, 1963) се определя като: 

   Pс 

I=log 2  ----- ,  

             Рн  

където рс - вероятност за дадено събитие след съобщение за него; 
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   рн - вероятност за дадено събитие в началото, преди съобщение за него. 

При появата на съобщение рс е равно на  1 и следователно I= - log2pн . 

Количеството информация при две равновероятни събития {0,1} се приема 

за мерна единица и е равно на 1 бит (bit). Осем бита оформят по-голямата мерна 

единица – байт (byte). 

                1 

I= - log2 ---- = l bit. 

                2  

 Тези научни изследвания на Клод Шеннон обединяват инженерните 

познания за информацията с теоретичните математически постановки и дават 

мощен тласък в развитието на теория на сигналите (Shiryayev & Kolmogorov,  

1993) и системите за кодиране.  С тях се поставя и  началото на редица научни 

клонове на информатиката като изкуствен интелект, криптография, изчисления 

с размити множества и др. 

Както вече беше казано информацията представлява смисъла на дадено 

съобщение, преминало през човешкото съзнание. Разбира се осмислянето може 

да бъде осъществено и със сфтуерни, алгоритмични средства. According to 

Nandish V. Patel “the present conceptualization of information used in Information 

Systems (IS) can be represented by the mock sum: Data + Algorithm = Information” 

(Patel, 2012). 

Английският психолог Уйлям Росс Ейшби (Ashby, 1956) установява, че в 

качествен аспект информацията (на латински information – сведение) като 

характеристика на реалните обекти/явления трябва да отразява техните свойства 

и структура. Това поражда необходимостта информацията да включва 

свойствата, с които даден обект се отличава от другите обекти. Bcяка гpyna om 

eднородни обекти ce xapaкmepuзupa cъc cъвкупности от свойства. Oтделните  

o6eкти притежават информация за съответни значения на свойствата (фиг. 1). 

Ha фuзuческо равнище т.e. в компютърното адресно пространство нa всяко 

значение на cвoйcтвo от логическото, информационното равнище cъoтвeтcтвa 

noле с данни.  

 
Фиг. 1. Информационно и данново отражение на реалните обекти 
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До първото десетилетие на настоящия век основните изисквания към 

свойствата на информацията се определяха по експериментален път и бяха тя да 

притежава: своевременност, пълнота и точност (Tsankova, 2008). 

Информацията е полезна, когато е предоставена на съответното 

управленско ниво своевременно, в необходимия момент. Това се отнася както до 

първичната, така и за резултатната информация. Първичната информация се 

изменя и остарява. Резултатната информация е необходима за вземане на 

управленски решения в точно определени моменти, след които може да стане 

излишна. Пълната информациясе разглежда в два аспекта: времеви редове по 

отношение на едно свойство и обхващане на стойностите на всички 

характеризиращи обекта свойства в даден момент. Обикновено времевите редове 

се използват за анализ на протичането във времето на дадено свойство  за даден 

процес като: ритмичността на производствен процес, следене на определена 

екологична характеристика, следене развитието на икономически показател идр.  

Оценъчните задачи от своя страна изискват пълна информация за всички 

свойства на конкретните обекти в определен момент. За да изберем една оферта 

измежду  няколко представени, трябва да разполагаме с предложенията за 

стойностите на всички показатели от техническото задание.  

Точността на информацията означава тя да бъде адекватна на 

действителните процеси и явления. Неточност може да се внесе както от 

средствата за обхващане и предаване на информацията, така и от алгоритмите за 

обработката й. Липсата на информация или недостатъчната й актуалност също 

водят до неточност. Нагледен пример за това е появата на мъртви души в 

избирателните списъци. 

За постигането на исканата точност на резултатната информация е 

необходим логически контрол на всички етапи от обработката й. Логическият 

контрол на информацията включва проверки за: 

- наличие на задължителна информация; 

- числени/текстови стойности за определени полета; 

- включване на данните от дадено поле в интервал от гранични стойности; 

- верност на идентификаторите на отделните информационни обекти; 

- верност на контролните суми. 

Някои свойства на обектите трябва да бъдат задължително от определен 

числов тип като например цени, количества, оценки. Други пък трябва да бъдат 

от текстов тип като имена, адреси и т. н. Текстов тип може да се декларира и чрез 

числа, ако с тях не трябва да се извършват изчисления - напр. телефонни номера, 

банкови сметки и др. За определени свойства са известни границите, между 

които те могат да заемат стойности, като например месеци, оценки, дни от 

седмицата. За установяване на верността на идентификаторите на отделните 

информационни обекти се ползват самопроверяващи се и самокоригиращи се 

кодове, основаващи се на принципите на Хемминг (Хемминг, 1985). 

 Самопроверяващиге се кодове се организират на базата на разширение на 

идентификатора с допълнително еднопозиционно контролно число, получено по 
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определен алгоритъм от стойността на идентификатора. При грешка във 

въвеждания идентификатор програмната му проверка установява отклонение от 

първоначално изчисленото контролно число и дава сигнал за наличие на грешка  

бе да я  конкретизира. Например  нека  вземем  един  пет  позиционен 

идентификатор а5а4а3а2а1. В резултат на прилагането на алгоритъма  

а5.2+а4.1+аз.З+а2.2+а1.1=к2к1  се създава идентификатор с контролно число к1, във 

вида  а5а4а3а2а1к1.  Обикновено използването на контролни числа се препоръчвз 

за идентификзтори с дължина по-голяма от пет позиции. Алгоритмите за 

определяне на контролно число са многобройни, но най-често почиват на 

линейни операции с даден модул. Самокорегиращите се кодове не само откриват 

наличието на грешка, но и я коригират. Те обаче изискват повече от една 

позиция, чиййто брой k се определя като k>= log2(k+m+1), където m е броят на 

символите в кодираната дума. 

С бурното развитие на информационните технологии през последните 

години се разкриха нови области на приложението им и съответно нарастнаха 

възможностите на информационните процеси по обхвашането, съхранението, 

обработката и предаването на информацията. С това нарастнаха и предявяваните  

изисквания към свойствата на използваната информация. При това те вече се 

определят не само екпериментално, но и както се изяснява във (Williams, et al., 

2009) на базата на редица теоретични развития като теория на информацията, 

теория на системния и структурния анализ, теория на управлението, теория на 

сигналите. С навлизането на предавания на живо включително и по социалните 

мрежи, виртуализация на различни видове ресурси и процеси, Интернет на 

нещата, облачните изчисления кръгът на предявяваните към информацията 

свойства се разшири значително. Безспорно се приема необходимостта от 

откриваемост (detectability), наблюдаемост (observability) и прозрачност на 

информацията (transparency), разглеждани като необходимо нейно свойство, 

произтичащо не само от потребностите на приложенията, но и от теория на 

информацията. Системата се нарича наблюдаема тогава и само тогава, когато 

стойността на първоначалното й състояние може да се определи от изхода на 

системата y (t), наблюдаван през дадения интервал от време. За време 

независимата  система с n състояния има тест за проверка дали дадена система е 

наблюдаема: ако рангът на така наречената матрица на наблюдение Q, даден по- 

долу от нейната транспонирана матрица, е равен на n, тогава системата е 

наблюдаема: 

 Qt= [C  CA  CA2… CA(n-1)], където 

 A и C са съответно входната и изходната матрица  (Tsankova, et al., 2017). 

За идентифицирането на обектите, е необходимо свойството открива-

емост. Системата се нарича откриваема, ако всички състояния, които не могат да 

бъдат наблюдавани, се свеждат до нула асимптотично. Идентификацията се 

постига чрез откриваемост като взаимно еднозначно съответствие (биекция) на 

съответните входни и изходни обекти (Rozeva, et al., 2017).  

За целите на оперативната съвместимост на различните системи е 

необходимо системата може да работи или да използва елементите на 
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информацията или оборудването на друга система (EIF, 2017). Но когато 

прилагаме оперативната съвместимост, възникват някои конфликти с личната 

информация. В този случай необходимата защита на личните данни се осигурява 

чрез кодиране (Kaaniche, et al., 2017). Платформата Digital Austria (ЕС, 2018) 

акцентира върху участието на гражданите в изпълнението на управленските 

решения и интерактивните информационни системи. Много е важно да се 

предоставят повече възможности на гражданите за глас и участие в общностни 

събития като основа за истинска електронна демокрация. 

Основната характеристика на управленските информационни системи е, че 

в управлението не е възможно да се работи ефективно без използването на 

подходяща информационна среда. Целият управленски процес се съпровожда от 

събиране, въвеждане, съхранение, преработка и извеждане на информация. 

Всеки от тези етапи от обработката на информацията съответствува на дадена 

функция от управленския цикъл (фиг.2).  

 
Фиг. 2. Връзка между информация и управленски функции 

Всяка функция от управленския цикъл определя изисквания към  

необходимата за осъществяването й информация. Нека разгледаме етапите на 

информационното осигуряване на една управленска информационна система с 

подготовка на решения. Първият етап е информационното осигуряване на 
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организирането и планирането на процесите, които трябва да протичат в 

управлявания обект, като се постига свойството комплексност и 

интегративност. Управленският етап на отчитане се осигурява като нужните 

отчетни данни от управлявания обект се събират автоматизирано или ръчно и се 

предават в подходящия за по-натагьшна обработка вид -   т.е. осигурява се одитна 

информация. Събраните данни се въвеждат и съхраняват в компютъра като 

система от файлове или като база от данни. Следва обработка на данните и 

извеждане на информация за аналитична информация за управляващия орган. 

Управленският анализ се подпомага от по-нататъшна обработка на 

информацията като обобщаване, селектиране и др. с цел да се подготвят 

управленски решения. Последният управленски етап – регулирането изисква 

класификация и агрегиране на информацията с оглед на вземането на 

управленски решения и осъществяване на обратна връзка.  

В обобщение на изследователските работи по е-управление през 

последните години се установява, че изискванията към информацията не само са 

се увеличили в посока на осигуряване на отчетност, откритост, прозрачност, 

наблюдаемост, откриваемост, предсказуемост, безкористност, обективност, 

интегрираност, съвместимост и др., но и са се издигнали до универсални 

решения например в представената под редакцията на Dwivedi, Wade & 

Schneberger унифицирана теория за приемане и използване на технологиите - 

(Dwivedi, et al., 2012), (Lucas, et al., 2007).  
2.2. Структуриране на информационното съдържание  

 Системата е съвкупност от свързани по между си еднородни 

взаимозависими елементи, организирани за постигането на обща цел (Collins, 

1992).  В областта на мениджмънта много често управляващият орган е 

йерархически организиран с многоуровнева структура за изпълнението на 

функции в оперативното, тактическото и стратегическото управление-фиг. 3. 

Управлението на една система трябва да я поддържа в устойчиво 

състояние, което се постига с помощта на информационен обмен между 

управленските равнища. Многокомпонентният, многофакторният характер на 

управленския процес поставя въпроса за съответстващи на организационните 

структури информационни структури.  

 

Фиг. 3. Структура на административно управление 
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Всяко от йерархическите управленски равнища представлява "черна 

кутия", за която са известни само входната и изходната информация. Всяко едно 

от равнищата е източник на отчетна информация за резултатите от работата му, 

която се ползва  на входа на следващото по-висико  управленско равнище. От 

друга страна то трябва да получава и използва подходяща за осъществяване на 

функциите му входна информация - фиг. 3, където О, Т, С- управленски 

(мениджмънт) обекти; ОИ, ТИ'- управленска (мениджмънт) отчетна 

информация, характеризираща процесите на съответното равнище и явяваща се 

планираща за следващото по-високо равнище. Освен това на изпълнението на 

функциите на всяко равнище  влияят и редица  смущения – См, а за 

възстановяване на равновесието на процеса се подготвя информация за обратно 

информенско регулиращо въздействие (обратна връзка) -  СИ и ТИ". Наличието 

на смущения от своя стран се отразява на понятието информация като го 

обогатява и според Nandish Patel (2012)  

Information = (stable data+ emergent data)+(planned algorithm+emergent algorithm)  

От друга страна информационните структури могат да се представят със 

средствата на теория на графите. Тук приложение намират: дърветата- 

иерархичните информационни структури, мрежите– графовите информационни 

структури и таблиците. Йерархичните информационни структури съответстват 

на йерархичните организационни и управленски структури и затова са често 

срещани в администрацията и управлението (фиг.4).  

 

Фиг. 4. Управленска йерархична структура 

Дърветата (йерархичните) информационни структури представляват 

именовани съвкупности от елементи, наричани върхове, които имат йерархични 

връзки по между си, наричани ребра. От алгебрична гледна точка йерархичните 

връзки представляват отношения на строга наредба т.е. притежават свойствата 

транзитивност и антирефлексивност (Сигорский, 1977). Всеки елемент има само 

един пораждащ го връх (родител), но даден родител може да има повече от един 
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породен връх  (наследник).  По  същество представянето на едно дърво е 

ориентиран граф, чиито  върхове са разположени по йерархични равни 

Затова не е необходимо в схемата да се поставят стрелки. На най-високото 

равнище се поставя корена, а на най-ниското равнище са  листата (фиг. 5). 

 

Фиг. 5.  Дърво като йерархична информационна структура 

Елементът А би могло да бъде една организационна структура - например 

община, а елементите В и С - двете й дирекции, а пък елементите 1,2,3,4,5 - 

отделите им. Те са разположени на три йерархични равнища и всеки елемент се 

подчинява само на един по-високо стоящ елемент т.е. има единоначалие. Тук 

може да се отбележи, че понякога понятието "дърво" не се използва коректно. 

Например от теоретична гледна точка "генеалогичното дърво" не е дърво, тъй 

като в него всеки наследник има двама, а не само един родител. 

Мрежовите (графовите) информационни структури също са често срещани 
структури в администрацията и управлението. Те са именовани съвкупности от 

елементи (върхове), които имат йерархични връзки (ребра) по между си, но всеки 

елемент може да има повече от един родител (фиг.6). "Генеалогичното дърво" в 

същност е мрежа. Като друг пример може да се посочи структурата на едно 

изделие. Елементът 3 може да бъде един унифициран детайл, който участва в 

монтажа на два различни възела (В и С) от изделието А. 

 

Фиг.6. Мрежова информационна структура 

Смисълът на унификацията и стандартизацията в промишлеността е именно 

в това да се използват мрежови структури, с което се повишава ефективността 

на производството и икономиката като цяло. Хипервръзките в 

текстообработката, които представляват текст или изображение, препращащо ни 

към друг, различен от пораждащия файл, реализират също мрежови структури. 
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Таблицата е именована съвкупност от еднородни елементи, разположени в 

редове и колони-фиг.7. В редовете - i се записват еднородните обекти, а в 

колоните техните свойства – j. Имената на свойствата се записват в отделен 

начален ред, наричан антетка. Значенията на отделните свойства в редовете се 

избират от област на допустимите стойности Sj. 

YCAOВHO Bъmpe- Bъншен Шиpo- ЗА- Toвapo- 

означение шeн guaмe- чина, кpъг носимост, 

 guамe- mър,mm mm ЛЕ- KG 

 тър,   нue,  

 mm   mm  

SKF No 63 D1 D2 B R C 

3006300 10 35 11 1.0 10000.00 

3026302 15 42 13 1.5 13500.00 

3046304 20 52 15 2.0 33000.00 

3066306 30 72 19 2.0 33000.00 

3086308 40 90 23 2.5 72000.00 

3106310 50 110 27 3.0 72000.00 

3126312 60 130 31 3.5 120000.00 

3146314 70 150 35 3.5 120000.00 

Фиг. 7. Таблица за лагерен ред SKF63 

Отделните обекти (редове) на една таблица Т се идентифицират със 

значението на едно характеризиращо ги свойство – кi, наречено главен ключ. 

Значението на това свойство за всеки ред е уникално и значенията на останалите 

свойства sij са във функционална информационна зависимост от него. Може да 

съществуват и алтернативи за главен ключ. В примера главен ключ може да бъде 

както номер, така и вътрешен диаметър на лагера. В този случай, разбира се, се 

избира една от двете възможности, за предпочитане числовата информация, 

която е по-кратка и по-точна. Главният ключ може да бъде прост или съставен. 

Прост главен ключ имаме, когато едно свойство е достатъчно за 

идентификацията. Когато тя не може да стане само по едно свойство, се използва 

съставен главен ключ, който може да обхваща две и дори повече свойства. Има 

немалко случаи, когато се налага съставният главен ключ да се формира от три 

и повече свойства - например, за да се инициира една поръчка, е необходимо да 

се знае номерът на поръчаната , номерът на клиента и датата на поръчката, тъй 

като един и същ клиент може поръчва една и съща стока многократно. 

Когато пък група обекти имат еднакви стойности за някое свойство, те може 

да се групират по тях и такова свойство формира групов ключ.  В таблицата за 

лагерния ред SKF63 товароносимостта е групов ключ, тъй като има по няколко 

лагера с една и съща товароносимост. Груповите ключове служат за 

класификация на група еднородни обекти. 

Таблиците са с по-проста структура от дърветата и мрежите, която освен 

това подлежи на формализация:  

T= {ki,sij,   where  sij€Sj   and  sij=f(ki)},   1 ≤ i ≤ M,   1 ≤ j ≤ N, 
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kъдето М е максималният брой обекти,  N e броят на свойствата, 

Sj- множеството на значенията на свойството j. 

Съществуват различни комбинации и варианти на трите базови 

информационни структури. Разпространени в управленската практика са 

тъй наречените гнездови таблици. При тях една колона може да има 

подколони за ред значения на едно свойство - напр. значения на свойството 

„печалба" за първото, второто, третото и четвъртото тримесечие. При това 

редовете от значения за едно свойство биват  не само времеви, но и 

пространствени т. е информацията се изменя по време и място..При  гнездовите 

таблици се допускат съставни свойства и схемата на представянето им S включва 

както прости - Aj, така и съставни - Bi свойства: 

S->A1,…,Ai,…,Aq;  Bl,…,Bj,…,Br  ,  където   

     A i  €No,  and  Bj €N\N0  ,     1≤ i ≤ q  and   1 ≤ j ≤ r 

     N0- множество на базовите свойства   

      N\N0- множество на съставните свойства  

 2.3. Трансформации между основните информационни структури  

 Тъй като в управлението основно разпространение имат йерархичните и 

мрежовите информационни структури, а при компютърната обработка се работи 

главно с таблични информационни структури, то се налага запознаване с 

методите за превръщане на мрежите и йерархиите в таблици. Това се основава 

на теоретичните методи за обхождане на дървета, които са четири вида: в 

дълбочина, отдолу нагоре, симетрично и хоризонтално (Reingold, et al., 1977). 

Обхождане на дърво в дълбочина (прав порядък) става чрез посещение в 

последователността: корен, ляво поддърво, дясно поддърво. Дървото, показано 

на фиг. 8, се обхожда в „прав порядък“ в последователността: 

АВСDЕFGНIJКL 

 

 

Фиг. 8. Дървовидна информационна структура 
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Обхождане на дърво отдолу нагоре (обратен порядък) се осъществява чрез 

посещение на : ляво поддърво, дясно поддърво, корен. За примера от фиг.8 

обхождането в „обратен порядък“ протича в последователността: 

 

 

ВDЕFСGJKILHA 

Симетричното обхождане на дърво - симетричен порядък се извършва 

чрез посещение на: ляво поддърво, корен, дясно поддърво. За разглеждания 

пример това означава: 

ВАDСЕFGJIKHL 

Обхождането на дърво в хоризонтален порядък става по равнищата на 

дървото от корена надолу. За нашия пример: 

АВСGHDEFILJK 

Мрежовите  организационни и управленски структури, а и съответстващите 

им информационни структури са доста разпространени в практиката. За тяхното 

изграждане като таблици са необходими две стъпки: 1) превръщането им до 

дървовидни (йерархични) такива; 2) превръщане на дървовидните 

информационни структури в таблици. Един начин за превръщането на  

мрежовите информационни структури в дървовидни е чрез разцепване на 

възлите с повече от един родител на два възела с по един родител – фиг. 9. 

 

 

Фиг. 9. Превръщане на мрежова информационна структура в дървовидна 

Нека имаме предметната област „Висше образование". Основните класове от 

обекти са от една страна специалностите със своите студенти и от друга страна 

катедрите с дисциплините и водещите ги преподаватели. Всички те са свързани 

в мрежова информационна структура - фиг. 10. Това е така понеже един 

преподавател води заняия на много студенти и един студент има много 

преподаватели. Поставяме си за задача да превърнем мрежовата информационна 

структура в таблица, тъй като за тях има много универсални програмни продукти 

като например електронните таблици. Трансформацията на мрежовата 



19 
 

информационна структура ще протече по вече отбелязаните два етапа – от 

мрежовидна  в дървовидна и след това от дървовидна в таблица. 

 

 

Факултет

Специалности Дата Катедри

Студенти Дисциплини

Изпитни протоколи
 

Фиг. 10. Мрежова информационна структура за „Висше образование“ 

За да трансформираме мрежовата информационна структура, трябва най-

напред дa я превърнем в дървовидна (йерархична) структура чрез метода на 

разцепване. Резултатът е показан на фиг. 11. След това йерархичната  

информационна структура трансформираме в таблица по някой от 

гореразглежданите методи за обхождане на дърво. Избираме обхождане в „прав 

порядък“, тъй като той дава възможност за подреждане на свойствата на обектите 

от общото към частното, което съответства на организационната и управленска  

структура на разглежданата предметна област. 

 

Факултет

Специалности Дата Катедри

Студенти

Изпитни протоколи-

оценки               

Изпитни 

протоколи-сесия

Изпитни протоколи-

преподаватели

 

Фиг.11. Дървовидна информационна структура за „Висше образование“  

В резултат получаваме антетка на информационната структура таблица, 

съответстваща на началната мрежова структура на предметна област „Висше 

образование“ – фиг. 12. 

Дисциплини 
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Факултет Специа

лност 

Студент Оценка Дата Сесия Кате

-дра 

Дисци 

плина 

Пре-

подават. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Фиг. 12. Таблична информационна структура за „Висше образование“ 

3. Практически резултати 

Бурното и масово навлизане на дигиталните средства във всички сфери на 

икономическия, социалния и политическия живот породиха не само нови 

изисквания, но и нови качества на информационното обслужване. Това от своя 

страна задвижи една спирала на тласък в развитието на тези области т.е. получи 

се непрекъснат взаимен синергиен ефект. Тук ще разгледаме част от това 

взаимно влияние чрез резултатите от реалното осъществяване на някои нови 

информационни характеристики като: наблюдаемост, прозрачност, достъпност, 

структурнa и функционална синхронизация, информационно структуриране. 

Всички тези резултати са реално постигнати чрез базиране на горе изложените 

теоретични постановки и научни изследвания, свързани с математическа теория 

на управлението, теория на сигналите, системен и структурен анализ, теория на 

графите, информатика и информационни технологии и рефлектират върху 

работата на много колективи, създаващи и ползващи мениджмънт 

информационни системи. Това е многогодишна дейност, чиито зачатъци се 

появяват още в осемдесетте години на миналия век, без да се подозира до какво 

лавинообразно развитие ще достигнат в наши дни. 

Тук представяме само три резултати от развитието на информационното 

обслужване в мениджмънта, породени не от финансирани проекти, а от 

спонтанната обществена поддръжка като: (1) интеграция на управление, 

информация и комуникация чрез „унификация и типизация“; (2) прозрачност, 

достъпност, наблюдаемост в мениджмънта чрез „предавания на живо“; (3) пряко 

включване в управленската дейност на трансфера на иновациите.  

3.1. Структурно-функционална интеграция  

Обикновено се смята, че тоталната дигитализация се налага с възникването 

на компютърните мрежи и свързания с тях интернет. Добре е да се отбележи, че 

е по-правилно да се говори за свързания с компютърните мрежи и напредъка в 

стандартизацията им Интернет – да правилният правопис е именно с главна 

буква, защото това е името на една от множеството компютърни мрежи 

(internets), разпространена така всеобхватно понастоящем. 

Както вече отбелязахме всяка функция от управленския цикъл определя 

изисквания към  необходимата за осъществяването й информация. Видя се, че 

наред с основната информация тук се отразяват и смущенията - См. Те влияят не 

само в количествено отношение, но и в смислова, семантична насока. Още от 

миналия век започват работи по осигуряване на структурна и функционална 

интегралност и пълнота както на всички видове информация – основна и 

смущаваща, така и на алгоритмичните въздействия, също основни и смущаващи 

на всички управленски равнища. Особено добри резултати дава този подход в 
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системите, работещи с чувствителна информация като различните социално 

ориентирани информационни системи. Като пример ще посочим различните 

класираши системи-кандидат студентска, прием в детските градини, прием в 

училиша, ранжиране на организации и процеси, като проектни предложения. 

Работи се по интеграцията както във функционален, така и в структурен аспект. 

Изполозван е апаратът  на  стандартизацията - унификация и типизация–фиг. 13. 

Вече доста години са типизирани шест административнo-управленски функции 

в MS SharePoint Server. Студенти-магистри от специалност „Публична 

администрация“ на ТУ-София след анализ на административно-управленските 

функции при обучението по дисциплината „Е-управление“ предложиха 

алгоритми за типизиране на следните функции: 

1) Регистрация на приети документи по дадена услуга. 

2) Архивиране на готови за предаване на заявителя документи.  

3) Сливане на различни информационни потоци.  

4) Търсене сред иформационен масив по един критерий или по логически 

израз от критерии. 

5) Подреждане (сортиране) по едно или повече свойства.  

6) Формиране и извеждане на списък.  

7) Разпращане на решения по линейна верига.  

8) Разпращане на решения по йерархична верига. 

9) Проверка на универсален електронен подпис (УЕП). 

    10)Проверка на контролно число и логически изрази.  

    11) Изходящо регистриране. 

    12) Регистриране на потребителите. 

    13) Отразяване на резолюциите 

    14) Връзки към Web страниците 

     Управленската информационна система Е-ТУС на ТУ-София осъществява 

пълна интеграция на организационна и информационна структури (Kralov, 2015). 

– фиг.13.  

По същество в универитета има три общностни групи : на студентите, на 

преподавателите и на служителите. Всички те от своя страна имат собствена 

йерархична структура. А всички  структурни елементи и равнища са обединени 

от общи образователни цели, зададени в учебните планове, учебните програми и 

седмични разписания. Както се отбелязва в (Tsankova, 2015) освен всичко друго 

това води и до ефективност и ефикасност на менджърските решения. 

 

 
Фиг.13.Структурна интеграция (Kralov, 2015) 
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Във функционално отношение системата  Е-ТУС е структурирана също 

йерархично за интегрирано изпълнение на образователните и управленските 

функции–фиг. 14. По аналогичен начин е структурирана и информацията, 

необходима за изпълнение на управленските функции по планиране, отчитане, 

анализиране и регулиране на учебния процес. 

 

 
 

Фиг.14. Функционална интеграция (Kralov,2015) 

Висока степен на интеграция се осъществява и между различните видове 

информация – числова, текстова, графична, образна, звукова чрез представяне с 

обобщен информационен модел - фиг.15. 

 
Фиг.15. Интеграция с обобщен информационен модел (Tsankova, 2000) 

 

3.2. Електронна демократизация чрез „предавания на живо“ 

 Електронната демократизация осигурява условия за реална демокрация и 

се постига чрез архитектура, даваща възможност за по-висока степен на 

достъпност и прозрачност на информацията. А те от своя страна в теоретичен  

аспект кореспондират съответно с разгледаните свойствата на информационния 

поток откриваемост и наблюдаемост – фиг. 16 и допринасят за: 
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 широко участие на гражданите в подготовката на управленските решения; 

 включване на обществеността в изпълнението на управленските решения; 

 постигане на ефективност и ефикасност. 

Business Logic

Система за архивиране и управление на данни

1

2

3

Браузъри

Видео поточна логика

Мобилен зрител

Десктоп зрител/
LCD TV панел 

зрител

Мултимедиен 
CODEC plug-in

Браузъри
Мултимедиен 
CODEC plug-in

Аудио поточна логика

Модул за 
управление на 

аудио 
хардуера

Модул за 
управление на 

видео 
хардуера

Мобилна ОС Десктоп ОС/TV OS

WEB-базиран организационнен 
потребителски интерфейс

Зрителски 
потоци - 
десктоп

Зрителски 
потоци-

мобилни

Десктоп/
мобилен 

модератор
Десктоп/

мобилна ОС

Модул за създаване на
архивни копия

Браузър
Мултимедиен 
CODEC plug-in

Управленско
събитие

Участници

Ц
и

ф
ро

в 
го

во
р

 
и

 з
ву

к

Зрителски заявки 
и обратна 

информация

Зрителски заявки 
и обратна 

информация

Команди, съобщения, 
инструкции

Модул за управление на IP мрежови аудио и видео 
събития

Презентация

А
уд

ио
-

ви
де

о 
по

то
к

Аудио и видео
 колекции

СУД

Входно-изходни
устройства – 

микрофони, камери, 
монитори

Intranet/VPN Intranet

Колекция от
текстови 
файлове

фиг. 16. Архитектура за „предаване на живо“ (Marinov, 2016) 
 Както се установи нарастващо значение за процеса на демократизация има 
включването на гражданите и на техни общностни групи като цяло в 
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конкретното изпълнение и в крайна сметка в реализацията на взетите 
управленски решения.Това отразяваме в даденото от Маринов (2016) матрично 
представяне на степента на демократизация D-фиг. 17 чрез включване на отделен 
вектор Р като индeкс за гражданското участие в изпълнението на 
управленските решения наред с инексите наблюдаемост-Н, откриваемост-О, 
социална активност-М, икономическа активност-Е. Този индекс се формира от 
индикаторите рi , където 1 ≤ i ≤ v. Стойностите на индикаторите и на техните 
критерии са определени по анкетния метод. 
 

D  = 

 

Фиг. 17. Матрично представяне на степента на реална демократизация 
3.3.Управление на трансфера на иновациите  
 Управлението на трансфера на иновациите е спираловиден процес, който 
много зависи от комуникациите и обмена на информация между авторите на 
нововъдението и потребителите му. Обикновено иновационните идеи се 
пораждат от стремежа на изследователите да решат даден известен, но нерешен 
до момента проблем. След теоретичното му решаване следва търсене на 
практическата му реализация, а след нейния успех следва тласък за ново 
иновативно развитие. Колкото по-достъпна, прозрачна и широко обменяна е 
информацията между участниците и в обществото изобщо,толкова по-висока е 
скоростта на този интерактивен процес. Постигането на такова спираловидно 
развитие е стремежът на неговите управленци в Техническия университет-
София. От 2014 г. започва предаването на живо на защитите на докторантските 
работи с използването на Web базирана видеоконферентна система в 
управленската дейност на трансфера на иновациите - фиг.18.  
 

 
 

Фиг. 18. Онлайн защита на дисертационен труд  от ИПФ-Сливен към ТУ-София 

H О M   P Е 

h1 o1 m1   p1     e1 

h2 o2 m2   

p2 

    

e2 

…   … …   …       … 

hv ov mv   pv   ev 
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Защитите на докторските дисертации протичат в интерактивно поточно 

предаване както от централата в София, така и от филиалите в Сливен и Пловдив, 

като в дискусията вземат участие желаещи от всички части на света. Тъй като 

ТУ-София има три езикови факултета (английски, немски и френски) твърде 

често защитите се провеждат на съответните езици и не са рядкост чуждестранни 

участници. Не са изключение и инициативи за внедряване на конкретни 

иновативни идеи. 

Това технологично решение води до прогрес в няколко насоки:   

 интерактивна връзка между автор и слушатели, потребители, работен тим 

 представяне на различни видове информация-графична, текстова, видео, 

аудио (вкл. и дигитални презентации); 

 широка публичност (вкл. на  място и онлайн; 

 възможност за виртуална реалност и дори добавена реалност; 

 реална демократизация чрез сливане на информационно общество, 

медии, мрежи и периферия. 
 

4. Заключение 

Бурното навлизане на дигитализацията във всички области на 

обществения, икономическия и политическия живот поражда нови изисквания 

към мениджмънта и информационното му осигуряване и обслужване. Изяснени 

са както нови изисквания към качеството на информацията като прозрачност, 

достъпност, наблюдаемост, откриваемост, структурируемост, предвидимост, 

интегрируемост, така и влиянието им върху мениджмента както в структурен, 

така и във функционален аспект. Направено е определение на тези 

информационни характеристи на базата и във взаимозависимостта им с редица 

теоретични развития като теория на информацията, теория на системния и 

структурния анализ, теория на управлението, теория на сигналите, теория на 

графите, информатика и информационни технологии. В потвърждение на 

теоретичните постановки се явяват представените практически резултати от:  

(1) интеграция на управление, информация и комуникация чрез „унификация и 

типизация“; (2) прозрачност, достъпност, наблюдаемост, откриваемост в 

мениджмънта чрез „предавания на живо“; (3) пряко включване „предавания на 

живо“ в управленската дейност на трансфера на иновациите чрез Web базирано 

видеоконфериране.  

Успешните резултати показват, че предизвикателствата на 

дигитализацията е полезно да се решават на базата на теоретичните постижения 

със съдействието на емпирчните натрупвания. 
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Abstract.  In this paper, an attempt was made to outline the perspectives of the main 

components of cybernetic reality - virtual reality, augmented reality, mixed reality and 

fog computing mix in education and e-governance, in the conditions of the forthcoming 

implementation of high-speed 5G communication technologies. The review examines 

the current applications of each of these technologies and the unresolved problems in 

their current implementation. The risks of fog calculations development for free access 

to correct information are affected. Solutions are proposed to enhance further 

development and application of these technologies in education and e-governance.  
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1. Въведение 

Към настоящия момент, едни от най-динамично развиващите се цифрови 

технологии са тези, свързани с кибернетичната реалност. На пазара се предлагат 

различни технологични решения на водещи компании, опитващи се да 

капитализират този все още слабо разработен пазар. Поставя се основите на 

коренно ново възприятие за света, чието съществуване е в пряка зависимост от 

развитието на информационните и комуникационни софтуерни и хардуерни 

технологии. От  SONY® PS4™ VR™ до Mocrosoft® Hololens™, продуктите за 

виртуална, добавена и смесена реалност, в съчетание с бързи комуникационни 

решения  са на път да се превърнат в следващата голяма революция в историята 

на човешкия прогрес. Макар че за момента основно тези технологии са известни 

на широката публика основно със своите атрактивни, развлекателни 

характеристики, започва навлизането им в професионалния живот на бизнеса с 

всички произлизащи от това ползи и рискове. Не са изключени от тази тенденция 

и образованието и електронното управление. Това налага преосмислянето на 
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досегашните модели на работа в тези области и ако е необходимо – изоставянето 

на някои практики и създаване на нови. 

   

 

 

2. Първа глава 

 В основата на новата кибернетична реалност са технологиите за виртуална 

реалност (virtual reality), добавена реалност (augmented reality) и смесена 

реалност (mixed reality). Съгласно (Gleb, B.) те могат да се опишат така: 

 

 
Фиг.2.1. Виртуална реалност (VR), Обогатена реалност(AR) и СР (MR) (Gleb, 

2017) 

2.1. Виртуална реалност 

При виртуалната реалност, потребителите чрез специализиран хардуер (очила за 

виртуална реалност и слушалки) се потапят несъществуващ или дигитално 

пресъздаден свят чрез изкуствено генерирани изображения и звуци. С помощта 

на специализирани системи за контрол потребителите могат да се движат и дори 

да взаимодействат с обекти от виртуалния свят, без логическа, зрителна и 

звукова връзка със заобикалящата ги реална среда. Типични примери за подобни 

системи са игровата конзола SONY® PLAYSTAION4™ VR™, Oculus® RIFT™, 

Google® Cardboard™  и др. 

 

2.2. Добавена реалност 

Добавената реалност в отличие от виртуалната реалност добавя дигитални 

елементи към реално обкръжаващия ни свят. Потребителите обаче не могат да 

си взаимодействат с тези елементи, те могат просто само и единствено да ги 

наблюдават. Достъпна е чрез широк спектър от устройства – най-вече мобилни 

телефони (играта Pockemon Go™), таблети и др. 
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2.3. Смесена реалност 

Смесената реалност представлява усъвършенстван вариант  на добавената 

реалност, като освен че добавя дигитални елементи към реално обкръжаващия 

ни свят, дава възможност на потребителите възможност да взаимодействат с тези 

елементи чрез жестове, гласови команди и други. Достъпна е чрез холограмни 

или заместващи очила, които могат да бъдат самодостатъчни или свързани (с 

кабел или безжично) към компютър (Gleb, 2017). Типичен пример за 

самодостатъчни холограмни очила за смесена реалност са Microsoft® 

HoloLens™. Комплектът HP® Windows Mixed Reality Headset™ Developer 

Edition пък е пример за свързани към компютър заместващи очила. 

 

2.4. Програмно и инфраструктурно осигуряване 

За момента отлично програмно и хардуерно осигуряване на смесенaта реалност 

за нуждите на бизнеса демонстрира Microsoft®. След анонса на Skype™ за 

Microsoft® HoloLens™ през 2016-2017 година,  oт началото на 2019 година насам 

в облачната ERP и CRM система Dynamics 365 са включени модулите Dynamics 

365 Remote Assist  и Dynamics 365 Guides for HoloLens devices.  

 

 
Фиг. 2.4.1. Dynamics 365 Remote Assist  в действие (Bardeen, 2019) 

И двете приложения работят през Интернет, за да осъществяват комуникация 

между субектите на съвместна работа. Характерно за програмното осигуряване 

на текущия етап на развитие на софтуера и хардуера е преимущественото 

индивидуално използване на средствата на обогатената и смесената реалност. 

Т.е. всеки човек вижда свой вариант на смесената реалност, който не 

взаимодейства с тези на останалите потребители на технологията. Например – 

един потребител не вижда обекти, които друг вижда и респективно той не може 

да ги манипулира и обратно. Изключение се наблюдава само в случаите, когато 

през едно мобилно устройство, гледа повече от един човек.  
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3. Втора глава 
Възможностите на тези технологии са демонстрирани в голяма степен чрез 
видеоматериали в Интернет, достъпни в платформата YouTube®(източник). От 
представените видеоматериали се виждат освен предимствата им, така и някои 
техни недостатъци. Засега в практиката основно се използват виртуална и 
добавена реалност, поради широкото разпространение на достъпни хардуерни и 
софтуерни платформи за използването им(Smart Classroom AR - 

www.smartclassroom.bg, ARCHEOGUIDE, игри, различни приложения за 
пазаруване и др.). Слабо е разпространението на най-атрактивната технология – 
смесената реалност. Основно нейно предимство е възможността двама 
потребители да си сътрудничат по електронен път с възможности за транслация, 
ротация, създаване и унищожаване на цифрови триизмерни обекти. Всичко това 
с използване на глас и жестове в реално време, като това включва 
взаимодействие с реални обекти от заобикалящата среда в условия на 
интерактивност (Marinov, 2016). Пълната дигитализация на процеса и 
обвързаността му с централизирана база от данни го прави докоментируем в 
реално време. Един от основните недостатъци е редуциранта възможност за 
работа с големи групи от хора – локално и дистанционно по схемата: всеки 
потребител вижда и взаимодейства с всички обекти, които виждат и с които 
взаимодействат и останалите, но от своя собствена пространствено-акустична и 
кинетична гледна точка. Това би представлявало разширяване на понятието 
електронно присъствие познато ни от видеоконферентните мероприятия за 
електронно сътрудничество до колективно електронно присъствие с 
триизмерно взаимодействие и аудио обмен за нуждите на електронно 
сътрудничество от ново измерение. То би включвало освен общуване на големи 
групи потребителите чрез глас, образна мимика и обмен на документи, но и с 
обмен на триизмерна информация. Като цяло липсва програмно осигуряване и 
поддръжка на технологиите за кибернетична реалност в най-разпространените 
системи за дистанционно обучение. Това в голяма степен спъва приложението 
им в най-атрактивната за студентите област – а именно - възможност за 
максимално близко до реалността участие в отдалечен реален учебен процес 
независимо от мястото, където се намират. Високата цена на устройствата за 
смесена реалност от самодостатъчен тип и недостатъчния капацитет на 
мобилните мрежи за пренос на данни също е ограничителен фактор. Друг 
основен недостатък на тези технологии е липсата на конкретни образователни и 
управленски информационни модели, които да обезпечат тяхното масово 
приложение. В настоящата работа са предложени два модела с използване на 
смесена реалност, към настоящия момент провеждани чрез видеоконферентна 
технология – един образователен и един управленски. 
 
2.1. Модел на информационния поток за провеждане на отдалечено/локално 
семинарно/лабораторно упражнение чрез технология за смесена реалност по 
утвърдена методика за информационно моделиране (Tsankova & Dimitrova, 
2010) 
Легенда: 
1- Планиране на отдалечено/локално семинарно/лабораторно упражнение чрез 
средствата на технология смесена реалност съгласно учебния разпис и учебната 
програма по дисциплината; 

http://www.smartclassroom.bg/
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2-Подготовка на специализира лаборатория за провеждане на упражнение чрез 
средствата на технология смесена реалност; 
3.1.Изпращане на съобщение до участницик 1 с адреса за влизане във 
виртуалната класна стая с помощта на университетски унифициран акаунт; 
3.N. Изпращане на съобщение до участницик N с адреса за влизане във 
виртуалната класна стая с помощта на университетски унифициран акаунт; 
4.Р. Зареждане на учебните материали – виртуални модели и 3D презентации; 
5.1. Интерактивно споделяне на учебните материали със студент 1 за съответен 
времеви интервал; 
5.N. Интерактивно споделяне на учебните материали със студент N за съответен 
времеви интервал; 
6.Провеждане на мероприятието;  
7. Съставяне на протокол; 
8.Архивиране в дигиталния архив на учебното заведение; 
9.1. Архивиране за студент 1; 
9.N.Архивиране за студент N. 
 

Модел на информационния поток за провеждане на отдалечено/локално 

семинарно/лабораторно упражнение чрез технология за смесена реалност

Преподавател
Технически 

сътрудник
Студент 1  Студент N

Ph
as

e

1

2

4

3.1 3.N

5. N

6

Да

7

8

9.1 9.N.

Начало

Край Край

5. 1

 
Фиг.2.1 Органиграма на информационния поток за провеждане на 

отдалечено/локално семинарно/лабораторно упражнение чрез технология за 

смесена реалност 
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2.2.Модел на информационния поток за провеждане на съвещание с 

използване на демонстрации на смесена реалност 

Легенда: 

1-Искане за за провеждане на съвещание с използване на демонстрации на 

смесена реалност; 

2-Инициализиране на потребители чрез унифицирани организационни акаунти и 

подготовка на хардуер и софтуер; 

3.1. Активиране на процедури по зареждане на съдържание в представящо звено 

1; 

3.N. Активиране на процедури по зареждане на съдържание в представящо звенo 

N; 

4.Активиране на процедури за участие в ръководния орган; 

5.Провеждане на мероприятието; 

6.Резултат; 

7. Архивиране в дигитален архив на организацията. 

Модел на информационния поток за провеждане на съвещание с използване на 

демонстрации на смесена реалност

Ръководен орган Техническо лице
Представящо звено 

1
 

Представящо 

звено N

Ph
as

e

4

6

Начало

Край

3.1 3.N

1

2

5

7

 
Фиг.2.2. Органиграма на на информационния поток за провеждане на 

съвещание с използване на демонстрации на смесена реалност 
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Концептуален модел на това мероприятие се различава значително от 
предишният модел, най-вече по-това, че тук се набляга в по-голяма степен в 
осигуряването на по-адекватна представа на заинтересованитe участници за 
разглежданите проблеми с оглед взимането на информирани управленски 
решения, мотивирани управленски решения. 

 
5. Заключение 
От направеното проучване е очевидно, че кибернетичната реалност и 
колективното електронно присъствие с триизмерно взаимодействие ще 
продължат да навлизат в управленската и образователната практика въпреки 
виоката цена на хардуерните и софтуерни решения необходими за тяхното 
внедряване. С развитиетието на 5G комуникационните мрежи, подобряването на 
възможностите на техническите и софтуерни средства за работа в групи и 
поевтиняването на специализирания хардуер и софтуер (Microsoft HoloLens 2 
вече е наличен на цена 3500 USD), необходими за работа със смесена реалност е 
възможно да се направи обосновано предположение, че автономните устройства 
за смесена реалност ще започнат постепенно да се наместват в пазара на мобилни 
устройства. Тогава ще започне и тяхната масова употреба. До тогава обаче, 
тяхното приложение ще остане изолирано в специфични области, в които 
икономическия ефект или целесъобразността го изискват, като например 
дистанционно инженерното висше образование и специфични съвещателни 
мероприятия.  
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Abstract. A detailed descriptive analysis of the significant number of characters used 
in written systems worldwide has been made. There is an opportunity to unify the 
writing of a significant portion of the graphemes. As a good practice, a Glagolitic script 
figure-module is given. An approach for creation of a new graphical model that allows 
creation of graphems, which are easy to write out and which satisfy common esthetic 
requirements, is proposed. Sample questionnaires were developed to pilot new 
graphemes. 
Keywords: writing systems, graphems, principles of unification - ease and aesthetics, 
graphic model, pilot questionnaires; 
Въведение 

Бурното развитие на „високите” (наукоемките) технологии през 
настоящето хилядолетие е двигател за исторически промени в човешката 
цивилизация. Създаването на нови продукти (стоки и услуги) и генерирането на 
рационално обосновани решения експоненциално нарастват. Високата им 
ефективност оказва съществено влияние във всички сфери на социално-
икономическото развитие. Широкият им обхват стимулира и реално води до 
лавинообразно ускоряване темповете на развитие на науката, производството, 
бизнеса, управлението, общуването. Стремежът за технологично лидерство вече 
не е само в материалното производство, а и в областта на изкуствения интелект. 
Той стана поле на глобална конкуренция между основните играчи в политиката 
на света. 

Съвременното цивилизационно общество е субект и обект на революция в 
създаването, разпространението, достъпа и използването на информация и най-
вече на нейната най-високо структурирана форма - знанието. В икономиките, 
заедно с „нематериалния” труд, то се превърна в ключов източник на специфичен 
вид ресурси, а образованието – във възлов фактор за устойчив растеж. 

Интензификацията, интеграцията и глобализация на образованието 
придобиват основна роля за ускоряване на растежа чрез развитие на 
фундаментални и научно-приложни научни изследвания и внедряване на 
иновативни решения. Формирането на висококачествена и практически насочена 
подготовка в кратки срокове е остра необходимост. Същевременно на ново 
равнище се възроди идеята на Ян Коменски (чешки мислител и общественик, 
родоначалник на съвременната педагогика с труда „Велика дидактика” - 1632 
г.) за продължаващо учене през целия живот (на англ. Long life learning или 
Lifelong learning). 

 

file:///C:/Users/Dobri/Documents/Desktop/Science%20Rabotna/2018%20X%20ISC%20eGovern_Docladi/dmalamov@gmail.com
file:///C:/Users/Dobri/Documents/Desktop/Science%20Rabotna/2018%20X%20ISC%20eGovern_Docladi/2018%20X%20ISC%20eGovern_DM_YA_DG_Anketa/dmalamov@gmail.com
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
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1. Дигитализиране на системата от използвани знаци 

Радикалните промени обективно налагат нови изисквания и най-вече за 

адаптиране на редица традиционни цивилизационни устои към нововъзникващи 

потребности на технологичните реалности. Възлово място в този процес заемат 

вербалните (речеви, писмени) комуникации, прилагани за изразяване (кодиране) 

в явен (експлицитен) вид същността на знания, становища, оценки, съждения, 

твърдения, мнения, мисли, и др. В сравнение с други знакови системи [1] те все 

още са предпочитани форми в административните (мениджърските) 

комуникации, защото предоставят възможности за предварителен контрол над 

смисловото съдържание. Поради това тази комуникационна форма е водеща във 

възловите области, включително и в електронното управление. 

Още със зараждане на цивилизованото общество възниква необходимост 

от информационен обмен чрез съхраняване на информацията във времето и от 

нейното пренасяне в пространството. Писмеността възниква като необходимост 

от трайно допълване на несигурната говорна функция. Първоначално се поражда 

за удовлетворяване на икономически потребности на жреческото съсловие - при 

отчитане на налагани данъци (от и в името на божественото начало) и при 

разпределяне на дажби. В последствие обхватът й се разширява и тя се развива 

като система от знаци за общуване без глас, за предаване на познания, мисли, 

чувства. Това води и до зараждане на науката, образованието, литературата. [2] 

В нашето съвремие информационният обмен изключително силно се разви 

въз основа на дигитализация на знаците и чрез енергиен пренос. Като основен 

стандарт се използва универсална система от знаци - Уникод (на англ. Unicode). 

Той е разработен и се поддържа за решаване на проблеми, свързани с наличието 

на значим брой набори от знаци на различни езици, използвани при писане на 

текст. [3] По същество стандартът е метамножество, което цели да обхване 

всички използвани знаци. Включва символи, използвани както в писмени 

системи на различни езици (включително и на много „мъртви” езици), така и 

множество други специални знаци. 

Версия 11.0 на стандарта, допълнена през 2018 г., съдържа 137 439 знака и 

обхваща 146 писмености на съвременни и „мъртви” езици, също и много 

символи, използвани в математиката, инженерни дисциплини и др. [4]. 

Системата Уникод съдържа и емоджита (на японски 絵文字) - идеограми, 

използвани в Есъобщения и в уебстраници. Думата емоджи произлиза от 

японския език (от думата е 絵 – картинка и от моджи 文字 – знак) [5]. 

Паронимната прилика с думите емоция и емотикон (на англ. emoticon: от 

emotional - емоционален, с латински произход, и от icon – икона, с гръцки 

произход) е съвпадение [6]. Емоджитата са стилизирани образи на реални 

картинки, а не типографски изображения, каквито са емотиконите. Те са изрази 

на лица, на често срещани предмети, места, животни и др., изпълнени в различни 

стилове 

Основополагащ принцип в Уникод е на всеки знак да се присвоява 

определен уникален номер в кодова таблица. Чрез него той може удобно да се 

ползва например за изобразяване чрез определен шрифт. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8#cite_note-1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8A%D1%80%D1%82%D1%8A%D0%B2_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8#cite_note-1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8#cite_note-1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8#cite_note-1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
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Очевидно е невъзможно използваните понастоящем десетки хиляди знаци 

да се представят само чрез един байт. Затова по определени общоприети правила 

(UTF) номерата на знаците автоматично се трансформират в един, два, три или 

четири байта, за да могат практично да се ползват от потребителите. Например 

широко използваната латинска азбука, цифрите в десетична бройна система и 

основните препинателни знаци се изобразяват с един 

байт. Повечето диакритични латински букви, 

кирилицата, глаголицата, гръцката, еврейската, 

арабската и др. разпространени азбуки и знаци се 

представят с два байта. А по малко разпространените 

азбуки, например в някои африкански, азиатски, 

американски и др. езици, както и някои по-специални 

знаци се кодират с три или четири байта. 

Фиг. 1. Глаголица 

Писмените системи, освен автоматизирано - в компютризацията, широко 

се ползват и ръчно - в образованието, обслужването и пр. Изложеното 

обосновава извод, че глобализацията очертава потребност от унифициране не 

само на кодовете, а и на част от графичните изображения на знаците - графемите 

(от гр. γράφω, gráphō, пиша), съответстващи на най-често срещаните основни 

елементи (компоненти) на отделните писмени системи. 

Известно е, че графемата реално съществува само чрез свои графични 

варианти, наричани алографи. Например една буква, изобразена чрез определен 

шрифт, се различава графически ако е напечатана с друг шрифт. И двата 

шрифтови образа са различни от графичното изображение, изписано на ръка. 

Като абстрактно понятие графемата обединява всички нейни алографи, а всяко 

нейно конкретно графично изображение е прието да се именува глиф. 

В различните видове писмености графемите могат да бъдат означители 

(знакови образи) на звуци (при фонетичните азбуки), на срички (при силабичните 

писмености) или на цели думи (при логографичните писмености). 

2. Фигура-модул на глаголицата 

Бележитият български художник проф. Васил Йончев прави задълбочени 

дългогодишни (повече от 20 години) изследвания на 

буквените форми, запазени на епиграфски паметници от 

Първата българска държава и в глаголически ръкописи. 

Той проследява историческите промени в основните 

графични компоненти и конструктивните изменения на 

буквите, Подрежда ги по сходство и в резултат достига до 

хипотетичен модел - фигура-модул чрез който се 

определят формите на буквите от глаголицата [7, 8]. 

Фиг. 2. Фигура-модул на глаголицата 

Според автора модулът е графичен символ на Вселената и 

на планетата Земя, графичен синтез е на символите вяра и вечност 

и в неговата основа са началото и края - буквите α и ω [9]. 

Фиг. 3. Фигури на алфа и омега 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=UTF&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8#cite_note-1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8#cite_note-1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Figure_Module_Alpha_Omega.PNG
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Той счита, че откривател на фигурата-модул е Константин-Кирил 

Философ. В двете й основни форми – основна и заоблена (фиг. 4), той съчетава 

теологичното и научното начала. 

   
Фиг. 4. Форми на фигурата-модул – основна и заоблена 

Тези две форми са в основата за генериране на графични изображения 

(графеми )на буквите от глаголицата: 

 

 

 

 

Фиг. 5. Примерна създаване на графеми 

3. Универсална фигура-модел за генериране на графеми 

В условията на информационно общество преобладаваща част от писането 

се осъществява от цивилизационния човек предимно чрез технически средства. 

Въпреки това твърде рано е изцяло да се отхвърли необходимостта от 

ръкописане, особено в образованието на подрастващото поколение. Във тази 

връзка резонно възниква въпросът - възможно ли е да се изобрети такъв 

генератор на графеми, който да бъде освободен от религиозен контекст, да 

удовлетворява естетически изисквания и да е достатъчно удобен за най-масово 

ползване. 

Общоприето е, че пропорциите са в основата на съвременните естетически 

критерии и златното сечение φ по естествен път ги удовлетворява. То е не само 

математично понятие, а е неотменим символ за красота, хармония и 

съвършенство, както в природата, така и в изкуството и науката. [10] 

Често се отбелязва с φ - първата буква от името на 

древногръцкия скулптор Фидий - главен архитект на 

Партенона. 

𝜑 =
𝑎 + 𝑏

𝑎
=
𝑎

𝑎
 

Фиг. 6. Графично изображение на златните пропорции 

Като термин златното сечение е въведен от Леонардо да Винчи за 

отразяване пропорциите на "идеалното човешко тяло" (скица на Витрувианския 

човек от 1490 г.). Като същност е открито още в античността и е добре познато 

на египтяни, елини и пр. Египетските пирамиди и Партенонът са ярки примери 

за прилагане на златните пропорции в архитектурата. Представата за висша 

хармония e и в основата и на философските идеи на Питагор [2, 11]. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8#cite_note-1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8#cite_note-1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Figure_Module_Basic_Form.PNG
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Figure_Module_Oval_Form.PNG
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Figure_Module_WTOM.PNG
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Figure_Module_WTOM2.PNG
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Glagolitic_W_T_O_M_.PNG
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cyrillic_W_T_O_M_.PNG
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image-Golden_ratio_line.png
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Друго важно изискване към съвременното ръкописане е минимизиране на 

„излишните” движения при изписване на отделните графеми в думи. Това може 

да се постигне чрез съвпадане края на една графема с началото на следващата я. 

Изложените принципни постановки дават основание да се предложи нов 

графичен модел, удовлетворяващ пропорциите на златното сечение (фиг. 7). Той 

може да се приложи като добра основа за генериране на естетически графеми, 

освободени от исторически наложили се предразсъдъци. 

 

Фиг. 7. Графичен модел за генериране на графеми 

Илюстративен съпоставителен пример за изобразяване на примерни 

графеми на глаголица, кирилица и чрез новия генератор на графеми е посочен на 

фиг. 8, както следва: 

          

Фиг. 8. Илюстративен пример 

Гласните букви са по-малко на брой и за компетентния читател не е новост, 

че в думите те са значително по-малко информативни от съгласните. Дори в 

някои писмени системи те не се използват. Поради това е целесъобразно те да се 

изписват в долното (по-малко) поле. 

От примера е видно, че в една дума краят на всяка графема съвпада с 

началото на следващата я. Това облекчава ръкописа и пести време. Възприет като 

цяло, ръкописният графичен образ има визуално сходство с вибрация. 

Функционалните възможности за генериране на графеми на предложения 

модела позволяват да се изобразят до 72 броя. [13]. За ориентир може да се 

посочи, че значителна част от използваните азбуки обхващат 20÷35 основни 

символа. Информационни източници сочат, че най-малката азбука има само 10 

букви, ползвани в езика мура-пираха на едно от амазонските племена, а най-

голяма е арменската азбука със 74 букви. [14] 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8#cite_note-1
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4. Проучване на естетически нагласи и психомоторни умения 

За генериране на конкретни графеми (грифове) трябва да се обединят 

усилия на ентусиасти, решени да променят исторически наложилите се догми. 

Новата система от графеми трябва да е общоприета, защото е функционално 

удобна за ръчно изписване и удовлетворява естетически критерии. 

Целесъобразно е, нейното първоначално изработване да се базира на 

пилотно проучване. За неговото провеждане са предложени анкетни прототипи, 

съответно представени на фиг. 9 и фиг. 10. 

 

Фиг. 9. Анкетна карта за проучване на естетически нагласи 

Известно е, отделните букви имат различна честота в тестовете и един 

пример в българския език е посочен в таблица 1 [12]. Може да се отбележи, че в 

съвременния английски език най-често срещана е буквата E, а най-рядка - Z. 

Таблица 1. Честота на буквите в български текстове 

а 11,60% ж 0,77% м 2,68% т 7,38% ш 0,42%

б 1,65% з 2,36% н 8,09% у 1,54% щ 0,43%

в 4,71% и 8,82% о 8,75% ф 0,37% ъ 1,71%

г 1,19% й 0,32% п 3,05% х 0,67% ь 0,01%

д 3,11% к 2,99% р 5,42% ц 0,75% ю 0,11%

е 9,21% л 3,57% с 5,02% ч 1,44% я 1,86%  

При изработване на новата графична писменост е естествено изискването, 

най-често използваните букви да се изписват ръчно чрез най-удобни графеми. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8#cite_note-1


41 
 

 

Фиг. 10. Анкетна карта за проучване на удобството при ръчно изписване  
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Заключение 

Писмените системи са основа за гордост на много народи. В течение на 

хилядолетия, заедно с езика, те са непоклатими устои за социалния им 

просперитет и духовно развитие. Резултатите в настоящата разработка не целят 

тяхната замяна и поради това не следва да се възприемат като поредна 

иновационна приумица, накърняваща националната идентичност и родово 

самосъзнание на хората. Те се замислени като удобно графично средство за 

ефективизиране на ръкописа, но не и за подмяна съдържанието на писмените 

системи. 

Въвеждането им в съвременната реалност ще доведе до много 

положителни ефекти в различни области в човешката дейности и преди всичко 

до повишаване на достъпа до глобално знание и образование, за масовизиране на 

електронното обслужване и електронното управление, и др. [15] Чрез тях ще 

отпадне необходимостта от транслитерации и дублирания на надписи, по 

естествен път ще затихнат стохастично възникващи тенденции за ползване на 

шльокавици, методиевици и пр. 
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Abstract.  The use of information technologies supporting human resource 

management is a prerequisite for ensuring efficiency in companies' work. They provide 

many new opportunities for search and recruitment, access to up-to-date information 

tied to some state institutions, specialized company sites, professional organizations, 

social networks, and more. The purpose of the report is to explore information 

technology in human resources management. 
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1. Въведение 

В глобален аспект, съвременните методи за мениджмънт на човешките 

ресурси са тясно свързани с информационните технологии, благодарение на 

които работата на специалистите е значително по приятна и спестяваща време. 

Информационните технологии осигуряват много нови възможности за 

подпомагане процеса по управление, а мениджърите по човешки ресурси 

получават навременен достъп до пълна, точна и най-важното актуална 

информация от държавни институции, специализирани сайтове, професионални 

организации, социални мрежи и др.  

Информационните технологии в мениджмънта на човешките ресурси 

осигуряват изключително предимство на специалистите, които ги използват в 

своята работа, защото позволяват бързо адаптиране в променящите се вътрешна 

и външна среда.   

Целта на доклада е да се проучи съвременното значение, видовете 

информация и приложението на информационните технологии в мениджмънта 

на човешките ресурси. Задачите, поставени за изпълнение са в тяхна 

взаимовръзка с целта на проучването.  

Резултатите от проучването показват, че работата на специалистите по 

човешки ресурси, в повечето организации, е улеснена от внедрените 

информационни системи за мениджмънт на човешките ресурси, които покриват 

целия управленски цикъл, свързан с планирането, оценката, възнагражденията 

и развитието на човешкия капитал в организацията.  

Интегрирайки всички процеси  в мениджмънта на човешките ресурси  се 

осигурява възможност за проследяване на взаимовръзките между дейностите и 

информацията може по-обективно да се анализира. Освен това, 
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44 
 

информационните системи позволяват автоматизиране на процеса по 

мениджмънт на човешките ресурси, с което се осигурява оперативен достъп до 

данните на служителите, повишава се нивото и бързината за вземане на 

управленски решения, осигурява се оперативност на вътрешния 

документооборот, провежда се административен контрол и се подпомага 

изготвянето на статистически и оперативни отчети и т.в..  
 

2. Значение и видове информация, свързана с човешките ресурси 

 Разнообразието и големината на персонала поставят високи изисквания 

пред мениджърите по човешки ресурси. Хората са най-важния капитал в 

организациите, поради което информационното осигуряване има съществено 

значение за мениджмънта на човешките ресурси. В тази връзка е необходимо да 

се постигнат 3 (три) значими цели (Фиг. 1): 

 Съхраняване на персонални данни за хората в организациите, 

необходими за мениджмънта на човешките ресурси – например, 

документи подадени при кандидатстване, заплати и други 

възнаграждения и стимули, информация за проведени обучения, 

редовни отпуски, болнични по майчинство, атестационни документи, 

данни за повишения и др.; 

 Създаване на основа за вземане на управленски решения относно 

ПЛАНИРАНЕ, НАБИРАНЕ, ПОДБИРАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ, ОБУЧЕНИЕ, 

ПОВИШЕНИЕ, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ и др.; 

 Осигуряване на статистически данни за задоволяване на потребностите 

на външни институции – например, общи данни за броя на персонала и 

видовете категории, равнището на работните заплати, 

отчисленията за социално осигуряване, работа в извънработно време 

и празници, текучество и др. 

В съвременното управление на организациите, важна роля имат 

информационните технологии, с чиято помощ могат да се решават актуални 

задачи отнасящи се до мениджмънта на човешките ресурси. Проучването за 

основните видове информационни технологии, които са свързани с човешките 

ресурси (Агафонова, Климачева, Гайдар 2017, Черкасова 2001), показва, че те 

могат да бъдат групирани по следния начин:  

• Интернет-технологии (програмно осигуряване, електронна поща, уеб-

сайтове, програми за бърз обмен на съобщения и др.);   

• Специализирано програмно осигуряване (ERP-системи използвани от 

специалистите по управление на човешките ресурси, самостоятелни 

програми за авторизация, информационно-правни системи); 

С помощта на информационните технологии се решават актуални задачи 

в мениджмънта на човешките ресурси. Програмното осигуряване има важна 

роля, тъй като осигурява конфиденциалност на информацията.   
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Фигура 1. Основни цели на информационното осигуряване в мениджмънта на човешките 

ресурси 

3. Информационни системи в мениджмънта на човешките ресурси 

 Управленският процес представлява обработка на значителна по обем 

информация, в т.ч. информация свързана с човешките ресурси. Сложността на 

информационната система е в пряка взаимовръзка с големината на 

организацията, т.е. от нейните потребности. Качеството на управление зависи от 

актуалността на информацията и възможностите за нейната обработка. Когато 

организацията е малка, информационната система се основава главно на лични 

картони (Колчагова 2015), в които се регистрират всички промени по 

съответните направления. 

 Вземането на повече управленски решения и честата промяна на данните 

са характерни предимно за големите организации. Актуализирането на 

информацията свързана с човешките ресурси, предполага изграждането на по-

сложна информационня система. За да се повиши  качеството на управление е 

необходимо да се отделя по-голямо внимание на усъвършенстване на системата 

за работа с документи, тъй като управленския процес се основава именно на 

работа с информационни източници, чиито носител са документите.  
 Преди въвеждането на информационна система, ръководителите на 
организацията трябва да си отговорят на няколко основни въпроси (Табл. 1) 

(Колчагова 2015): 
 

 

ЦЕЛИ 

на информационното осигуряване в 

Мениджмънта на човешките ресурси 

Съхранява

не на 

лични 

данни 

Вземане на 

управленск

и решения 

Осигурява

не на 

статистиче

с-ки данни 
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Таблица 1. Въпроси за изясняване вида на информационната система 
 

№ 
 

Въпроси 
 

 
Пояснение 

1.  Какви са целите, които 
преследват? 

За улесняване на административното обслужване 
или за подпомагане на вземането на управленски 
решения. 

2.  Дали да се използва собствена 
компютърна техника или да се 
използват услугите на външни 
организации? 

При големите организации, разполагащи с 
необходимата база и използващи 
компютъризирани информационни системи, е 
целесъобразно въвеждането на такива и за 
персонала с оглед на по-доброто използване на 
възможностите им.  

3.  Какви компютри да бъдат 
въведени съобразно с целите и 
вида на системите? 

При разработването на сложни големи системи, в 
които трябва да се извършват многобройни 
разнообразни операции са необходими компютри 
с по-големи възможности и обратно. 

4.  Какви трябва да бъдат 
програмните продукти – готови 
или специално разработени? 

Голяма част от информацията е общовалидна за 
всички организации и при наличието на готови 
софтуерни пакети или модули разработването на 
специални програмни продукти за нея не е 
целесъобразно. 

5.  Доколко системата е съобразена 
с потребителите? 

Служителите от отдела за управление на 
човешките ресурси, без да притежават специални 
компютърни умения или след кратка подготовка, 
трябва да могат да въвеждат данни, да имат 
достъп до необходимата информация и да 
използват системата без затруднения. 

Изясняването на поставените въпроси показва, че въвеждането на 
компютъризирани информационни системи е една твърде сериозна задача пред 
мениджмънта на човешките ресурси. 
4. Заключение 

В съвременния свят за да се повиши ефективността от работата акцент се 
поставя върху информационните технологии и програмното осигуряване, което 
позволява да се решават много проблеми свързани с документооборота в 
организациите. 

Използването на информационните технологии в управлението на 
човешките ресурси е необходимо условие за осигуряване на организационна 
ефективност.  

В заключение е необходимо да се отбележи, че информационните системи, 
чрез своята функционалност  създават възможност за събиране, обработване и 
контролиране на данните за хиляди хора, като тук условието за 
конфиденциалност е съществено. Осигурява се своевременна и точна 
информация засягаща в съответствие със законодателните промени.   
 Въвеждането на компютъризирани информационни системи не е лесна 
задача, поради което практическите проучвания показаха, че се срещат и някои 
затруднения. Например, необходимостта от трансформиране на цялата 
информация в подходяща форма за компютърна обработка. Техниката, която е 
необходима за поддържане на системата представлява за организациите 
допълнителен разход, а след въвеждане на системите се появява и 
необходимостта от обучение на персонала за работа с тях.    
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Abstract. Over the last decade, Business Organizations have been particularly strongly 

influenced by modern Information and Communication Technologies and Internet of 

Things. This trend is embedded in the concept and principles of the current Fourth 

Industrial Revolution (Industry 4.0). One of its core objectives is to improve overall 

profitableness and supply chain management by creating and integrating corresponding 

horizontal and vertical value-added activities. The majority of business organizations 

around the world are already striving to deploy Industry 4.0, using it as a major tool to 

improve their competitiveness. The present paper represents the results of a study on 

the readiness of Bulgarian SMEs to implement Industry 4.0. 

Keywords: Industry 4.0; Internet of Things (IoT); Industrial Internet of Things (IIoT); 

Smart Factories; Digitalization; Small and Medium-sized Enterprises (MSEs). 

1. Въведение 
През последното десетилетие бизнес организациите (БО) бяха особено 

силно повлияни от съвременните информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) и т. нар. „Интернет на нещата“ (Internet of Things – IoT). 

Миниатюризацията на изчислителната техника позволява нейното вграждане в 

устройства, които превръщат производствените ресурси (машини и оборудване) 

в „интелигентни“ обекти. От друга страна чрез интернет тези интелигентни 

обекти могат да комуникират помежду си и в световната мрежа  (Weyer & et al., 

2016). По този начин, подобно на други области, производството генерира все 

повече ползи от ИКТ. Така съвременните производствени системи, в 

сътрудничество с ИКТ и анализа на големи бази данни, се трансформират в 

следващо поколение, наричано Индустриален интернет на нещата (Industrial 

Internet of Things – IIoT)  (Zhou, et al., 2015). 
Според много автори тази концепция е залегнала в принципите на 

протичащата в момента Четвърта  индустриална революция (Индустрия 4.0)  
(Kagermann & et al., 2013). Основната цел в нейната концепция е създаването на 
т. нар. „интелигентни/умни фабрики“ (Smart Factories). На практика 
повсеместната цифровизация и Индустрия 4.0 са в основата на и обхващат много 
повече от самите технологии, от което следва, че предприятията трябва да се 
подготвят за радикални промени, дължащи се на редица фактори – съкращаване 
на времето за доставка, гъвкавост в произвежданите обеми и непредвидимост в 
изискванията на клиентите, както и все по-голямо „разклоняване“ и 
„разпокъсаност“ на веригите на доставките и добавената стойност, нови 
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отношения между научноизследователския сектор, висшето образование и 
бизнеса (нови бизнес модели, нови връзки между големите и малките 
предприятия, нови форми на сътрудничество на всички равнища в стопанската 
сфера – дизайн, производство, продажби, логистика, обслужване и поддръжка) и 
др. под.  (Andreev & Peneva, 2018a; Andreev & Peneva, 2018b; Andreev. O, 2016). 
Не по-маловажна е и необходимостта от повишаване на квалификацията на 
работната сила и придобиване на нова такава, успоредно с възникването на нови 
методи на работа, на фона на по-тесни връзки между предприятията и клиентите 
(Andreev & Peneva, 2018a; Andreev & Peneva, 2018b). 

Една от основните цели на Индустрия 4.0 е да бъдат подобрени цялостната 
рентабилност и контролът на веригите на доставките чрез създаване и 
интегриране на хоризонтални и вертикални дейности с добавена стойност  
(Sniderman, et al., 2019). Съгласно  (Rüßmann & et al., 2015) германските и 
японските фирми са с най-добри възможности за интегриране на хоризонталната 
верига на добавената стойност и дигитализирането на операциите вътре в 
предприятията. Скандинавските страни следват Германия и приемат Индустрия 
4.0 по-бързо от много други страни. Основната причина е, че производствените 
предприятия са с най-голям принос за техните икономики. Вдъхновени от 
пионерите в Индустрия 4.0, други страни като Китай и Австралия инвестират 
сериозно в разработването на своите стратегии за внедряване на Индустрия 4.0. 
Въпреки това може да се направи изводът, че не всички страни са подготвени за 
въвеждането й. 

Българската стратегия за Индустрия 4.0  (Council of Ministers of the Republic 
of Bulgaria, 2017) е разработена сравнително наскоро, а  българските малки и 
средни предприятия (МСП), които съставляват повече от 99,8% от 
предприятията в България, са изправени пред доста предизвикателства.  Въпреки 
това, липсата на достатъчно опит и недостиг на налични ресурси се добавят към 
предизвикателствата пред тях и по отношение внедряването на Индустрия 4.0. 
Настоящата публикация има за цел да проучи потенциала на Индустрия 4.0 за 
българските МСП и тяхното ниво на готовност (цифрова, инфраструктурна и 
др.). Обсъдени са въпросите и предизвикателствата, свързани с нейното 
прилагане. 

2. Изследване на готовността на българските МСП за внедряване на 
Индустрия 4.0 

Формулираните по-горе във въведението аргументи са залегнали във 
въпросите на анкетна карта, с чиято помощ, в рамките на проект 182ПД0013-15 
по примера на подобно новозеландско изследване  (Hamzeh, et al., 2018) и 
разработения методически подход в  (Andreev & Peneva, 2018) е направено 
проучване за проблемите, свързани с внедряването на Индустрия 4.0 в 
българските МСП. 
2.1 Профил на изследваните бизнес организации 

Проучването обхваща БО от различни браншове и беше проведено по 
метода на анкетирането, като за респонденти бяха избрани фирмени мениджъри, 
както и мениджъри от средните управленски нива – по-често 
производствени/операционни мениджъри, които са „на предната линия“ по 
проблематиката, свързана с внедряването на Индустрия 4.0 в техните 
предприятия. Получените резултати, макар заради сравнително малкия брой 
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анкетирани МСП да не може да се твърди, че са с голяма представителност,  са 
интересни и показателни за проблемите и това, какво предстои да се направи за 
подготовката на българските МСП за внедряването на Индустрия 4.0. 

Изследването обхваща 74 БО от региона на София. По предмет на дейност 

те се разпределят както следва: 

 Преработваща промишленост – 42%,  

 Услуги – 50%; 

 Строителство – 8%. 

 
Фиг. 1 Структура по вида икономическа дейност 

По големината си МСП от извадката са относително „равномерно разпре-

делени”: средни – 35%, малки – 32,5% и микро – 32,5% (фиг. 2). 

 
Фиг. 2 Структура по размера на БО 

2.2 Ниво на информираност за Индустрия 4.0 

Успешното възприемане на предстоящата трансформация в Индустрия 4.0 

изисква високо ниво на знания по отношение на цифровизацията в 

производствените предприятия. Фиг. 1 показва, че 31% от респондентите са в 

голяма степен информирани за концепцията на Индустрия 4.0 и нейните основни 

технологии, докато 20% от тях демонстрират средно ниво на информираност, а 

24,5% от участниците имат частични познания за Индустрия 4.0. Останалите 

 

 

Преработваща 
промишленост 

42%

Услуги 
50%

Строителство 
8%

средни
35,0%
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респонденти (24,5%) са много ниско информирани или неинформирани за 4-та 

индустриална революция. 

 
Фиг. 3. Ниво на информираност за Индустрия 4.0 

2.3 Значимост на Индустрия 4.0 за БО 

Индустрия 4.0 има различни аспекти, които могат да повлияят на БО по 

различни начини. Тя може да преобразува бизнес моделите и веригите на 

добавената стойност чрез свързване на вградени системи и интелигентни 

производствени процеси. Участниците в изследването бяха помолени да 

идентифицират секторите в тяхната компания, които могат да се възползват от 

различните аспекти на Индустрия 4.0. Както е показано на фиг. 4, повечето от 

респондентите (44,6%) смятат, че Индустрия 4.0 може значително да промени 

производствените им системи. Около 19% от анкетираните посочват, че 4-та 

индустриална революция може да повлияе на техния бизнес във всички аспекти, 

докато 16,2% (12) от тях смятат, че само ИТ-системите могат да се възползват от 

концепцията на Индустрия 4.0. Въз основа на резултатите от проучването, само 

един от респондентите (1,4%) посочва, че нито един аспект на Индустрия 4.0 не 

може да подобри бизнеса му, а останалите от анкетираните смятат, че 

управлението на запасите, обслужването на клиентите и разработването на нови 

продукти, заемат последните места в тази „класация“. 
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Фиг. 4. Очакван принос на Индустрия 4.0 за бизнеса на изследваните МСП 
2.4 Използване на информационните и комуникационните технологии 

Внедряването на Индустрия 4.0 се основава най-вече на прилагането на 
ИКТ в производствените процеси/операциите и на автоматизацията/роботиза-
цията. Основните направления за постигането на това са цифровизацията, 
изграждането на мрежи и анализът на големи бази данни. Най-успешните 
стратегии разглеждат възможностите, необходими за цифровизиране вътре в 
предприятието или разработване на нови „цифрови“ бизнес модели. 
Следователно е от съществено значение да се направи оценка на настоящото 
положение на производствените предприятия по отношение на използването на 
ИТ-системите. Участниците в анкетата бяха запитани за секторите, в които 
използват ИТ за управление на процесите (възможни бяха повече от един 
отговори). 

Както е показано на фиг. 5, анкетираните демонстрират широко използване 
на ИТ инфраструктурата в своите счетоводни и финансови системи (85%), и 
също така имат значителни ползи при управлението на доставките и 
заделите/запасите (около 80%). Освен това, планирането на производството 
(около 80%), продажбите и управлението на връзките с клиентите (Customer 
Relationship Management – CRM) (55,4%). Въз основа на информацията, 
предоставена от респондентите, с най-малък принос е управлението на 
потреблението на енергия (15%). 27% от анкетираните използват ИТ услуги за 
други цели. 

 
Фиг. 5. Използване на ИКТ при управлението на различните процеси 
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2.5 Потенциални ползи за бизнеса 

Концепцията за Индустрия 4.0 не може да бъде изпълнена успешно, ако 

производителите не я приемат, а те няма да я приемат, ако не бъдат убедени в 

ползите и не бъдат обсъдени предизвикателства, които произтичат от нея. Както 

е показано на фиг. 6, близо 67% от участниците очакват, че успешното 

внедряване на Индустрия 4.0 води до увеличаване на гъвкавостта на 

производствената/операционната подсистема, докато 61% от тях смятат, че 

Индустрия 4.0 ще доведе до  намаляване на производствените разходи. 

 

 

 
Фиг. 6. Потенциални ползи от внедряването на Индустрия 4.0 

47,3% от мениджърите считат, че цифровизацията ще доведе до 

подобряване обслужването на клиентите; 27% смятат, че Индустрия 4.0 може да 

им помогне да разработят нов бизнес модел, а 20,3% смятат, че разработването и 

внедряването на продуктови иновации ще бъде по-лесно, ако Индустрия 4.0 е 

подходящо внедрена в тяхната компания. Въпреки всичко, около 3% от 

респондентите заявяват, че Индустрия 4.0 няма да има положително въздействие 

върху техния бизнес и не може да подобри продуктите и процесите. 

2.6 Намерения за внедряване на Индустрия 4.0 

Индустрия 4.0 може да доведе до по-добра производителност и по-висока 

ефективност. В следващите пет години повече от 80% от европейските компании 

ще дигитализират веригата си на добавена стойност, за да повишат 

ефективността до 18%. До 2020 г. европейските промишлени предприятия ще 

инвестират повече от 100 милиарда евро годишно за Индустрия 4.0  (Davies, 

2015). 

Само три от анкетираните МСП посочиха наличието на разработена 

стратегия за внедряване на Индустрия 4.0 в тяхната БО, но въпреки това почти 

половината от тях декларираха, че се работи върху създаването на такава и 

съответния бизнес план. Това, въпреки неголямата представителност на 

изследването и известния факт, че големите БО по-често инвестират в 

авангардните направления, показва, че в тази насока българските МСП трябва с 

ускорени темпове да настигат водещите БО в България и Европа. 
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Мнозинството (над 80%) от анкетираните БО възнамеряват в близките 1 до 

3 години да инвестират до 10% от реализираната си печалба в цифровизацията 

на техните БО. 

2.7 Основни предизвикателства и рискове пред внедряването на 

Индустрия 4.0 

Въпреки, че  Индустрия 4.0 създава значителни ползи, съществуват 

сериозни препятствия пред МСП, които трябва да бъдат разгледани и 

анализирани. Липсата на вътрешна дигитална култура и обучение, 

недостатъчните възможности за въвеждането на нови бизнес модели,  както и 

динамично променящите се пазарни изисквания, са предизвикателства, които 

трябва да бъдат проучени и да се определи най-доброто решение. 

Фиг. 7 обобщава представата на респондентите за предизвикателствата и 

препятствията пред тях (възможен е изборът на повече от един отговори). 81% 

процента от анкетираните смятат, че най-критичните бариери пред внедряването 

на Индустрия 4.0 в тяхната компания са осигуряването на адекватна IT-

инфраструктура и на първоначалното финансиране. 

 
Фиг. 7. Препятствия и рискове пред внедряването на Индустрия 4.0 

27% от участниците заявяват, че са заети с други предизвикателства в своя 

бизнес и нямат скорошни планове за Индустрия 4.0. Нещо повече – липсата на 

квалифицирани специалисти е друг проблем, който възпира над 78% от МСП, 

докато 27% от тях са споменали и други пречки по линия на Индустрия 4.0, като 

например трудности при убеждаването на висшето ръководство по отношение 

ползите от Индустрия 4.0 и др. под., а липсата на яснота около основните 

елементи и концепцията на Индустрия 4.0 е посочена също от 27% от 

анкетираните. 

3. Заключение 

Разгръщането на възможностите на цифровизацията в цялата БО е от 

съществено значение за внедряването на Индустрия 4.0. Този процес отнема 

време, така че за да се спечели или да се запази предимство пред конкурентите, 

мениджърите и вземащите решения ще се нуждаят от подкрепата на висшето 

ръководство и от значителни инвестиции за внедряването и изпълнението на 

концепцията за Индустрия 4.0. Следователно от съществено значение за тях е да 
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направят оценка на своята дигитална зрялост в момента и да поставят ясни цели 

за следващите пет години. 

Настоящата публикация е разработена с финансовата подкрепа на 

Научноизследователския сектор на Технически университет – София в рамките 

на проект № 182ПД0013-15 „Изследване на системата за ПОМ на българските 

индустриални предприятия и анализ на възможностите за внедряване на Industry 

4.0” 
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ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА ПУБЛИЧНИЯ 

СЕКТОР 
д-р Михаела Илиева Георгиева, СУ “Св. Кл. Охридски“ 

 
THE DEVELOPMENT OF E-GOVERNANCE AND HIS RESPONSE TO 

HUMAN RESOURCES AND MODERNIZATION OF THE PUBLIC SECTOR 
Dr. Mihaela Ilieva Georgieva, Sofia University "St. Kl. Ohridski " 

 
Abstract.  
This report addresses issues of e-governance in terms of its development in Bulgaria 
and its impact in the context of our membership in the European Union. It analyzes the 
state of e-government in Bulgaria by making a retrospective analysis, problem solving 
and proposing solutions. Through the report, the author again wants to draw attention 
to the need to turn e-Government into a genuine national priority to be recognized by 
the whole society. Positive solutions to governance issues will lead to improved 
business climate and more efficient human resource management in Bulgaria. 
Key words: governance, e-government, change, information, technology, 
development, human resources, strategy and necessity. 
 

Увод 
Проблемите на е-управлението все повече се насочват към ефективното 
управлението на човешките ресурси. Това е унисон с 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. Очакванията на гражданите и бизнеса към публичните 
институции са все по-големи, свързани с осигуряване на повече публичен 
контрол върху дейността им, подобряване качеството на предоставяното 
обслужване и гарантиране на по-висок стандарт на живот. Това налага 
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, която обаче работи с наличните 
човешки ресурси. Така настоящият доклад е посветен на някои аспекти от 
управлението на човешките ресурси през призмата на електронното управление. 
От друга страна акцентите на е-управлението по отношение на предлаганите 
услуги могат да бъдат посочени след запознаване с някои специфични моменти 
на операционния мениджмънт на услугите или  от  мениджмънт, който управлява 
наличните човешки ресурси. Мениджмънтът на услугите е подчинен на 
основните тенденции в световната икономика и глобалните процеси, протичащи 
в планетарен мащаб. 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 и ефективното 
управление на човешките ресурси. Управлението на човешките ресурси може да 
се разглежда и като дейност за създаване, поддържане и усъвършенстване на 
системата за управление на хора в организацията. Необходимостта от планиране 
на човешкия ресурс трябва да се предвижда, така че да се постигне гъвкава 
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структура, която ще доведе до намаляване на разходите. Необходима 
предпоставка за провеждане на ефективна политика по управлението на 
човешките ресурси е анализът на работното място и на длъжностите, водещи 
след себе си създаване на длъжностни характеристики и на формализиране на 
действия и задачи на компанията. По този начин се допринася за елиминиране 
на хаоса и по-ясна комуникация между различните нива на компетентност в 
организацията. Не на последно място е разработването на стратегия за 
професионално развитие и кариерно израстване на кадрите. Това е един силен 
мотивационен фактор за всеки служител. Стратегическата рамка за управление 
на човешкия ресурс започва да се оказва все по-актуална за реализацията на 
редица информационни ресурси. На практика реалностите и 
предизвикателствата на външната среда налагат въвеждане на нови изисквания 
за електронното управление на човешкия капитал (Naydenov, Kl., 2010).  
Развитието на електронното управление и човешките ресурси  
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 информационните и комуникационни 
технологии. Развитието 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 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. Това всичкото кореспондира с 
търсенето на възможности за стопанско развитие на България и формиране на 
новите регионални центрове на икономическият растеж. (Петров, К.2013) 
Развитието 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 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. Това всичкото кореспондира с 
търсенето на възможности за стопанско развитие на България и формиране на 
новите регионални центрове на икономическият растеж. 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 
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изследвания за върху влиянието на информационните и комуникационни 
технологии и тяхното въвеждане в работата на организацията и в частност на 
администрацията. 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) и междуличностни умения (способност да мотивира в група лидерство и 
работа в екип околната среда). 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 (Naydenov, 
Kl., 2010). 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 информационна връзка 
между електронното управление и подобряването на управлението на човешките 
ресурси. В е-управлението ясно се разграничават четири основни елемента: 
ресурси (финансови, човешки, ИКТ, и др.), правна рамка, взаимодействие между 
участниците в е-управление и обществени отношения. Цифровата 
трансформация е процес, а не крайно състояние и като такъв налага 
необходимостта администрацията и публичните институции да използват в 
дейността си и вътрешните си работни процеси актуалните информационни 
решения, в съответствие с изискванията на потребителите и доставчиците на 
административни и обществени услуги. 
2. Развитие на е-управление на държавно ниво.  
През последните години в рамките на Европейския съюз се акцентира върху 
развитието на електронните административни услуги и процеси, които, водят до 
подобряване на качеството на обслужване, до повишаване на вътрешната 
ефективност на публичния сектор. На практика нормативна  и регулаторна база 
в  областта  на  е-управлението включва Закона за електронното управление, 
Закона за електронния документ и електронния 
подпис,  Закона за  търговския регистър, Закона за електронната търговия, Зако
н за защита на личните данни,  както  и  отделни  разпоредби  в  закони. На 
практика са налице и множество  подзаконови  нормативни 
актове,  детайлизиращи  уредбата  на  електронното  управление  и  уреждащи  
предоставянето на различни административни услуги по електронен път. 
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 (Боянов, 2013). Големите дефицити са в развитието на електронното 
управление на регионално ниво. На практика за повишаване на нивото 
електронното управление в регионалното развитие е необходимо  цялостната 
национална, управленска, информационна система, която предоставя достъп до 
пълен набор от информация на всички структури от държавната система на 
местно ниво. Говорейки за системата на регионално развитие възниква важният 
въпрос за цялостно и ефективно координиране и управление на териториалните 
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и урбанистични системи за подобряване на социално-икономическото състояние 
на българските региони. Това пряко кореспондира с необходимостта от 
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 

(Naydenov, Kl., 2004). 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(Иванов, 2013). Взаимодействието между 
участниците в е-управлението е най-динамичния процес, който постоянно се 
развива и поражда потребността от развитие на нови функционалности на 
информационните технологии. Функционалностите, от своя страна, 
предопределят развиването на съществуващите и създаването на нови ресурси. 
Възниква и необходимостта от непрекъснат процес на актуализиране на правната 
рамка, която адекватно да регулира обществените отношения при 

взаимодействието на участниците и да регламентира използването, както на 
ресурсите, така и на новосъздадените функционалности на информационните 
ресурси и технологии. С оглед координираното и стандартизираното 
разработване, внедряване и използване от администрациите и публичните 
организации на съвместими информационни технологии, както и осигуряване на 
приемственост, управляемост и стабилност на системите на е-управление, е 
избран подходът за разработване и изграждане на единна архитектура на е-
управлението, при която да бъдат избегнати грешки и да не бъдат допускани 
несъвместими информационни решения. Националната политика по е-
управление благоприятства за развитието на трансграничните е-услуги, от които 
гражданите и предприятията се нуждаят когато пътуват, работят, учат или 
извършват стопанска дейност в рамките на ЕС. (Naydenov Kl. 2010) 
3. Тенденции в развитието на е-управлението в България. 
На базата на използвана информация на съществуващата интегрирана 
информационна система на държавната администрация към началото на   2018 
г., можем да отчетем, че едва 168 администрации (29% от общо 580 отчели се 
административни структури) предоставят електронни административни услуги. 
Наблюдава се тенденция за увеличаване броя на администрациите, 
предоставящи административни услуги по електронен път. Този процес има 4 
нива в зависимост от достигнатото ниво на развитие и възможностите за 
електронно обслужване, но за страната все още преобладава предоставяне на 
услугите на ниво 2 – едностранна комуникация: електронен достъп до 
формуляри. Пак по данни на държавното управление към 2018 г. в . 
администрацията разполагат със 115 743 работни станции, от които 17 942 
преносими и 97 801 настолни. Над 86% от администрациите в страната 
разполагат с електронни системи за документооборот.( 



59 
 

https://iisda.government.bg/annual_reports). Наличието на електронни системи с 
данни и информация, обаче, не представлява е-управление по своята същност. 
Запазва се масовото разбиране, че електронното управление е поддържане на 
данни в електронен вид и изпращането на сканирани документи по електронната 
поща между администраторите на данни. Основна слабост на голяма част от 
разработените по проблемите на електронното управление е, че те представляват 
дословно прехвърляне на съществуващите хартиени процеси в електронна 
форма. Същите не се анализират и оптимизират от гледна точка на принципа 
„ориентирани към потребителя“ и последният продължава да се явява 
приносител, „куриер”, на документи и доказателства между отделните 
администратори на данни, по силата на необходимостта си да получи една или 
няколко услуги/документи, необходими в неговото ежедневие. От друга страна, 
липсват ясни и точни стимули за администрацията за постигане на по-добро 
качество на предоставяните административни услуги. Администрациите 
обичайно се придържат към максималните законово установени срокове, без да 
отчитат предпочитанията и възможностите на потребителите по отношение на 
каналите за достъп, времето за изпълнение или други потребности във връзка със 
заявената услуга. В резултат потребителят остава неудовлетворен и с недоверие 
към процеса на административно обслужване, а администрацията се възприема 
от гражданите и бизнеса като бавна, изостанала и бюрократична система 

(Naydenov, Kl., 2004). Въвеждането, прилагането и развитието на е-управлението 
изисква квалифицирани човешки ресурси, отговарящи за разработването, 
управлението, координирането, мониторинга, контрола и одита на програмите и 
проектите в областта на информационните технологии, постигане на оперативна 
съвместимост и рационализация на административните процеси. Въпреки че 
темата за политиката по е-управление е поставена открито на дневен ред, в 
административните структури продължават да се наблюдават разнородни 
подходи по отношение на стъпките на прилагане на е-управление, поддържането 
на регистри и възможността за обмен и интеграция на данни между тях – 
ключова предпоставка за осъществяване на комплексно административно 
обслужване. Повечето експерти констатират, че развитието на електронното 
управление се осъществява с бавни темпове, а предоставянето на услуги по 
електронен път остава незадоволително. В тази посока необходимо е развитието 
на е-управлението в България да се базира на  внедряване и надграждане на 
информационни и комуникационни инфраструктури и системи; модернизация на 
администрациите на изпълнителната и съдебната власт с оборудване, 
разработване на интернет страници и портали за предоставяне на информация и 
услуги; предлагане и предоставяне на електронни административни услуги чрез 
мобилни устройства, посредством които е възможно заявяване, заплащане и 
предоставяне на услугите; обучения на служителите в администрациите по 
цифрови умения и работа с интелигентни информационни системи. С 
въвеждането в продукционен режим на националната схема за електронна 
идентификация, регламентирана в законодателството, потребителят става 
разпознаваем за системите и получава ефективно и ефикасно електронни 
административни услуги. Реализиране на електронно управление означава 
администрациите да събират служебно необходимите им данни, информация и 
доказателства и като предоставят услуги, базирани на автоматизирани процеси, 
да ориентират резултатите от административното обслужване към 
потребителя(Petrov, K. 2014).  
Заключение 
 В заключение искам да подчертая, че електронното управление може да 
спомогне за развитието на системата за управление на човешките ресурси  в 

https://iisda.government.bg/annual_reports
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България. То трябва да отговаря на нарастващите изисквания към публичната 
администрация, които налагат използването на методичен, систематичен подход 
и дългосрочно стратегическо 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 подобряване на 
състоянието на човешките ресурси и по-качествено  електронно управление. 
Приоритетни ще могат да бъдат проектите, които водят до задълбочаване на 
териториалното сближаване между държавите членки, чрез ефективно 
управление на човешкия капитал на базата на прилагането на постиженията на 
електронното управление. Необходимо е да бъдат разработени и приети 
стратегии по области на политики, които да бъдат в съответствие с вижданията 
за налагането на е-управлението като същински национален приоритет. Можем 
да обобщим, че прилагането на принципа на ефективно развитие  е-управлението 
изисква хоризонтална, вертикална и времева съгласуваност. Освен двете основни 
групи заинтересовани страни – гражданите и представителите на бизнеса, във 
връзка с е-управление са идентифицирани и групите на лицата, осъществяващи 
публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги. 
инвестираните средства, създаването на среда за административна отчетност и 
прозрачност при предоставяне на е-услуги. Подобен е резултата при процеса на 
вземане на решения, повишаването на доверието на потребителите в областта на 
електронната сигурност и подобряване на защитата на техните данни и права в 
цифрова среда. 
References 
Atanasovа, M., Kl. Naydenov.(2016) Obezlyudyavaneto v R Bulgariya i tselenasochenite 
investitsionni programi – bulgarskiya opit i praktika. str. 240-248 
Boyanov, K 2013. Rolyata na choveshkiyat kapital za razvitiyeto na yeupravleniyeto v Bulgariya  
Ivanov, M 2013 Predizvikatelstva i perspektivi pred yelektronnoto upravleniye pri izp"lneniyeto na 
kontsesionnite  dogovori 
Doklad za sаstoyaniyeto na administratsiyata za 2017 g., priyet s Resheniye № 337 na Ministerski 
s"vet ot 21 may 2018 g.Krasteva, D. Problemi na zaplashchaneto na sluzhitelite v bulgarskata 
administratsiya sled pris"yedinyavaneto na Bulgariya kam Evropeyskiya sayuz.2015 
Naydenov, Kl. (2004) “Methodology for global change vulnerability assessments”, First International 
Conference “Human Dimensions of Global Change In Bulgaria”, 22 – 24 April 2004, Sofia, Bulgaria  
Naydenov Kl. (2010) Multinational Companies Managers And Geography - How To Understand 
Different Cultures, AAG Annual Meeting 2010, Washington, USA 
Petrov, K. Vаzmozhnosti za vnedryavaneto na yelektronno upravleniye pri razvitiyeto na 
transportnata infrastruktura v Bulgariya 
Petrov, K. Formirane na ye-upravlenska kultura v otdelnite regioni na Bulgariya v konteksta na 
globalizatsiyata. 2014  
Petrov, K. Dopirni tochki i razlichiya v geoikonomikata i yelektronnoto upravleniye,2015 Strategiya 
za razvitiye na yelektronnoto upravleniye v Republika Bulgariya 2014 – 2020 g.  
Patna karta za izpalneniye na Strategiyata za razvitiye na yelektronnoto upravleniye v Republika 
Bulgariya za perioda 2016-2020 g.2015 
Strategiya za vavezhdane na yelektronno upravleniye i yelektronno pravosadiye v sektor 
„Pravosadiye” 2014-2020 g.201 
Strategiya za razvitiye na yelektronnoto upravleniye v Republika Bulgariya 2019-2023 g. 

 

 

 

 

 

 



61 
 

СЕСИЯ 2 СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА Е-УПРАВЛЕНИЕТО 

SESSION 2 e-GOVERNANCE STATE OF ARTS AND TRENDS 

 

МЕТАФОРИ ЗА ИНТЕРНЕТ: ДВЕ ПРЕДСТАВИ ЗА ДИГИТАЛНОТО 

ПОВЕДЕНИЕ И Е-КОМУНИКАЦИИТЕ 

Даниела Сотирова 

Технически университет-София, dasotirova@yahoo.com 
 

METAPHORS FOR INTERNET: TWO PERSEPTIONS OF DIGITAL 

BEHAVIOR AND E-COMMUNICATION 

Daniela Sotirova 
Technical University – Sofia, Bulgaria, dasotirova@yahoo.com 

 

Abstract. This paper describes metaphors as a methodological "tool" for 

understanding digital behavior and e-communication. Two groups of metaphors that 

are investigated include space and text. They reveal different visions of the Internet 

and orientations in digital behavior as well. The studies of e-communication mental 

visualizations may be useful for a deeper insight into particular "human situation" 

that has occurred with the invent of the Network. 
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1. Въведение 

Дигиталното поведение и е-комуникациите са нова реалност, преобърнала 

досегашни начини на действие във всекидневието, професиите и общуването. Он 

лайн средата и конкретно – интернет предефинира персонални и групови роли, 

идентичности и умения. Метафорите за мрежата и за интернет са нова тема и 

метод за интердисциплинно осмисляне на новия глобален феномен, към които 

има интерес през последните години [1]. В известен смисъл метафорите са ключ 

за разбиране на новите проблеми, които тревожат човечеството – 

комуникативни и образователни, политически и криминогенни. В този доклад се 

анализират метафорите като методологически „инструмент“. Те разкриват 

различни визии за интернет и от тук – промените в комуникацията и 

дигиталното поведение. В текста се предлага съпоставка и сравнителен анализ 

на основните метафори и представи. Подходът може да е полезен при по-

задълбочено вникване в особената „човешката ситуация“, настъпила с появата 

на Мрежата.  

2. Метафорите в реториката за е-комуникациите 
В изследванията на организационното поведение след 80-те г. на 20 век започват 

да се използват метафорите [2]. Те дават неочаквана перспектива към дейности 

и състояния в живота на хората. Метафорите са компонент на херменевтичния 

подход, чрез който социалният свят се конструира символно. Списъкът 

метафори, вече използвани при анализ на общности и културата им, е дълъг: 

машина, организъм, кибернетична система, клан, пиеса, езикова игра, затвор, 

катастрофа, магнит, свещена крава, стари дънки...[3]. Организационната 
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реторика включва подобни образи, като дава възможност да се схванат „от 

близо“ интиутивни компоненти, прояви на креативност и нееднозначен контекст 

на поведението. Метафорите описват нарастващата несигурност във формите на 

общностен живот – например, хаос, джунгла се прилагат уместно за описание на 

съвременния свръхдинамичен и свръхкомпонентен живот.  

В специализираната литература са предложени метафори за новите 

характеристики на работа и общуване в дигиталната ера. Проучването на 

научната литература и блогосферата ни дава основание да съставим списък на 

подобни метафори за «големите данни» като: „поток”, където е изтъкната 

доставката на късчета от данни процесуално, като процес във времето; „мина (за 

добив)” акцентира върху получаване на данни, за да се извлече интелигентно 

(мъдро) информация от тях; „отпушване (изпускане, „data exhaust”), при което 

се подчертава гейзеровият ефект от заливане с информация; “новият петрол”, 

(„New oil“, изрично изписвано с главна буква); „облак”, което се отнася по-скоро 

до мястото за съхраняване на данни, употребена за първи път през 2003 г. [4], 

въпреки че още през 1992 г. Д. Гелернър прогнозира появата на Cloud Computing 

- най-ранна употреба на метафората облак в този контекст [5].  

Горните термини са свързани както с материални обекти, така и със социални 

процеси. Чрез тях се подчертават различни белези на «големите данни». В 

зависимост от ситуацията, последните са течно състояние (потоци), твърдо 

вещество (когато има извличане на данни) или газ (облак). Как тези метафори 

правят непознатото разбираемо е важен психо-лингвистически и философски 

въпрос. Има смислов нюанс, когато се казва, че данните могат да се съхраняват 

и имаме „планини от данни“. Данните могат да се превърнат в полезни чрез 

„обезсоляване“ [6]. Словосъчетанието „отпушване (изпускане) на газове от 

данни“ (data exhaust) изтъква, че «големите данни», както автомобилните газове, 

са и нежелани странични продукти. Те имат отпадъци, неизбежни след всяко 

човешко присъствие. От друга страна, «Новият петрол» носи ясни 

икономически и геополитически конотации: данните са нещо свръхценно, те се 

добиват с търговски или промишлени цели и при тях има услошия за корупция, 

бартери, търговия с влияние, непрозрачна размяна. 
 

3. Две представи за дигиталното поведение 

Дигиталното поведение (мрежовото общуване и съществуване) стана 

изследователска тема извън техническата експертиза - на границите между 

психология, педагогика и поведенчески науки, медийни изследвания, културна 

антропология, литературознание, естетика, социология и етика. Развиват се нови 

направления - психология на интернет комуникациите, виртуална етнография, 

дискурс анализ на компютър-медиирана комуникация. Красноречиво обобщено 

назоваване на тези нови търсения е „критични изследвания на 

киберкултурата“ [7]. В тях се аргументира загриженост за последиците от 

„новата форма на живот“ в мрежата. Но освен за щети и негативнни 

трансформации, хуманитаристите търсят основания. Какво е виждането (или 

представата) за същността на интернет и социалните мрежи? WWW (Web), 

е най-често определяна като пространство: мрежата е информационно 
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пространство, където документи и други уеб ресурси се идентифицират от 

Uniform Resource Locators (URL адреси), които могат да бъдат свързани с 

хипертекст и са достъпни чрез интернет [8]. Това разбиране далеч не е 

консенсусно. За три десетилетия на ползване се породиха алтернативни 

конструкти с директни и преносни значения. Всички те могат да се обобщят с 

термина метафора, разгледан по-горе. 

В „Етика на изследванията на интернет: оспорване на изследователския модел 

за хората като субекти“ авторите Е. Басет и К. Риордън поставят въпроса как 

да описваме интернет – чрез метафори за физическия свят или по образ и 

подобие на човека? Дали интернет е пространство, което усвояваме или е текст, 

който трябва да разбираме? В цитиранта работа се защитава тезата, че в 

противовес на масовия образ за интернет като пространство следва да се 

подчертава неговата текстуалност. Подразбирането, че интернет е пространство 

е форма на проектиране на човешкия опит, тяло, модел. Въпреки че подобен 

възглед е подходящ в случаите за имейл комуникацията, за да се ориентираме в 

„сложния терен на етиката в интернет, трябва да виждаме в интернет културна 

продукция на текстове”. [9] Преобладаващото възприемане на интернет като 

среда, било то и социална, води до опасност на незачитане на правата на 

човека като право на информирано съгласие, например, във всичките му 

измерения – от „невинното“ използване на електронна поща между лица и групи 

за целите на културно-антропологически научни изследвания до злоупотребата 

и търговията с лични данни с търговски цели. 

Пространствената визия за мрежата поражда проблема излишество. Огромна 

част от големите данни никога няма да се изпозлват – те са боклук, който трябва 

отговорно да се съхранява някъде от някого. Наскоро Й. Детев описа виртуалната 

публичност като мегдан. [10] Мегданът, който е пространство, различно от 

форума, има граници, отвъд него има боклучави места. Затова е необходимо да 

се обяснява и възприема втората визия за интернет като текст. Ако мрежата 

се приема като среда, то това е текстуална среда с всички произтичащи 

последици за отговорност, степени на доверие и скептицизъм към 

информирането и интерпретациите в нея. 

Представата за интернет като "космос" (пространство) произтича от общите 

ни (класически) познания по физика и философия - приемаме, че преди да 

опознаем нещо, го възприемаме като „положено някъде“. Това предразбиране за 

интернет като място подкрепя сливането между дейностите, които извършваме 

чрез интернет, с реалните ни действия. В пространствената визия се вписва 

аргументът, че всяко действие в Интернет трябва да се разглежда като поведение 

на лице.  

Втората представа, според която интернет не е единствено ново пространство, 

съдържа имератива, че човешките същества не могат да са наблюдавани като 

предмети. Интернет е средство за произвеждане на богат спектър от данни, тези, 

твърдения, термини, образи и илюзии, и всички те са тескт, който следва да се 

обогатава и осмисля, като последните (т.е. илюзиите, лъжите и фалшивите 

новини) трябва да се ограничават. Ето защо е нужно непрекъснато взиране и 
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проучване на интернет технологиите като инструмент, създаващ съдържания, 

различни по жанр, насоченост и привлекателност за разнородни публики.  

Текстовата визия е откриваема в изграждането на Интернет технологиите като 

виртуалност. След 70-те години се натрупват аргументи в науката 

(психологията) и в изкуството (кино, фотография) за изразяване на себе си и 

симулации на образи на лица. Това сливане на лице и текст е повлияно от 

изследвания за разпознаване на лицевите емоции и чувствителност, 

възпроизведени компютърно. [11] Идеята е свързана с аргументи от 

биомедицински, неврологически и поведенчески изследвания за 

„човекоподобния“ модел на сливане на метафората с обекта, който тя описва. 

Това води до уподобяване на човешката нервна система с новите технологии, на 

мисловността - с лингвистичните машинни операции. Визията, която започва да 

се приема, някои наричат теологическа парадигма, т.е. аналогия на 

сътворяването, на човекоподобното в техническото. Тази картина дава 

възможност да се мисли „културното строителство“ на дигиталното 

пространство като свят със свои регулации и норми – правни и етически. Така 

отново се създава дуалистичен свят – реален и виртуален, тукашен и 

отвъден, стар и нов, долен и горен. Познатата за човека йерархизирана рамка е 

„запълнена“ с още два варианта (на светове). 
 

4. Интернет като текст: някои културни импликации 

Двете визии - пространствената и текстовата - се конкретизират в начините на 

предлагане и продаване в социалните медии. Полезно е да се вгледаме в езика 

на доставчиците и интернет маркетинга - в пространството от уеб страници 

има ферми, имения, работилници, чифлици, стаи (да си припомним, че на много 

индо-европейски езици „стая“ и „пространство“ са еднокоренни или еднакви 

думи). Тази терминологична стратегия показва доминирането на 

пространствената представа. Следва да се осмисля разнородната палитра от 

съдържания и субекти в интернет, състояща се от общности със свои културни 

артефакти и стереотипи, начини на водене на диалог и дебат в 

междуличностното комуникиране. И след подобно мисловно пренареждане 

интернет „се превръща“ в текст - културен, поликултурен, глобален. Когато 

се възприема като форма на културна продукция, то авторството става важно. 

Тук са нужни спазване на правила и зачитане на персонални и групови ценности 

– автономност, неприкосновеноаст, конфиденциалност, получаване на съгласие 

от всички участници в дадена група, оценка на риска и ползите за всички в нея и 

извън нея. 

Текстовата визия може да се конкретизира в различни посоки, но водеща е 

представата за автор. Връзката между текст и автор е проблем, който не би 

трябвало да ограничаваме само с правните регулации (например, 

интелектуалната собственост). Припокриването и „сливането“ на текст с автор е 

дискутирана и оспорвана идея и преди ерата на новите технологии, през целия 

20-ти век. В културологията, литературната критика и постмодерната философия 

са предложени разнообразни модели за връзката текст – автор. Направлението 

на „новата критика” на Т. Игълтън или т.нар. ново литературознание е влиятелна 
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концепция сред хуманитаристи и всички, работещи със знаци и смисли. „Новите 

критици“ се опитват да „отворят текста“, да прекъснат връзката му с автора и 

публиката. [12] Текстът е прозорец не само към душата на автора, но и към 

душата на всеки, който го чете. Текстът е "самодостатъчен", освободен от 

контекста на произвеждането. От тук възникват аргументи ‚за“ и „против“ в 

логическото извеждане на идеята за авторски автора. Полезно е да се знае, че 

въпросите за интелектуална собственост, разпространението и разрешението 

за „преместване“ на някакъв текст се разискват за първи път по отношение на 

литературни текстове след края на 19-ти век. Тогавашният модел на владеене е 

свързан с формиралата се по същото време „политическата икономия на 

културно производство“, която е отказ от старата патронажна система на кралско 

или богаташко меценатство и спонсорство. Индивидът е признат като 

културен създател. Съдържанието принадлежи на автора, той е свободен да го 

разпределя, адаптира, тиражира. Да си автор на текст означава признаване, че 

някой е собственик, но не и че текстът отразява субективна персонална гледна 

точка. 

В интернет има тестове (включително музика и образи), попадащи под законите 

за авторско право – проблем, основателно дебатиран в различни ракурси. Има 

обаче и текстове, които не са обхванати от правно регулиране, които се считат за 

публични, заедно с всичко, което даден автор е отстъпил за обществено ползване. 

Възприетата практика на регистрация на авторското право върху текстове, 

разпространявани чрез интернет, ни отпраща към представата за интернет като 

пространство – има видими и невидими места, явни и потайни кътчета в него.  

Идеята на „новите критици“, че същността и смисълът на всеки текст е в 

процеса на четенето му, приложена към мрежите, съдържа загриженост за 

степента на съавторство на участващите в прочитане, осмисляне, 

преработване и изследване на публикувано. От тази перспектива текстът в 

интернет се възприема като по-пропусклив, мек, ковък. Колко пъти си видян 

и цитиран е важно за всички - зрели и незрели посетители, за певци, поети,учени 

и други. 
Текстовата природа на мрежата влиза в противоречие с утвърдени представи за 
професионализъм и кариера в социално-хуманитарните науки, например. 
Обичайната практика в научното израстване днес изисква определен брой 
стойностни авторови научни публикации. Процедурата изследователят да 
представи текстове за конкурс е следване на принципа за обективност в 
професионалното развитие. В тази парадигма очакваната роля на академичния 
човек е, че той е разкрил "истини" за някакъв изследван от него обект. Но 
подобен подход е основателен само при проучване на неодушевени предмети. 
Съвременните модели за текста и интерпретативната природа на хуманитарното 
знание потвърждават, че е невъзможно научно изследване, което да не е 
променило интерпретираното и наблюдаваното. Смисълът на ситуацията не 
съществува преди самото изследване – тази теза е валидна за поведенските 
науки. В такава перспектива (да я наречен културно-антропологическа) във всеки 
текст има множество заинтересовани участници. Социалните мрежи 
подсилват действието на подобен фундаментален изследователски принцип, 
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като поставят проблема за  съавторство, ръководене, плагиатство, съдействие, 
т.е. - за етиката на професионалната експертиза по нов начин. Когато правим 
морални преценки, често прокарваме плътна разделителна линия между човек и 
текст. Но щом като последният не е предмет, „висящ“ в пространство, то подобно 
разграничаване е проблематично. Какъв трябва да е например отговорът на 
въпроса „следва ли да се цитира точно текст, взет от чат рума?“ Ако то е 
пространство за диалог, то отговорът е „не“. От друга страна, самият диалог е 
текст, който следва отговорно да се опазва като собственост. Но ако той е 
поместен в публично място, би могъл да се възпроизвежда. Затова интернет 
пространството често се възприема като „полулично пространство“[9]. Лесната 
и лека комуникация чрез интернет подхранва илюзии, които пренасяме към 
реалния свят – например, миража за достъпност на всичко за всеки, за равно и 
широко представителство на всякакви групи в публични прояви и институции. 
Така се създава илюзорното впечатление за растеж на ранообразието.  
Пространствената визия за мрежата, доминираща в рекламния, търговски и 
политическия изказ, пренебрегва човешкото присъствие и взаимодействие. 
Пропуска се, че в това социално пространство се сътворява култура и се 
въздейства върху други. Затова етичният фокус - мислене и загриженост за 
правила за етично поведение, аналогични на професионалната етика в научните 
изследвания тук са много нужни.  

5. Двойнственост (хибридност) на интернет и етика на дигиталното поведение 
Терминът хибрид (хибриден) не случйно се наложи след появата на интернет и 
социалните мрежи, независимо дали се употребява за автомобили или войни. 
Пространствено-текстовата „кръстоска“ (смесване, двойственост) е хибридност 
на интернет, негова същностна черта. Подобна двоякост на възприемането на 
интернет изтъква противоречиви проблемни зони, еднакво важни за дигиталното 
поведение, представени таблично така: 

Две визии за интернет и проблемни зони за етическо и правно регулиране 

(Таблица 1) 
Акцентира 

се върху 

(проблемни 

зони): 

Пространственост  

(среда) 

Текстуалност 

(съдржание) 

1. Цифровото (дигитално) „отвъдно“ 

пространство 

Степените на неприкосновеност 

на данните  

2. След дигиталната смърт, 

„пространството остава“: дигиталната 

собственост? 

Личните данни не могат ли бъдат 

продавани? (в ЕС това е норма) 

3. Преносимост на информацията Правото да бъдеш забравен 

(изтриването на данни) 

4. Права по наследяване на данни Правата на пълнолетни - 

непълнолетни 

5. Дигиталните вредители (хищници) в 

пространството 

„Завещаването“ на акаунт: кой 

взема решение за разпореждане? 

6. Дигиталната компетентност и 

разумност 

Авторството, съавторството, 

плагиатството 

7. Публичното място (мегдан, форум) Посланието, съобщението 

8. Цензурата е проблем Заплащането е проблем  
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Oчакваниятa за добро поведение в текстовото пространство непрекъснато се 

завишават. Акцентът вече е върху елементарни етични навици. Ето някои 

предложения и примери как да се подпомага формирането им:  

 Навиците могат да се създават чрез прости правила: например, изискване и 

наличие на декларация за намеренията дали даденият текст е предназначен за 

публикуване или е само за „консумация“ от ограничена група. Доверието в 

зачитане на правила, които създателят им следва има значение, въпреки че 

те поемат допълнителни отговорности за оплаквания, отстраняване и контрол 

на членуващи в групата.  

 Когато медии тиражират мнението на известна публична фигура (политик, 

учен, артист), то следва да се оценява какво е посланието, що за елемент се 

привнася в смисъла на комуникацията - правилото на въздържаност не 

противоречи на принципа на свобода на словоизлиянието. Примерите за 

спонтанни неразумни думи и действия на персонална безотговорност са, уви, 

силен демотиватор. Реакцията при масова липса на лична морална 

отговорност са прекомерните усилия за институционална сръхрегулация. 

А всяка власт може да играе и манипулира в разпространението, промяната, 

ограничението и „анихилацията“ на текстове в публичните пространства. 

Противодействието на административно-правната свръхрегулация е в 

разумността на всеки потребител (гражданин), и това нека не звучи 

дидактически.  

 

6. Заключение 

Е-комуникациите промениха социални връзки и ние заживяваме, 

приспособявайки се, в дигитална култура. За две десетилетия разделението 

между реално и виртуално започна „да изчезва“ – дигиталното ги интегрира, 

като обхваща нови „парчета” от ежедневието ни. В книгата "Сапиенс" Ю. Харари 

твърди, че има нещо, което позволява на човека винаги да оцелява сред 

собствените си техно-творения. То се крепи на способността да вярваме във 

"фикции" - нация, пари, религия, демокрация, правни институции, развитие. 

[13] Метафорите за интернет са подобен когнитивен инструмент да разберем 

новото, което сме създали и то ни е променило. Машините, дори и компютрите, 

не вярват във фикции. Ако видът homo sapience забрави как да си сътрудничи в 

сътвореното от него, тогава ще загуби голямото си предимство. "Ние" не 

съществува, щом отделните „аз“ са изолирани. „Ние, разумните хора“ сме 

мрежа от отношения, метафори и фикции. Това е нашият начин за 

просперитет. 
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ТЕНДЕНЦИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ  

И ЗНАЧЕНИЕТО МУ ЗА РЕГИОНАЛНИЯ БИЗНЕС 

Доц. д-р Камен Петров 
УНСС -град София, България 

 

TENDENCIES FOR IMPROVING ELECTRONIC MANAGEMENT AND 

IMPORTANCE OF REGIONAL BUSINESS 

Assoc. Prof. Dr. Kamen Petrov 
UNWE, Sofia, Bulgaria 

 

Abstract. In this report, an attempt has been made to evolve specific e-government 

issues and its impact on regional business as well as on the public sector. The report 

analyzes and assesses the development of the electronization process by bringing out 

more important e-services and their relevance to regional business. Delivering the need 

for quality provision of services to the business and the population by electronic means 

has been accepted by the author as a new national priority that will improve the regional 

business environment and create the opportunity for better regional development of the 

country. 

Keywords: business, regional development, environment, public sector, 

electronization, priorities, measures and development 

Увод. 

Динамиката в изменението на темповете с които се развиват и усвояват новите 

информационни технологии, обуславят необходимостта от търсене на 

подходящи методи и средства за управление процеса на интегриране на тези 

технологии в общественото ежедневие в развитието на бизнеса. От друга страна 

в публичния сектор се промениха стереотипите при извършването на редица 

дейности от нашето ежедневие като образование, административно и 

обществено управление. В тази посока компютърната техника, 

информационните ресурси и технологии, се оказаха съществената движеща сила 

в икономиката на 21 век. Това налага фокусът на бизнеса най-вече в регионален 

план да акцентира върху подобряването на комуникационната инфраструктура. 

На практика информационната инфраструктура включва различни по клас и 

възможности информационни и телекомуникационни системи, както и 

многообразието от периферни устройства за въвеждане и извеждане на данни. 

Фокусът на нашето изложение, ще бъде свързан с необходимостта регионалния 

бизнес в България да се вгради в тази ново технологична вълна.  Използването 

на телекомуникационните мрежи, електронна поща,  новите технологиите, 

електронните конференции, експертните системи и други, предлагат редица 

нови форми, начини и средства при реализирането на различните бизнес и 

мениджмънт дейности. Многообразието от нови начини за представяне, 

въвеждане и извеждане на информация, предполага генерирането на големи 

масиви от данни, чиито прилагане може да бъде продължителен процес. Всичко 

това предопределя в настоящето изложение да се въведе и териториалния подход 

посредством, който да се изведат потребностите на регионалния бизнес. Друг 

важен аспект е модела на управление на публичния сектор и особено нивото на 
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децентрализация като фактор за възможност да се насърчи регионалното 

развитие на бизнеса и подобряване на нивото на благоустройство.  

 Изложение  
Деконцентрацията в държавното управление и държавната администрация 

е един от основните способи за практическо приложение на принципа на 
децентрализацията и подобряване на регионалната бизнес среда. Нека приемем, 
че бизнес среда е съвкупност от всички елементи, които съществуват извън 
границите на организацията и оказват (или са потенциално способни да окажат) 
въздействие на организацията или нейни части. Промените се превръщат в 
нормално състояние за съвременния бизнес. Динамично развиващата се бизнес 
среда и появата на качествено нови концепции и технологии изискват от 
организациите промени, водещи до бързо и ефективно адаптиране към новите 
условия. Тези промени се реализират в динамична бизнес среда чрез нови 
парадигми, подходи и концепции, като осигуряват конкурентоспособност на 
организациите. На практика обаче идеята за бизнеса е базирана на създаване на 
добавена стойност, която предполага създаване на някаква допълнителна 
ценност за потребителя, която той е готов да заплати. Резултатът от създаване на 
добавена потребителска стойност в бизнеса е прието да се нарича продукт, който 
има съответната цена. Това предопределя и условието за да се развива бизнеса 
той трябва да има условия за своето развитие. Така в модерната национална 
държава за развитието на реалния и публичния сектор се засилват процесите на 
децентрализацията на държавното управление с цел подобряване на бизнес 
средата и намаляване на бюрократичните процедури. С навлизането на 
информационните технологии е възприет нов начин на децентрализация на 
публичния сектор чрез въвеждането на е-управлението. Важно е обаче да се 
подчертае, че дигитализацията винаги трябва да се разглежда като процес с 
допълнителни нива, които постоянно трябва да подобряват съществуващата 
цифрова среда и предоставяните услуги. За първи път терминът „българско 
електронно правителство“ е използван през 1977 г. при Единната система за 
гражданска регистрация и административно обслужване на населението 
(ЕСГРАОН), създадена през 1977 г. с Постановление №15 на Министерския 
съвет на Народна република България. Изградена по скандинавския модел, 
системата събира и поддържа информация за гражданите в редица категории 
(Владев, И., Р. Владева, 2002).  

Електронното управление представлява трансформация на държавните 
структури чрез използване на информационните и комуникационните 
технологии, насочена изцяло към потребителите. От друга страна 
деконцентрацията представлява организационна техника, при която на местни 
структури се дава възможност да вземат решения, предоставени на централната 
власт. Определящото е предаването на функции от централните държавни 
органи на местни звена и органи, които са на централно подчинение и това може 
да става чрез въвеждането на системите за е-управление. Още повече, че при 
наличието на  условия за въвеждането на е-управление администрацията и 
бизнеса трябва да се стремят да доближават решаването на въпросите на мястото 
на тяхното възникване. Чрез деконцентрацията централната администрация 
може да обхване по-широк кръг въпроси и да участва, чрез местните си звена, в 
тяхното решаване. Като член на Европейския съюз България започва да решава 
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тези проблеми съобразявайки се с приетата инициативата „е-Европа – 
Информационно общество за всички“, позната още като Лисабонската стратегия 
през 2000 година. Електронното управление включва постоянна актуализация на 
нормативната и технологична рамка, в която работи администрацията, за 
постигане на пълно изпълнение на поставените цели, по-рационално използване 
на публичните средства и по-високо качество на предлаганите услуги (Naydenov, 
Kl. 2018). 
 По отношение на теоретичната конструкция на децентрализацията трябва 
да очертаем нейната двойнствена природа. От една страна, съществува 
професионална децентрализация, другият вид децентрализация е 
териториалната. Първият вид децентрализация, означава, че на различни 
структурни звена и обединения, по професионален признак, се предоставя 
възможност да решават определени въпроси, в рамки, установени от държавата. 
Пример за това са висшите училища, на които е предоставена т.нар. академична 
автономия. Друг пример са някои неправителствени организации, които сами 
решават въпроси относно правото, а се упражнява професия и контрол по 
упражняването на това право. Пример за това е Българския лекарски съюз, 
Нотариалната камара, Камарата на строителите и архитектите. Подобна е и 
ролята на регионалния бизнес, който се развива в собствен коловоз. Необходимо 
е да уточним, че потребители на е-услуги са гражданите, бизнесът, служителите 
в държавната, общинска и местна администрация, потребители извън границите 
на страната. 
        В хронологически план още през 1985 г. е издаден Указ №2472 за 
административно-правното обслужване на населението (ДВ, бр. 61 от 06.08.1985 
г.), чрез който за първи път в Република България е регламентирана дейността 
на държавните и обществените органи за предоставяне на административни 
услуги, с цел да се осигури бързо, достъпно, евтино и висококачествено 
административно-правно обслужване на гражданите На практика на регионално 
ниво се създават възможности за функциониране на локални икономики, които 
обаче са неразривно свързани с националния и глобалния пазар. В тази посока 
важно е да изведем на преден план регионалната икономика, която изучава 
взаимодействието на обществените и природните системи, които обективно и 
реално функционират в конкретни пространствени и времеви граници. На 
практика развитието на процесите на децентрализация насърчават укрепването 
на регионалната икономика, която в новите условия за развитието на бизнеса 
налага внедряване на информационни технологии, осигуряващи пряка 
комуникация между министерствата и агенциите с цел облекчаване процеса на 
вземане решения и управление на икономически активните лица. В нашата 
страна тенденцията към дерегулация е процес, който се случва с доста бавни 
темпове, но той може подобри нивото на държавното регулиране на пазарните 
процеси и обществения живот. Тези процеси обаче се насърчават от страна на 
Европейския съюз, чийто член сме от 2007 година. На практика тенденциите за 
развитие на е-управлението в ЕС са заложени в Стратегия „Европа 2020“. Чрез 
приоритетите в нея, за първи път ЕС прави ясна заявка за постигането на 
стандартизиране на процесите по развитие на е-управлението в страните-членки. 
Залага се  широколентов достъп до Интернет във всяко населено място на ЕС. 
Партньорство между частен и публичен сектор в страните-членки, с цел 
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реализиране на по-ефективни и ефикасни проекти за развитие е-управлението. 
Дигитализация на комуникационните процеси и административните услуги на 
местно, национално и наднационално ниво, с цел предоставяне на комплексно 
административно обслужване (КАО) на тези три нива. Постигане на свободна 
трансгранична комуникация и прехвърляне на информация между системите на 
публичните администрации в страните-членки и европейската администрация. 
Изброените приоритети, визират възможността ЕС да се превърне в лидер на 
световната сцена по отношение на иновации в публичния сектор и интелигентен 
растеж. 
 Внимателния анализ на развитието на е-управлението в България показва, 
че процеса се засилва в началото на новия век, когато се открояват една поредица 
от действия, свързани с изграждане на нормативна рамка за административно 
обслужване. Тази поредица от действия е последвана от приемането на Закон за 
защита на личните данни 28 през януари 2002 г. и провеждането на няколко 
дискусионни форума - Национален дискусионен форум „Право и 
информационни технологии“, проведен в град София през декември 2001 г. 
Действащата към настоящия момент нормативната уредба в областта на 
електронното управление обхваща редица нормативни актове, по-съществените 
от които са Закона за електронното управление, Закона за електронния документ 
и електронния подпис, специалния Закон за търговския регистър и отделни 
разпоредби в специални закони. Налице са множество подзаконови нормативни 
актове, детайлизиращи уредбата на електронното управление и уреждащи 
предоставянето на различни административни услуги по електронен път.  Важно 
значение оказват и проведените форуми посветени на информационните 
технологии за високоефективно държавно управление, чийто кулминация е 
Първа международна конференция „Европейски опит в изграждането на 
електронно правителство“, проведена на 29 – 30.10.2002 г. На последната 
конференция е представена за първи път концепция на Стратегия за електронно 
правителство на Република България.  Тази активност е в унисон с бързо 
променящата се среда на световните пазари, клиентите са по- активни в 
търсенето на нужните им продукти и услуги. Те са много по-добре информирани 
чрез Интернет и често имат поредица от алтернативен избор. 
Със създаването на Държавната агенция за е-управление за първи път България 
разполага с отделна структура с правомощия в областта на електронното 
управление, включително за издаване на задължителни разпореждания и 
указания до всички администрации. Управлението, координацията, контролът и 
изпълнението на политиките за е-управление са централизирани и за пръв път са 
изведени като национален приоритет. 
            В условията на неограничен достъп до информация и доставчици, а 
сравняването на предлаганите възможности е рутинна практика. Така доброто 
обслужване на клиента е синоним на качество. Качеството е синоним на добрата 
работа. На продукта с ценни потребителски свойства. На професионализма. 
Затова качеството и неговото управление се възприемат като  важна област за 
бизнеса. Първото нещо, за което хората се сещат, когато става дума за качество, 
е качеството на продуктите. Това разбиране за качеството е като признак и 
показател за висок стандарт. Т.е. качеството се мисли като характеристика на 
продукта,  който организацията доставя на своя клиент. Изискванията на 
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клиентите засягат нещо, което може да се види, пипне, усети и се отнася до 
предназначения за тях продукт или услуга.  От друга страна динамичното 
намаляване цената на информационните технологични продукти в комбинация с 
непрекъснато разрастващата се високоскоростна комуникационна 
инфраструктура, променят в голяма степен мениджмънта на вземане на решения 
и управление. Това предполага че децентрализираното вземане на решения и 
управление може да се укаже много по-подходящо в повечето случаи за 
развитието на малкия и средния бизнес на регионално ниво. Важен проблем 
обаче се оказва процесът на управлението на качеството.  

Концепцията за качеството се е развила с течение на годините, 
разширявайки обективността си и променяйки своите ориентации, започвайки от 
чистия контрол или инспекцията на крайния продукт, докато се превърне в 
глобална стратегическа единица за организацията. Най – пълна информация за 
качеството и неговото управление се съдържа в стандартите на Международната 
организация по стандартизация (ISO). В нея качеството се определя като 
„степента, до която съвкупност от присъщи характеристики удовлетворяват 
изисквания”. Според друга дефиниция от стандарта качеството е определено 
като координирани дейности за насочване и контрол на една организация по 
отношение на качеството. Това включва създаване на политика по качеството 
и цели по качеството, планиране на качеството, управляване, осигуряване на 
качеството и подобряване на качеството. Ето затова, управлението на 
качеството е единство на всички цели по качеството, свързани с продукта и 
организацията, на всички дейности и процеси, необходими за тяхното 
изпълнение. Стандартите ISO 9000 вземат превес и олицетворяват до голяма 
степен разбирането за управлението на качеството в края на 20 в.. Подобряването 
на качеството е дефинирано като част от управление на качеството, насочена към 
повишаване на способността за изпълнение на изискванията за качество, 
респективно ефективно управление на бизнес процесите. Това налага и 
извеждането на необходимостта от тотално управление на качеството (Total 
Quality Management – TQM).  Можем да приемем, че управлението на 
качеството за регионалния бизнес трябва да е системен управленски подход, 
чиято основна цел е постоянно да повишава стойността на продуктите и 
услугите, предоставяни на клиентите чрез проектиране и непрекъснато 
усъвършенстване на процесите и системите на организацията. Думата тотално 
означава, че управлението на качеството обхваща цялата организационна 
система, а не отделни системи, процеси или функционални подразделения. ТQM 
е интегриран подход – управлението чрез тотално качество съчетава грижата за 
качеството на продукта ( в съответствие с изискванията на клиента), постоянното 
внимание към  хората в  организацията  и  въпросите  на цялата организация. 
Затова управлението чрез тотално качество се разглежда като изграждане и 
непрекъснато усъвършенстване на организационни системи, чието ефективно 
функциониране води до нарастване на потребителната стойност на продуктите и 
услугите. За периода, свързан с тоталното управление на качеството, е 
характерно включването на всички, на цялата организация в работата за 
непрекъснато подобряване на качеството. Основните разлики между 
гарантиране на качеството и тоталното управление на качеството са във фокуса 
насочен върху потребителя. Цялата система на управление трябва да бъде 
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ориентирана към задоволяване на клиентите и всичко, което би попречило на 
това, да се отстранява. В  наши  дни  фирмите  използват  качеството,  
придържайки  се  към основата на тотално управление на качеството. Това 
означава, че продължават да се усъвършенстват във всеки един сектор или ниво 
на организация на фирмата. Всички лостове на качеството обхващат от 
човешките ресурси, уменията за планирането и дизайна на продукта до нивото 
на обслужване (Georgieva, M, V. Petrov, 2018) 
 В голяма степен е-управлението на бизнеса налага необходимостта на 
регионално ниво да се подобри капацитета му, а от там и неговата ефективност 
и управленска пригодност. В тази посока на държавно ниво се опитват да 
създадат условия за развитие на електронните услуги, които да подпомагат 
бизнеса и неговите структура. Правилна стъпка е въвеждането на 20-те основни 
индикативни електронни услуги (12 за граждани и 8 за бизнес), посочени от ЕК, 
съобразно изискванията на ЕС за административно обслужване – от първа степен 
(публикуване на информация в сайтове и рубрики на държавните ведомства) до 
четвърта степен (цялостна комуникация между държава, граждани и бизнес по 
електронен път). Положителна стъпка е и въвеждане на други електронни 
административни услуги на „централно ниво“, извън 20-те индикативни услуги 
– имотна регистрация, обществени поръчки, социални услуги и др. 
          По съществено според анализите целта  е да се създадат условия за 
подобряването на е-управлението на локално ниво. Това означава развитие на 
електронни услуги на областно и общинско ниво – внедряване на 
информационни и комуникационни технологии и стартиране на проекти за 
реализация на електронни услуги на областно и общинско ниво, които в 
България засега имат частичен успех. Важно условие за успеха на подобно 
начинание е тоталното въвеждане на електронен документ и електронен подпис 
в дейността по административно обслужване в публичния сектор – преминаване 
към дигитален документооборот и комплексно административно обслужване 
(КАО) посредством въвеждане на системата за е-управление.  Направените 
стъпки за функциониране на централизирани електронни страници на отделните 
административни ведомства засега е само стъпка към осигуряване на достъп до 
информацията и електронните услуги, които предлага публичния сектор, за 
граждани и бизнес. Необходимо е създаване на обща комуникационна 
инфраструктура на публичния сектор, чиято цел е да свърже всички 
административни ведомства в една обща комуникационна среда и да осигури 
свободен пренос на данни между тях. В тази посока трябва да се търсят решения 
за създаване на електронни регистри(хранилищата) за електронни данни и 
информация, които да са винаги достъпни за отделните ведомства и при 
заявяване на достъп до определена информация, която е необходима за 
предоставянето на електронна административна услуга, тя да се съдържа в тези 
хранилища. Паралелно трябва да се мисли за изграждане на административен 
капацитет на частния сектор в унисон с този на публичния сектор, който да 
включи обучаване на кадри в публичния сектор, за работа в дигитална среда - 
основен фактор за подобряване на административното обслужване и 
оптимизация на процесите, свързани с него(Вълков, Вл.2012). 
 В допълнение към интегрирането с природата и технико-технологичната 
интеграция, социалната интеграция, т.е. осведомеността за социалната 
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принадлежност, също е фактор за успешното функциониране и развитие на 
бизнес системата. Връзките между хората в организационната система и 
синергиите, които произтичат от тях, са много важни за ефективното внедряване 
на производствените и бизнес процеси. Социалният компонент на бизнес 
системите се основава на индивидуалността на индивида и принадлежността му 
към социалната подсистема. Хората трябва да се чувстват значими и уважавани 
в средата, където прекарват работната си част от деня. Един от аспектите на 
подобряването на електронното управление е промяна в  подхода на трудовата 
култура.  Това се налага от очертаващата се висока степен на технологизация и 
предизвикателство за  динамика на услугите и управлението на активи, така че 
регионалния бизнес да отговаря на новите икономически потребности и да 
отговаря на изискванията на потребителите. Реализирането на информационните 
технологии зависи от редица фактори като: изградена организационна структура, 
връзки и взаимодействие между различните нива в административната йерархия, 
възможности на наличната инфраструктура за използване и приложение на 
компютърната техника и свързаните с нея възможности за обработка на 
информацията, ползваната база и технологии при решаване на различни 
проблеми от фирмената дейност и други.  В тази посока през последните години 
сектора на информационните технологии надминава значително разходите в 
останалите сектори, това предполага  фокусиране на производството върху 
информационни носители и апаратура от нано- и нови материали.  Тя ще зададе 
новите приоритети на регионалния бизнес като  тласкащ фактор за продуктовите 
иновации. Издърпващите фактори са свързани с индустриите на свободното 
време (в т.ч. електронните игри) и здравето. Съвременните процесни и 
маркетингови иновации са немислими без информационните и комуникационни 
технологии. Интернет и уеб базираните услуги предизвикаха значими социални 
иновации, включително в областта на политическите процеси и държавното 
управление. Така вече е узрял регионалния бизнес да  има виждания за 
модернизиране на регионалната инфраструктура  по отношение на надеждността 
на информационните носители. Нещо повече информационните технологии вече 
се  разглеждат като съществена част от критичната инфраструктура на всяка 
страна, а въпросите за цифровата сигурност стават първостепенни за всяка 
държавна или корпоративна политика, респективно и за регионалния бизнес 

(Naydenov, Kl., 2017). 
        С течение на времето структурата на производството се променя, така че в 
днешно време са необходими все по-иновативни и гъвкави работници, които 
освен че имат познания, трябва да имат предприемачески дух и тенденция да 
поемат рисковете, които водят до успех. Ускореният технически прогрес създава 
материална и техническа база за постоянно укрепване на темпа на растеж на 
новото производство и подобряване на съществуващите продукти. 
Технологичният прогрес едновременно ускорява процеса на морално остаряване 
на продуктите. Интересен е например фактът, че американската индустрия 
инвестира средно 3,4% от общите продажби или дори 46,8% от общата печалба, 
реализирана в изследването и разработването на нови продукти. В тази посока 
по експертни данни в България бизнеса инвестира не повече оо 10-15% от 
печалбата си за нови продукти.  
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 При управлението на бизнеса в повечето случаи се забелязва относително 
консервативен подход към технологиите които изискват промяна в стила на 
работа, се отхвърлят от хората. В тази връзка е необходимо провеждане на 
различни форми на обучение и допълнителни разяснителни действия, с цел да се 
осъзнаят предимствата на информационните технологии и необходимостта от 
тяхното внедряване. Разбирането на хората че извършваните от тях бизнес и 
мениджмънт дейности са проверени и показали своята ефективност във времето, 
на фона на все по-мащабното цифровизиране на тези дейности е равносилно на 
изоставане и връщане назад. Необходимо е ръководните екипи да налагат един 
стил на управление свързан с промяна начина на извършване на различните 
дейности в съответствие с динамиката на изменение на компютърната техника и 
свързаните с нея технологии. Напоследък България се отличава с високи 
равнища на предприемачество (съпоставими само със строителството и мебело 
производството като нови предприятия и с фармацията и козметиката като 
степен на иновативност) в областта на информационните технологии. Повечето 
водещи фирми  вече имат свои развойни звена (лаборатории и персонал), които 
работят предимно по конвергенцията и пускането на тройни услуги и 
разработването на други нови продукти.  

Важно значение за регионалния бизнес ще има изграждането и 
внедряването на Национален портал за пространствени данни (НППД), 
заимстващ добри практики от INSPIRE порталите на други страни-членки на ЕС, 
осигуряващ бърз достъп в машинно-четим, отворен формат до цялото налично 
съдържание на масивите от пространствени данни. Порталът ще осигурява 
възможност на органите на публична власт, които със силата на нормативен акт 
събират, създават, поддържат и разпространяват бази от пространствени данни 
във връзка с осъществените от тях правомощия и предоставят публични услуги, 
да имат взаимен достъп до поддържаните от тях масиви от данни, свързани с 
пространствена информация и законоустановените услуги за работа с тях. Този 
портал ще е насочен към подобряването на инфраструктурата за пространствена 
информация и процесите, свързани с обмен на пространствени данни, съгласно 
Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД). Изграждането на Национален 
портал за пространствени данни е с оглед изпълнение на ангажиментите на 
Република България по Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за 
пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). 

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са един от най-
важните двигатели на иновативността на предприятията и растежа на 
икономиките. ИКТ влизат в предприятията като технологии с общо 
предназначение и вградени в новите производствени и управленски процеси, 
променят организационните граници и трансформират моделите на добавяне на 
стойност, конкуренция и потребление. Ефектите от използването им включват 
намалени относителни транзакционни разходи, скъсяване на продуктовия цикъл 
и структурни изменения в пазарите (конвергенция, концентрация и договорна 
сила). В същото време се появиха и много допълнителни рискове (за фирмената 
сигурност например) и заплахи (за конкурентната позиция на фирмата). 
       Въпреки че няма специфично проучване за България, на базата на експертни 
оценки може да се предвиди, че влиянието на информационните и 
комуникационните технологии върху иновациите  е водещо. Особено висок дял 
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на  базираните иновации са в подсектори, които са интегрирани със световните 
пазари (производство на химични продукти, каучук и пластмаси, стъкло, 
керамика и други), а разликите трябва да се търсят предимно в по-ниско 
технологизираните и недостатъчно клъстеризирани отрасли като производство 
на мебели/обзавеждане, търговия на дребно (извън големите международни 
вериги), производство на метали и метални изделия и хартиено-целулозната 
промишленост, при които има значително по-малко информационни технологии 
базирани продуктови иновации, но е възможно да има повече процесни поради 
догонващото развитие и внедряване на системи за качество в предприятия от 
типа на малките мандри. Практически цялото технологично обновление (във 
всички сектори) в България в периода 2007-2017 г. включва внедрени процесни 
иновации и инсталации в производството. През последните 10 години на 
регионално ниво са реализирани от страна на бизнеса голям брой интеграционни 
проекти на софтуер за фирмено управление, разработени от местни, така и от 
чужди компании. Всички тези иновации (и свързаните с тях промени в бизнес 
процесите) индуцират и предполагат значителни организационни промени в 
цялата икономика (Патарчанов, 2017). 

Заключение  
Бъдещето на информационните технологии и развитието на регионалния бизнес 
като цяло  зависи от ендогенни фактори като човешкия 
капитал/университетските системи, които да произвеждат достатъчно 
специалисти, местното търсене от други индустрии и обществените поръчки за 
системи за електронно управление, както и от екзогенни фактори като решенията 
на чуждите компании за бъдещето на техните клонове, рамковите програми в 
рамките на Европейския съюз и координационните дейности в Европейското 
изследователско пространство в областта на информационните технологии. 
Въпреки широко дискутирания парадокс на производителността според 
повечето водещи учени, който в най-общи линии се състои в разминаването на 
измерените инвестиции в информационни технологии и съвкупните резултати 
(производителност и растеж) на национално и отраслово. В тази посока можем 
да обобщим, че електронното управление може да бъде един от най-важните 
двигатели на иновативността на предприятията и растежа на икономиките в 
отделните регионални общности и развитието на бизнеса в тях. Ефектите от му 
включват намалени относителни транзакционни разходи, по-ефективно 
административно обслужване,  скъсяване на продуктовия цикъл, оптимизиране 
на производството, структурни изменения в пазарите и промяна в триъгълника 
публичен сектор-бизнес-работна сила. След като създаде среда за е-управление,  
в която голям брой действия могат да се реализират единствено с помощта на 
дигитални инструменти, ще подобри състоянието на регионалния бизнес и 
ефективността на публичния сектор да може да служи на своите граждани, 
където и да се намират те. Настоящите институционални мотори на 
електронното правителство са Държавната агенция "Електронното управление" 
и Единният системен оператор. Докато всички са съгласни относно значението 
на въвеждането на лесни, евтини и ефективни двупосочни канали на 
комуникация с държавната администрация, има редица виждания относно 
обхвата и средствата. Едно от очакванията, докато електронното участие се 
разширява, е, че под натиска на обществеността някои от процесите на 
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електронното управление ще се ускорят. Цялостен анализ на разходите и ползите 
е все още трудно да се направи. Но чрез е-управлението  несъмнено ще се 
насърчи регионалното развитие, така и подобряване на публичната среда 
свързана с гражданите и за бизнеса. 
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Abstract. For more than 20 years one of the main strategic goals of the government in 

The Republic of Bulgaria is the development of e-governance. The contemporary stage 

of the implementation of e-government process and the challenges and tasks to be 

accomplished in the next 4 years in order to provide effective and adequate e-services 

for the administration and the citizens, living in and outside of the country are presented 

in this paper.    

Keywords: e-Governance, problems, challenges, tendencies. 

 

1. Въведение 

Развитието на съвременното общество в условията на неравновесна динамика, 

под въздействието на редица политически и социално-икономически фактори, 

възникнали в резултат на глобализационните процеси и усъвършенстването на 

информационните и комуникационните технологии, изисква адаптирането на 

държавната администрация в Република България спрямо новите потребности на 

гражданите и бизнеса, от една страна и управленските приоритети в контекста 

на членството на страната в Европейския съюз, от друга. Създадени са 

„технологически условия човечеството да навлезе в нова производствено-

технологическа и социо-икономическа парадигма, която често пъти е наричана 

„Пост-индустриално“ или „Информационно общество“1. В този смисъл, 

въвеждането на ефективно работеща система за електронно управление (ЕУ) се 

явява от ключово значение за справяне с предизвикателствата, пред които е 

изправен публичният сектор.   

В хронологичен план развитието на ЕУ датира още от 70-те години на ХХ век с 

въвеждането на информационните и комуникационните технологии в 

държавното управление, но в България началото е поставено през 1999 година с 

приемането на Стратегията за развитие на информационното общество, следвана 

от: 

 Стратегия за модернизиране на държавната администрация (2002), 

 Стратегия за електронно правителство (2002),  

 Национална програма за ускорено развитие на информационното общество 

2008-2010 (2008), 

 Обща стратегия за електронно управление 2011-2015 (2010), 
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 Национална програма цифрова България 2011-2015 (2012), 

 Стратегия за развитие на електронното управление в 2014 – 2020 (2014),   

 Проект на Стратегия за развитие на електронното управление в Република 

България 2019 – 2023 (публикувана за обществено обсъждане на 21.03.2019 г.). 

Разграничават се следните етапи в развитието на ЕУ: Подготовка (2001-2003), 

Начално развитие (2003-2005), Целенасочено (децентрализирано) развитие 

(2005-2009), Европейско развитие (2009-2013) и Електронизация – от 2013 до 

момента. 

Основна цел на настоящия доклад е да представи и анализира данни за текущото 

състояние на ЕУ в Република България на база направени различни проучвания, 

да идентифицира проблемите и предложи приоритетни мерки и дейности за 

неговото подобряване. 

 

2. Проучвания и анализи в областта на електронното управление 

2.1. Индекс за развитие на електронното правителство (The E-Government 

Development Index - EGDI)  

Индексът за развитие на електронното правителство2 представя състоянието на 

развитието на електронното правителство на държавите-членки на ООН. EGDI е 

съставна мярка от три важни измерения на електронното правителство:  

 Предоставяне на онлайн услуги; 

 Телекомуникационна свързаност; 

 Човешки капитал.  

На фиг. 1 е представен индексът на развитие на е-правителство в България за 

периода 2003  – 2018 година. 

 
Фиг. 1 Индекс на развитие на е-правителство в България 

 

2.2. Индекс за е-участие (E-Participation Index) 

Индексът за електронно участие (EPI)2 се извлича като допълнителен индекс към 

проучването на ООН за електронно правителство. Той разширява обхвата на 

проучването, като се фокусира върху използването на онлайн услуги за 

улесняване предоставянето на информация от правителствата на гражданите 

(обмен на електронна информация), взаимодействие със заинтересованите 

страни (електронни консултации) и ангажираност при вземането на решения 

процеси (вземане на електронни решения). 
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Рамката на електронното участие се състои от: 

 Е-информация: Активиране на участието чрез предоставяне на гражданите 

на обществена информация и достъп до информация без или при 

поискване; 

 Е-консултации: ангажиране на гражданите в приноса и обсъждането на 

обществените политики и услуги; 

 Е-вземане на решения: Овластяване на гражданите чрез съвместно 

разработване на вариант на политиката и съвместно производство на 

компонентите на услугите и условията за доставка. 

На Фиг. 2 е показано изменението на индексът на е-участие. 

 
Фиг. 2 Индекс на е-участие 

 

Резултатите през различните години са с големи отклонения. Това, което се 

наблюдава е, че има напредък основно по първия показател, свързан с е-

информацията. По другите два показателя, е-консултации и е-вземане на 

решения почти няма развитие. От което следва, че индексът на е-участие 

отразява основно предоставянето на е-информация за българските граждани. 

 

2.3. Доклад за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии  

Докладът за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии3 

проследява постигнатия от държавите членки напредък по отношение на тяхната 

цифровизация, като съчетава количествени доказателства от индекса за 

навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) и 

качествена информация относно специфични за всяка държава политики. 

Структуриран е в пет глави: Свързаност; Човешки капитал; Използване на 

интернет; Внедряване на цифрови технологии и Цифрови обществени услуги. 

На фиг. 3 са показани стойностите на основните показатели на DESI за България 

и Европейския съюз и неговото развитие във времето за периода 2014 - 2017 г. 
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Фиг. 3 DESI 2017 

 

Въпреки че през 2017 г. България е осъществила напредък в разширяването на 

широколентовата инфраструктура и в разработките със свободно достъпни 

данни в сравнение с предходната година, резултатите по отношение на уменията 

в областта на цифровите технологии и цифровизацията на стопанските и 

обществените услуги остават ниски и тя се нарежда на 27-о място по DESI. 

 

3. Проблеми в областта на електронното управление 

Наличието на 8 приети и отменени стратегически документи за 20 години 

показва липса на устойчивост и последователност в политиката за ЕУ. По данни 

на Българска стопанска камара4, през 2016 г. администрацията в България 

развива ЕУ до степен, в която за потребителите се предлагат 2900 електронни 

услуги, от които 87% първични, а 13% комплексни. През този период едва 19% 

от администрациите в страната предоставят електронни услуги като 12% 

поддържат специализирани регистри за реализирането им. Сред 

предизвикателствата е широко разпространеното използване на 

административни регистри на хартиен носител – 27%. Към 2016 година все още 

не е въведена изцяло система за приемане на електронно подписани документи 

– 3% от администрациие на приемат такива.  

Частичното въвеждане на ЕУ е предпоставка за утежнени административни 

процедури и забавяне на административните услуги за гражданите и бизнеса във 

времето. За да предоставят услуги към 2017 година администрациите изискват 

от гражданите 5985 вида документи.   

Съгласно Доклада за състоянието на държавната администрация5 за 2017 г. 

всички администрации в страната разполагат с изградена локална мрежа, което 

е предпоставка за внедряване ИКТ в работните процеси и осъществяването на 

електронен документооборот, но: 

 13,79 % от администрациите нямат система за документооборот; 

 15,69 % от администрациите нямат система за правно-информационни 

услуги;  

 31,03 % от администрациите не са въвели система за управление на 

човешките ресурси; 
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 3,97 % от администрациите нямат система за труд и работна заплата; 

 3,62 % от администрациите нямат счетоводна система; 

 43,45 % от администрациите нямат система за управление на база данни; 

 55,86 % от администрациите нямат системи за управление на документи, 

потоци и съдържание през WEB. 

За да се премине изцяло към е-документооборот между администрациите и 
спазен нормативно установения срок - 01.11.2018 г., за администрациите, които 
към тази дата не са имали възможност да се включат чрез своите системи за 
документооборот в Средата за електронен обмен на документи (СЕОС), 
Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) е създала алтернативна 
(временна) възможност за осъществяване на електронен обмен на документи, 
като е извършена интеграция на Системата за сигурно е-връчване със СЕОС: 
https://edelievery.egov.bg. 
Важна предпоставка за развитието на ЕУ в страната е свързването на всички 
административни услуги с Единната електронна съобщителна мрежа на 
държавната администрация и за нуждите на националната сигурност 
(ЕЕСМДАНС). Отговорите в Интегрираната информационна система на 
държавната администрация за 2017 г. показват, че 20,17 % от администрациите 
са свързани с ЕЕСМДАНС, а 79,83 % не са свързани към нея. 
Към 2018 година, по данни от изследване за електронните административни 
услуги и ЕУ на “Галъп интернешънъл болкан” ЕAД6, делът на активните 
потребители на услуги през интернет не надвишава 7%, а над 85,3% от 
пълнолетните българи все още предпочитат да получават услуги „на гише“. 
Интересен факт е нарастването на броя на средствата за идентификация. 
Отговорите на анкетираните са разпределени по следния начин:  
 ПИН ((Персонален идентификационен номер) – 20,3% 

 ЕГН (Единен граждански номер) – 17,3%; 

 ПИК (Персонален идентификационен код) – 17,2%; 

 Парола – 13,5 %; 

 КЕП (Квалифициран електронен подпис) – 6%; 

 УКД (Уникален код за достъп (НЗОК) – 2,3%.  

Всичките изброени средства за идентификация се използват от 3,6%, а 19,6% 
предпочитат да използват един универсален идентификатор. 
Не трябва да се пренебрегва и нагласата на обществото по отношение на два от 
съществените рискове при използването на електронни административни 
услуги, а именно: злоупотреба с личните им данни и злонамерена външна 
намеса/ хакерски атаки. 
Голяма част от дейностите по въвеждане на ЕУ се осъществяват чрез 
реализирането на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. 
Забавянето в изпълнението на проектите, изпълнявани от отделните 
администрации е пряко свързано с реализацията на обществени поръчки за избор 
на изпълнител. Средно на месец в страната се сключват над 1500 договора за 
обществени поръчки7. Често, те са основната причина за отлагане на дейностите 
във времето. Сред основните проблеми при реализацията на обществени поръчки 
за изпълнение на проекти за ЕУ са: 

https://edelievery.egov.bg/
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 Неточности при подготовката, откриването и провеждането на 

процедурите, които могат да бъдат свързани с неспазването на срокове, 

несъответствия в методиките за оценка и изискванията за допустимост на 

кандидатите, неспазване на процедурите, неточности в оценката на 

кандидатите и други.  

 Неточности при изпълнението, които касаят дейностите по сключване на 

договор с изпълнител, следене за неговото изпълнение и приемането на 

работата.  

Насърчаването на участието на гражданите е крайъгълен камък на социално 

приобщаващото управление. Целта на инициативите за електронно участие 

трябва да бъде подобряване на достъпа на гражданите до информация и 

обществени услуги и насърчаване на участието в общественото вземане на 

решения, което оказва влияние върху благосъстоянието на обществото като цяло 

и по-специално на отделния човек. Разработени са над  160 услуги от 4 ниво 

(включително заплащане на административни такси) за нуждите на различни 

администрации. 

Към 2019 година ДАЕУ поддържа и администрира следните системи от 

ресурсното осигуряване на ЕУ: Единен портал за достъп до електронни 

административни услуги, Система за електронна автентикация (еАвтентикация), 

Система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX), Система 

за електронно плащане (еПлащане) и Система за електронно връчване 

(еВръчване). Чрез средата за междурегистров обмен (RegiX) е създадена 

възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване, съответно 

обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по 

електронен път. Статистиката показва, че само за един месец (15.04.-15.05.2019 

година) през RegiX са подадени 1 439 378 бр. заявки. 
 

4. Предизвикателства, мерки и области на подобрения 

Предизвикателствата пред въвеждането на ЕУ в България през последните две 

десетилетия са свързани с използването на три основни групи ресурси: 

технологични, нормативни и човешки. Необходимо е прилагането на системен 

подход и въвеждане на качествени подобрения за успешното изграждане на 

единна информационна среда.  

Законодателството в по-голямата си част съответства на Европейското 

законодателство. Уредени са въпросите, свързани с достъпа до информация и 

информационни ресурси и гарантирането на правата на гражданите в този 

контекст, както и тези, касаещи правата върху софтерни програми, бази данни и 

други.  
В съответствие с изпълнението на Регламент (ЕС) 910/20148, стратегическите 
цели и дейности по присъединяване на електронното управление на Република 
България към инициативата за трансгранична електронна идентификация, 
предвидени в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на 
електронното управление в Република България 2016 – 2020 г., през 2018 г. е 
изграден и внедрен еIDAS възел за нуждите на трансграничната електронна 
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идентификация и осигуряване на възможност за предоставяне на електронни 
услуги на граждани от Европейския съюз.  
Предстои да бъде надградена системата за електронна автентикация (еАвт) и на 
свързаните с нея компоненти за унифициране на интеграцията със средствата за 
електронна идентификация и информационните системи (ИС) на ЕУ, чрез което 
ще се постигне: Унифициране на интерфейса за интеграция на системата еАвт 
със средствата за електронна идентификация и съответстващите им доставчици 
на идентификация; Унифициране на интерфейса за интеграция еАвт с останалите 
хоризонтални и централизирани системи, предоставяни от ДАЕУ и ИС на 
лицата, попадащи в обхвата на чл. 1 ал. 1 и ал. 2 и чл. 2 от ЗЕУ; Предоставяне на 
стандарт (задължителен за лицата по чл. 1 от ЗЕУ) за структурата, съдържанието 
и протокола, по който се генерира и обменя необходимата информация между 
ИС при електронна идентификация на потребителите по електронен път, както и 
при взаимодействие между система-система; Осигуряване на възможност за 
пълна интеграция и взаимодействие с ИС на лица от държавите-членки на 
Европейския съюз (ЕС). 
За нуждите на ЕУ в процес на изграждане е държавен хибриден частен облак. За 
неговото ефективно функциониране ще бъдат изградени защитен интернет 
възел, центрове за данни, център за възстановяване и център за наблюдение и 
управление. Неговото реализиране ще допринесе за внедряване на облачни 
услуги в държавната администрация и достъпът им чрез защитена преносна 
среда. 
През м. април 2019 г. от председателя на Държавна агенция „Електронно 
управление“ е одобрена Архитектура на електронното управление в Република 
България9. Това е последният документ, който следва да окаже най-голямо 
въздействие върху процесите, свързани с ЕУ в Република България. 
Архитектурата на електронното управление предоставя обща рамка, която 
дефинира и регламентира нейните елементи, като обхваща целия процес на 
взаимодействие между участниците в е-управлението и е насочена към 
реализирането на цифрова трансформация на администрацията; задължително 
използване от административните органи на хоризонталните системи и 
споделените ресурси на ЕУ; прилагане на единни стандарти и оперативна 
съвместимост при проектиране, изграждане, надграждане и внедряване на 
информационните решения; осигуряване на устойчиво високо общо ниво на 
мрежова и информационна сигурност за постигане на доверие от гражданите и 
бизнеса. Отделните административни органи запазват обхвата и 
функционалностите на използваните от тях ИС, но прилагат общите принципи 
на единен модел за предоставяне на услуги и използват споделената 
инфраструктура и системи на ЕУ.  
Предстои да бъде приет Закон за изменение и допълнение на Закона за 
електронното управление10, като основната цел е да се обезпечи разработването, 
внедряването и надграждането на необходимите информационни ресурси на ЕУ 
при спазване на изискванията за мрежова и информационна сигурност и 
оперативна съвместимост, както и прилагане на устойчив модел за 
дългосрочното им управление и поддръжка. 
В процес на разработване е Пътна карта за изпълнението на Стратегията за 
развитие на електронното управление за периода 2019-2023 година. Избраният 
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подход за интегриране и систематизиране на мерки, които досега са били част от 
други (включително секторни) пътни карти, ще постигне като цел единна визия 
за реализирането на ЕУ насочено към гражданите и бизнеса. Реализирането на 
този подход има за цел да бъде сведена до минимум възможността за 
самостоятелни решения, които не са обвързани концептуално с Архитектурата 
на електронното управление, Стратегията за развитие на електронното 
управление и Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на 
електронни услуги.  
Приоритетните мерки, с отговорна институция ДАЕУ, са поддръжка и развитие 
на ЕЕСМ и оптични кабелни линии; Разработване на процедури за 
взаимодействие и параметри на качеството на обслужване в съответствие с ISO 
20000 и методики за определяне на степента на критичност на ресурсите на е-
Управление; е-Демокрация Изграждане и внедряване на  система за 
дистанционно електронно гласуване; Надграждане на хоризонталните и 
централни системи на ЕУ във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, 
заплащане и предоставяне на електронни административни услуги; Увеличаване 
на броя на администрациите, прилагащи единния модел и развитие и 
надграждане на функционалностите му, включително изграждане на Система за 
управление на плащанията и управление на държавните такси; Поддръжка и 
развитие на eIDAS възела. 
 

5. Заключение 
В настоящия доклад бяха представени резултати от проучвания в областта на ЕУ, 
направени от четири различни и независими източници: ООН, Доклад за 
напредъка на Европа в областта на цифровите технологии (EDPR), “Галъп 
интернешънъл болкан” ЕAД и Доклад за състоянието на държавната 
администрация за 2017 г. Бяха анализирани основните показатели, които 
отразяват процесите по развитие на ЕУ и идентифицирани проблемите и 
предизвикателствата до 2023 година. 
Резултатите от настоящия доклад могат да бъдат използвани при планиране и 
приоритизиране на мерки и дейности в областта на електронното управление в 
Република България. 
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Abstract. This study is an attempt to ethical evaluation the possibilities of the 

application of artificial intelligence in the contemporary management context. How far 

does an artificial agent with a directing functions program will ensure the optimization 

of the organization’s internal and external relationships? What would be the 

consequences of the emergence of an adverse effect – situations of uncertainty or value 

contradictions, when changing traditional directing strategies towards management, 

based on artificial intelligence? The starting point of the study is the identification and 

interpretation of relations between “intelligent systems” and the value dimensions of 

work in the organization. 

Keywords: artificial intelligence, ethics, autonomy, creativity, value orientations  

 

Въведение 

В десетилетията на технологичния експоненциален бум, изкуственият интелект 

(ИИ) и автоматизацията на ежедневието заемат все по-голяма част от живота на 

хората от икономически развитите страни. Все повече мениджъри се изправят 

пред трудно решими въпроси относно прилагането на ИИ в организациите. 

Проучване на „Deloitte“ от 2018 г. на 1 400 мениджъри, запознати с темата, сочи 

че 32% от изследваните поставят сложността на етичните дилеми, свързани с 

ИИ, сред трите най-големи риска в управлението (Davenport, Katyal, 2018). 

Въпреки това, повечето организации все още нямат адекватни подходи за 

справяне с етиката на ИИ.  

Натрупалата се критична маса от изследвания и анализи върху етичните и 

правните аспекти на ИИ непрекъснато се увеличава. Специалистите 

mailto:bilinic@yahoo.com
mailto:bilinic@yahoo.com
mailto:akornev96@gmail.com
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предупреждават, че повечето хора подценяват истинското ниво на оптимизация 

на „интелигентните системи“, които имат възможността да се учат от собствения 

си опит и да извършват действия извън обхвата, определен от техните създатели 

(Karliuk, 2018). Интелигентните системи стават все по-автономни по отношение 

на сложността на задачите, които могат да изпълняват, тяхното потенциално 

въздействие и намаляващата способност на хората да разбират, прогнозират и 

контролират поведението си. Нещо повече, тези системи могат да работят 

независимо от техните създатели, което усложнява задачата по определяне 

на отговорността за взети решения. Проблемът се крие именно в липсата на 

предсказуемост и способността на ИИ да действа независимо. Визията за 

разрешаване на подобен казус е „ ... компаниите да подобрят тяхната 

комуникация относно ИИ, така че хората да се чувстват като част от неговото 

създаване, а не като негови пасивни ползватели или дори жертви“ (Davenport, 

2018).   

Целта на изследването е установяване и интерпретация на отношения между 

„интелигентните системи“ и ценностните измерения на труда в организацията. 

Отправна точка на анализа е формулирането и изясняването на две 

изследователски хипотези (Х1 и Х2), с акцент върху автономността и творческата 

активност на съвременния човек. 

 

1. Изкуствен интелект и закона на Муур 

Интересен факт е разминаването между митологичното представяне на ИИ във 

филми и книги и неговото прилагане в реалния живот. Тази разлика може да бъде 

интерпретирана чрез „законът на Муур“ – наблюдението, че за изминал период 

от 18 месеца, броят на транзистори върху квадратен сантиметър печатна платка 

се удвоява (Moore, 1975). 

 

 

 

Фиг. 1. Закон на Муур 

 

Ако тази тенденция се запази, в близко време ще е възможно да бъде симулиран 

и човешки мозък. Вече има подобни проекти в действие, които използват 
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„Spiking neural networks“ (Gerstner, 2001). Такива системи могат да репродуцират 

(хипотетично) опростени версии на човешкия мисловен процес, както и да 

поддържат огромни невронни мрежи, генериращи главно две подразделения на 

изкуствения интелект.  

 

 

2. Видове изкуствен интелект 

В развитието на науката за ИИ се различават множество техники, но най-

популярни засега са достиженията в областта на невронните мрежи, генетичните 

методи за селекция и семантичният анализ (при обработка на текстова 

информация). Индивидуалното и хибридно използване на така описаните 

подходи води до създаване на две различни вариации на ИИ – слаб и силен (общ) 

изкуствен интелект. В повечето случаи на прилагане на ИИ се ползва слабата 

разновидност, докато общата все още е само хипотеза. 

 

 

2.1 Тясно-специализиран изкуствен интелект (“narrow AI”) 

Този тип ИИ се изпозлва при изпълнение на ясно дефинирана задача. Като 

пример може да се спомене виртуалният асистент „Siri“, който е програмиран да 

извършва съвкупност от задачи: когато му бъде зададен въпрос извън 

предвидения набор, софтуерът блокира или връща празен отговор.  

 

 

2.2 Общ изкуствен интелект („AGI”) 

В развитието на интелигентните системи, с техните ограничения – главно в  

изпълнението на тясно специализирани задачи, се стига до все още хипотетичния 

„силен“ или „общ“ ИИ (AGI). Този ИИ би могъл да извършва всяка 

интелектуална задача, изпълнявана и от едно човешко същество. За да 

удовлетвори това условие, AGI ще има нужда най-малко от изчислителната мощ 

на човешкия мозък. Но, поглеждайки от позицията на хуманитаристиката, 

стигаме до въпроса – възможно ли е изкуствена структура от подобен тип да 

симулира или дори да притежава абстрактна мисъл, както и да е способна на 

емпатия? 

 

 

3. Приложения на AGI в бизнес организацията  

В контекста на анализа възникват неясноти, относно границите на 

функциониране, мястото, ролята и вторичните ефекти от прилагане на ИИ в 

контекста на организацията. В тази връзка е интересно изказването на Sundar 

Pichai, главен изпълнителен директор на Google, според когото ИИ може да 

послужи единствено за спасение на човечеството, но не и да го унищожи. Той 
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допълва: „ИИ е възможно най-важното нещо, върху което човекът е работил. 

Мисля че това е по-значимо събитие от [откриването на] електричеството и 

огъня. Всеки път, когато работите с технологии, е необходимо да помислите за 

плюсовете и да минимизирате минусите“ (Parker, 2018). 

Ето и някои примери за приложения на ИИ в социалната среда: 

а) Sophia – полу-автономен робот, който получи гражданство в Саудитска 

Арабия през 2017 г. Роботът е проектиран да подпомага застарели хора и да 

провежда семпли разговори, докато се учи от това, което чува и така да 

разширява речника си. 

б) Разширено наблюдение (чрез видеокамери), комбинирано с употреба на 

алгоритми за разпознаване на лицеви характеристики, което Китай се опитва да 

реализира в град Женгжоу. С внедряването на споменатите алгоритми и 

баснословния брой камери, които следят всички граждани, полицейските власти 

са успели да заловят няколко престъпника и да намалят няколкократно 

катастрофите на определено кръстовище. Разбира се, това звучи добре, но е в 

разрез с принципите на автономността и неприкосновеността на личното 

пространство на хората, живеещи в този град (Mozur, 2018).  

Поглеждайки към недалечното бъдеще, можем да си представим ефекта от 

приложението на един агент на AGI, натоварен със задачата да медиира 

човешките отношенията и управлението в една организация.  

 

 

3.1 Приложения на AGI в междуличностните отношения на организацията 

Медиатор от такъв тип би могъл да регулира вътрешните интеракции между 

служителите в организацията, анализирайки личностните типове на  работещите. 

Това обаче предполага навлизане в пространството и саботиране 

неприкосновеността на индивида. Но, нека приемем, че такъв агент съществува 

в свят, където личните данни, дори обработени, все пак са защитени от трети 

лица и маркетингови агенции. Той ще може да съдейства в медиацията на 

междуличностни конфликти или при селекция на хора с различни 

темпераментови типове, определяни чрез измерители на личността (тестове, 

методики и др.) и/или следене на поведението. Това поражда множество етични 

питания. Например, етично ли е човек да бъде подложен на технологичен 

контрол от изкуствен тип, дори и неинванзивно? Или, уместно ли е човешките 

отношения в организацията да се направляват от „нещо“ боравещо със студена 

логика с цел оптимизация на работната производителност? Може ли да се повери 

толкова „чувствителна“ материя на система, която подлежи на различни атаки, 

при които наличната информация е изложена на риск? Бихме могли да кажем, че 

е възможно. Винаги е по-добре дадена ситуация да бъде разгледана обективно и 

в дълбочина, отвъд влиянието на човешките емоции, които носят повече вреда, 
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отколкото полза. Склонността да се вземат ирационални решения е една от 

предпоставките за провала на бизнес организациите. 

Доближаването до възможни решения на горните въпроси, разбира се, зависи от 

специфичния етос на организацията. Въпреки това, участието на ИИ във всяка 

една социална структура би оптимизирало справянето с междуличностни 

конфликти. Такава възможност се открива при максимално съответствие на ИИ 

с ролята на безпристрастен наблюдател, боравещ с огромно количество 

информация за индивидуалното развитие на работещите.  

 

 

3.2 Взаимоотношения на AGI с външната среда 

Докато междуличностните връзки са елемент от личността на служителите, 

отношенията с външната среда не подлежат на толкова задълбочени 

разсъждения относно етичния аспект на тяхната реализация. AGI, използван за 

регулиране на отношенията с външната среда, би спомогнал за редуциране 

тревожността на работниците, поради ситуации на неопределеност, като 

симулира различни подходи и техните последици на фона на външни фактори. 

Базиран на симулации, ИИ на ръководна позиция, може да вземе по-добре 

аргументирано решение за по-кратък срок спрямо екип от специалисти. Разбира 

се, той не би предприел неоправдан риск, което понякога може да коства 

икономическия и/или социалния възход на организацията. Друг минус е, че 

неговото решение ще остане лишено от потенциалната възможност да включи 

т.нар. „проблясък“ (англ.: insight), или хрумвания, произтичащи от интуицията 

като помощна познавателна функция на човешкото съзнание (Юнг, 1993). 

 

 

4. Етични аспекти на ИИ в контекста на организационния живот  

В еволюцията си, съвременният човек като че ли опасно се е доближил до етапа 

на формиране на поведение, насочено към търсенето на „удобство“ (лесно и 

бързо достигане до желаното). Усилието, необходимо за осъществяване на 

индивидуалните желания в много случаи се прехвърля на външен агент. Грижата 

за това „удобство“ до известна степен е делегирана на ИИ – алгоритми, които 

сортират информация хиляди пъти по-бързо от човешко същество, които 

предвиждат потребителските предпочитания спрямо статистически 

зависимости. Но следва да се запитаме – доколко всъщност, стремежът към 

такова удобство не е в ущърб на индивидуалното ни развитие, креативност, 

автономност и самоуважение? Този процес поглъща голяма част от нашата лична 

информация и видимо ни лишава от лично пространство. Дали това не ни прави 

все по-мързеливи, все по-угнетени в търсенето на по-лесен достъп до всякаква 

информация, услуга или стока? В доклад, публикуван от сп. „Financial 

Management“, се казва: „всички заинтересовани страни, свързани с една 
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организация следва да бъдат упълномощени да поемат отговорност за 

последиците от използването на ИИ …“. Авторите предлагат етична рамка, 

очертаваща основните ценности и принципи в приложението на ИИ, сред които 

са: прецизност, уважение към неприкосновеността на личния живот, 

прозрачност, справедливост, почтеност, учене и др. (Drew, et. al., 2018). 

 

 

4.1 Ценностни ориентации и междукултурни различия 

Смятаме, че в различните култури е различна степента на приемственост, 

доверието към и боравенето с „интелигентни системи“. В тази перспектива е 

релевантно да припомним ценностните поляризации в модела на 

междукултурните различия, емпирично изведен и популяризиран от известния 

холандски учен Х. Хофстеде. Важни за настоящото проучване са две от общо 

четирите класически измерения на модела: 1) индивидуализъм/колективизъм 

и 2) избягване/толериране на несигурността. Ценностните предпочитания по 

първия показател се отнасят до поемане на лична или колективна отговорност. 

Така например при изпълнението на работни задачи, индивидуалистът би 

действал с по-голяма степен на вътрешна мотивация и личен стил, докато 

колективистът е мотивиран в действията си в съзвучие със зададената от групата 

роля и ограничения в самостоятелните му решения.  

По втория показател можем да разграничим организационни култури във връзка 

със степента, до която са склонни да приемат използването на иновации в 

работния процес. Култури с високо толериране на несигурността, например, са 

САЩ, Швеция и Финландия. 

Презумпцията, че толерирането на несигурност се свързва с висока степен на 

иновации, предполага съпротиви при внедряване на ИИ в култури, в които тя се 

избягва. В този контекст обаче, Япония е изключение, предвид високата 

стойност на държавата по този показател – 92 (Hofstede, 2018). Япония е 

йерархично структурирано общество с високо ниво на церемониалност и 

утвърдени навици. Това се дължи на честата опасност от природни бедствия, 

подтиквайки хората да ритуализират ежедневието си, заради нуждата от 

спокойствие, структура и предвидимост. Въпреки това, държавата е една от 

водещите в света на иновациите. Трудно е да се каже на какво се дължи това. 

Можем да предположим, че японците трансформират чувството си на 

несигурност като сублимират тревогите си в творчески дейности. В целостта си, 

въпросът е достатъчно обширен и заслужава собствено изследване. От тази гл. т. 

следва твърдението, че общества, толериращи несигурността са по-склони да 

възприемат като предизвикателство въвеждането на ИИ в организационния 

живот. Напротив, в обществата избягващи несигурността, внедряването на ИИ 

би провокирало повече тревожност сред служителите. 
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4.2 Автономност v/s комформизъм 

Въз основа на казаното по-горе, прилагането на ИИ би благоприятствало 

утилитарния принцип в управлението, но същевременно ще постави на 

изпитание ценностите на универсализма. Неприемливо е да смятаме, че можем 

да разменим себеуважението и личната свобода – разпознати като изначално 

човешко право – за малко повече производителност. От тук възниква и хипотеза 

1 (Х1) в изследването, а именно: прилагането на ИИ ще увеличи потенциала 

за възникване на ценностен конфликт в индивидуалистичните общества 

поради тенденцията към унификация на субектите, които оценява. Тази 

ситуация ще принуди служителите в по-голяма степен да се комформират с 

новата система, увеличавайки нивата на стрес и намаляйки производителността 

им. Илюстрация на така възникналия ценностен конфликт ни дава фиг. 2. 

 
 

 

Фиг. 2. Обратнопропорционална зависимост м/у личностната неприкосновеност и 

организационната производителност 

 

 

4.3 Креативност v/s контрол 

Друга важна стъпка в анализа на включването на ИИ в управлението на 

организацията е извеждането на хипотеза 2 (Х2), че контролът отнема 

творческият импулс на работещите в организацията. 

Стимулирането на творческия процес и оригиналността на решенията силно 

зависят от личната свобода на индивида и концентрацията на съзнанието му 

върху работната задача. На тази плоскост възниква предположението, че 

въвеждането на ИИ като регулатор на работното изпълнение ще възпрепятства 

креативността на работещите и тяхната самоувереност, предвид постоянния 

контрол и отнемане усещането за личен успех при изход от трудни ситуации.  

Следователно, може да се твърди, че контролът/лишаването от личностна 

неприкосновеност и производителността е релация с обратни зависимост (вж. 

фиг. 2.) Ако хоризонталната ос е производителността, то вертикалната се отнася 

до контрол и навлизане в личното пространство на индивида. Графиката 
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разкрива, че с увеличаване на следенето на персонала, производителността 

първо се увеличава, заради външния мотивационен стимул, но след това започва 

да намалява. Това се дължи на повишения стрес и „властовия натиск“ върху 

хората. Те знаят, че са наблюдавани, което води до отслабване на вътрешната им 

мотивация и до загуба на креативност, а следователно – и на производителност. 

Ситуацията бегло напомня на книгата „1984“ на Джордж Оруел. В романа става 

дума за общество, в което всеки е подложен на непрестанно следене и 

креативната мисъл е малко или много забранена. Всеки мисли каквото „трябва 

да мисли“ и всеки инакомислещ е преследван от закона. 

 

 

5. Заключение 

В изследването бяха описани различни видове изкуствен интелект и тяхното 

потенциално развитие, според установените закономерности в съвременните 

технологии и пренасянето им в социума. Бяха определени ценностните 

измерения на казуси, които биха възникнали при евентуално вграждане на 

изкуствения интелект в управленската структура на организацията. 

В крайна сметка, интерпретацията на управленската роля на ИИ е в известна 

степен спекулативна – това е по-скоро мисловен експеримент, отколкото 

„прозрение“, макар че коалицията между интелигентните системи и световните 

лидери все по-ефективно дирижира моделите на потребителизъм и 

конформизъм. Ако някога подобен проект надскочи ограничителните параметри 

на неговите създатели, неговият продукт би бил непредсказуем спрямо личните 

свободи и неприкосновеност на работещите и тяхната творческа 

производителност. По такъв начин приложението на ИИ би породило плеяда от 

етични въпроси, по-значимите от които са свързани с разпределянето и носенето 

на морална отговорност за решенията в организациите.  
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Abstract 

Digital citizenship is becoming more and more important in the digitally mediated 

world, anyway there are big differences among people in access to informatic 

technology, and in skills, with heavy consequences for socio-economic development, 

and for democratic digital partecipation. This paper aims to a balanced analysis of the 

potential and dangers modern digital communication can have for citizenship, looking 

for improvement. It is divided in 3 parts: discussing the main component of digital 

ctizenship, considering the traits to democracy due to the digital devide, and developing 

proposals for inclusive digital ctizenship, especially in the field of education, in order 

to support all people for achieving high competences and fighting discrimination, 

reducing the gap in the use of digital tools for citizenship. The methodology includes 

the use of scientific studies and official documentation by International bodies; it is a 

value-based and vision-driven approach to innovation in education, and in digital 

citizenship.  

Keywords  

Digital citizenship, Education, Inclusion, Democracy, Competence.  

 

Introduction   

Digital technologies and the world wide web, one oft the main services of Internet, 

make it possible to connect to the rest of the world. Almost every sphere of life: finance, 

tourism, shopping, work and our social relationships, has been dramatically 

transformed by the rise of new information and communication tools. 

Thanks to digital technologies, today we can bank, read news, study for a degree, and 

chat with friends across the world, all without leaving the comfort of our homes. We 

can develope a new relationship between cities and local residents, between 

parliamentarians and citizens. All politicians, the economic groups, the national and 

international organisations and the citizens use social networks, many of them use it 

for political purpose. 

According to the Council of Europe, digital citizenship is the competent and positive 

engagement with digital technologies (creating, working, sharing, socializing, 

investigating, playing, communicating and learning), participating actively and 

responsibly in communities (local, national, global) at all levels (political, economic, 

social, cultural and intercultural), being involved in a double process of lifelong 

learning, and continuously defending human dignity (Council of Europe, 2019). Given 

the ubiquitous and pervasive character of digital technologies in mediating 

communication, participation and forging  of  cultural  identities, digital citizenship 

van be seen as a continuation and broadening of the core concept of citizenship.  
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The internet penetration rate is high; as of January 2019, North America and Northern 

Europe both were ranked first with an online penetration rate of 95 percent, followed 

by Western Europe with 94 percent (Statista, 2019). The potential of these tools is 

enormous, even for managing democracy, participation and inclusion. 

The 2018 World Development Report (WDR 2018), Learning to Realize Education’s 

Promise, devoted entirely to education, suggests that digital platforms and virtual 

convening could be transformative in terms of citizen engagement, as long as it makes 

provision for digital inclusion and reaches out to those who are less likely to use the 

internet.  

The challange is including disadvantaged (poorer, elderly, under-educated, and those 

in disanvataged areas like the so called third world etc.) citizens  who experience access 

problems to the Net, or lack of skills to interact with government and services.  

 

On line active citizenship  

The Internet has made basic information of countless political subjects accessible to 

any citizen skilled and motivated enough to seek it out; it allows individuals to post, at 

minimal cost, messages and images that can be potentially viewed instantly by global 

audiences. 

Democratic countries and cities have been governed in the last centuries through the 

means of representative government. As citizens become evermore connected with 

intelligent devices, the potential to collect and use dynamic input in a virtual way 

becomes real (Mossberger,  et al.,  2008). Local governments have set up platforms to 

enable citizens to find information, to submit ideas, rank priorities and allocate public 

resources. Smart city data platforms have long held all kinds of different data feeds: 

from transport and mobility, to energy and waste, allowing some times participated 

policy making to planning and participatory budgeting.  

Political civil society activities include a broad range of engagement forms, mostly 

digitally mediated, from coordinating activities in formal and informal structured 

NGOs, to turning up at a protest or signing a petition, being member of societal 

organizations, like political parties, religious and cultural groups, trade unions, 

volunteering, work for electoral campaignes, representativness in the working place, 

consumer protection, attendance in demonstrations, citizens initiatives, communication 

among citizens and with the institutions, etc. 

New forms of political participation, outside of the classical ones are established and 

play a pivotal role, online-petitions, crowdfunding, even bottom up as flash mobs, pyrat 

parties, etc., almonst all forms of active citizenship.   

Participatory Citizenship reflects the idea of a healthy democracy based on 

participation in different domains of life, from formal politics to community activities 

and protest.  

Platforms and open data have the potential to promote transparency and collaboration 

in cities. The success of any commons approach relies on the principle that data is open 

source so that it can be used for public benefit and innovation. Open government is 

expected to create dialogue among citizens and public administration; it requires 
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understandble information, skills to use them in proper way, but democracy is very 

dependent on the inclusion.  

Digital democracy is a broad concept, not easy to define and to implement. ‘Cities as a 

Platform’ and open data movements paint a high tech picture of the future urban 

governance where city governments are more open, cooperative and the power 

dynamics between citizens and cities is evened out and government is an enabler for 

citizen-led innovation, anyway significant segments of the population are still excluded 

from digital citizenship, undermining the democratic principle of openess to all.   

 

Traits to democracy, obstacles and risks 

There are different fields of relationship among who takes decisions and the citizens: 

1. the open access to politically relevant information; 2. communication, which implies 

the possibility to espress the own voice (proposals, protests), being heard and debate, 

conributing in building public opinion; 3. contribution to the general decision making, 

control, and consultation, especially voting (Bombardelli, 2014). 

The digital divide affects the politics of information societies throughout the globe. 

Countries and people are unequally prepared to seize the benefits of digital 

transformation, and that makes digital citizenship a privilege for elites, not a 

democratic process, for several reasons, when citizens are have no access, are not 

competent enough, and when they are manipulated. It is not enough inviting bottom-

up participation via online platforms and allow more dialogue, when small or large parts 

of the population are excluded from meaningful political participation, hindering the 

quality and legitimacy of decision-making, based on digital processes. 

There are barriers and exclusion, both because of the functioning mechanisms of 

internet, and because of technological and social inequalities (Warschauer, 2004).  

I don’t touch here the big question of the governance of the digital space: cyberbullism, 

messages of hate, spionage, hackers, criminality, terrorism, difficulties in the 

protection of safety, identity and of privacy, questions of intellectual property, security 

online, debates of digital sovereignity of States, monopolist global properties, rights 

(privacy, safety, access and inclusion, freedom of expression), and responsibilities of 

the users. I focus on inclusive democratic digital citizenship. 

Participatory forms of Citizenship require political literacy which incorporates civic 

and general knowledge, skills, attitudes and values for effective political participation 

and for the capability to exercise rights.  

Key parts of the Internet, the link structure of the Web is critical in filtering what 

content citizens see. The pattern of links that lead to a site also largely determines its 

rank in search engine results. The software code, search engines guide powerfully most 

users’ online search behavior. 

As the news we are fed is curated for us by powerful remote algorithms, there is a danger 

that it undermines the objectivity of our judgments and predetermines our decisions, 

truly leading to forms of brainwashing of the people. 

High competences are needed to avoid obstacles and risks. The European key 

competences for LongLife Learning 2018, state that citizenship competence involves 

‘...critical thinking and integrated problem solving skills, as well as skills to develop 
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arguments and constructive participation in community activities, as well as in 

decision-making at all levels, from local and national to the European and international 

level. This also involves the ability to access, have a critical understanding of, and 

interact with both traditional and new forms of media and understand the role and 

functions of media in democratic societies.’ (EU Council, 2019). 

Government should work to ensure that all who want access to the Internet are granted 

it potentially, social infrastructure can be developed to give people the power to build a 

citizen community. However, those who are genuinely not interested in being online 

should not be discriminated against by government. 

Proposals for fostering inclusion in digital citizenship are to be implemented both in 

the fields of improving communication by governing bodies and empowering citizens 

through formal and non formal education.  

A range of initiatives have to be set up to tackle this problem, and government 

intervention, to cater for those digitally excluded. Public policy, cities and regions can 

enable as many people as possible to contribute to and benefit from the common 

development; they must address educational and technological disparities, give the 

necessary support in place, adopt unser friendly platform models and choose the right 

tools. Combining digital and face-to-face engagement with citizens will build trust and 

empathy, and foster relationships and cannot be achieved by digital means alone.   

Accordig to the European key competences for LongLife Learning 2018 ‘Digital 

competence involves the confident, critical and responsible use of, and engagement 

with, digital technologies for learning, at work, and for participation in society. It 

includes information and data literacy, communication and collaboration, media 

literacy, digital content creation (including programming), safety (including digital 

well-being and competences related to cybersecurity), intellectual property related 

questions, problem solving and critical thinking.’ (EU Council, 2019). Civic 

engagement, political interest, political influence in discussion and in decision making 

have to build up upon political knowledge.  

 

Democratic, Inclusive Digital Citizenship and Education 

Education is central to the  process of developing competences both for general 

kearning, for digital competences and for citizenship. Civic competence and digital 

skills improve the quality and effectiveness of participatory citizenship. 

The European ET strategy 2020 includes digital literacy (Digital Agenda for Europe) 

too.  

Many Europeans believe their digital skills are sufficient, responding to 

Europbarometer Survey, (35% of respondents fully agreed that their skills were 

sufficient for their daily lives whilst 36% tended to agree). In particular, younger 

people and people with a higher level of education are generally more confident in their 

skills (European Commission Special Eurobarometer 460, 2017), but the Survey 

OECD 2019 considers only 58,3% of the OECD ctizens able to use internet in  complex 

way (OECD, 2019).  

School systems should support students in learning media and information literacy, 

although the capabilities of digital citizenship depende not  entirely on school 



99 
 

education; family, formal and informal groups, peers, media and political world can 

support the development of digital and of  civic competence. Being media and 

information literate is something that needs to be developed through education and 

through a constant exchange with the environment around us. Citizens should take a 

critical approach to the validity, reliability and impact of information and data 

available. A digital citizen has to maintain an attitude relying on critical thinking as a 

basis for meaningful and effective participation in his/her community (Council of 

Europe, 2019) 

Bennett stresses the importance of the student’s experiences of engagement and active 

participation within the educational system to shape the outcomes of citizenship for 

future generations, practicing  and experiencing digital citizenship.  This offers 

possibilities to embed authentically digital  citizenship in all its facets in educational 

practice. It can prove a viable pathway for innovation in education underpinning and 

fostering a new inclusive digital citizenship (Bennett, 2008, p. 21).  

Educational efforts for political literacy by the school and by social bodies should 

improve knowledge and cognitive skills, develope awareness, habits of selecting 

information, fostering awareness and responsibility and competent political and 

electoral choices. 

 

Conclusive remarks 

In this paper the  concept  of  digital citizenship has been reconsidered in view of 

inclusion for democracy by focusing on the role of education in relation to digital 

citizenship. 

E-participation is a recent form of participation that uses new media, which brings with 

it great opportunities, but also considerable risks for democratic participation. 

Digital on line tools seems to open potentially new paths for active citizenship; one 

long-standing obstacle has been the digital divide, because disadvantaged groups, 

digitally excluded for socioeconomic, geographic, cultural reasons lag’ behind in their 

access to and use of the Net, or/and have poor critical skills.  

Digital democracy can be ensured only with inclusion, adopting inclusive practices in 

the context of a digitalized society, reducing exclusion for those with less access and 

fewer digital skills in information societies, which hinders a democratic participation.  

City mayors and local leaders are expected to invest in social infrastructure to help 

individuals, families and communities to beter participate in decisions making 

processes about society and the economy. 

Educational measures for developing competent citizenship covers competences like 

properly managing personal and others’ information shared online, skills for work, and 

for political participation. 

Engagement with digital technologies and content requires a reflective and critical, yet 

curious, open-minded and forward-looking attitude to their evolution. It also requires 

an ethical, safe and responsible approach to the use of these tools.’ (EU Council, 2018). 

All efforts are to be put in practice for fostering inclusive democratic digital citizenship, 

performing economic, political, and educational measures for empowering all citizens. 
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Abstract. Comparison of UniRank Technical Universities (2019) shows: University 

of Ljubljana - 539, METU Ankara - 459 and TU-Sofia - 3929 place (one year drop by 

311 places). As a means of advanced video training, it is possible to use free video 

lectures of the "Selphy-Video-Lectures" type in Bulgarian universities, through 

YouTube.  Author videos from the screen of the presenter computer can be accessed 

through free "Self-Video-Lectures Technology". At the Technical University of Sofia 

video lectures are created and implemented through the personal activity of lecturers 

via video channel "Life technical" (playlist - "TUSOpenCourseWare"). Serious attitude 

towards video training and participation in international associations can provide an 

effective boost to the global rating of Bulgarian universities. 

Keywords: lectures, university, rating, selfie video, video recording, 

OpenCourseWare, distance learning, stream. 

 

1. Въведение 

OpenCourseWare е световна безплатна и отворена цифрова платформа за 

висококачествени образователни материали, организирани като видео 

курсове. „Консорциумът OpenCourseWare“ е съвместна дейност на повече от 200 

висши учебни училища и асоциирани организации от цял свят, които създават 

широко и дълбоко тяло с отворено образователно съдържание, използвайки общ 

модел. Мисията на „Консорциума OpenCourseWare“ е да развива образованието 

с възможности за хората по целия свят. Вече повече от седемнадесет години е 

натрупан световен опит в напреднали университети чрез записи на лекции чрез 

видеокамера в зала. (OpenCourseWare, 2019) Предлагат се множество варианти 

на софтуер за видеозапис и съответен хардуер. Няма съмнение в ясно изразеното 

желание на студентите да ползват видеозаписи на лекции (Станчев, Вл. Л., 2017).  

В България като положителен пример може да се посочи частен 

университет, който за видео платформата си обявява: „Отворените курсове и 

модули на Софтуерния университет ООД се организират отделно от основната 

програма по софтуерно инженерство. Те са достъпни не само за студентите на 

Софтуерния университет, но и за всеки, който желае да развие своите знания и 

mailto:vl.l.stantchev@gmail.com
mailto:vl.l.stantchev@gmail.com
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умения в дадена област. Курсовете са изцяло практически насочени, като целят 

да развият реални практически умения сред курсистите. След всеки курс, 

успешно представилите се участници получават сертификат, който може да бъде 

представян пред компании-работодатели.“. В 2016 г. Николай Денков, служебен 

Министър на образованието и науката връчи на този университет 

„Образователна награда“ – за най-мащабната частна образователна 

инициатива за провеждане на курс по програмиране в 28 града в страната, както 

и развиване на програма за дигитален маркетинг и програмиране за деца. Тази 

висока награда беше присъдено от името на елитното частно сдружението БАИТ. 

За съжаление използването на видео обучение в България е изключително 

слабо и това е най-важният фактор за фаталното изоставане в световния 

университетски рейтинг. 

  

Фигура 1. ТУ - София  в световния uniRank University Ranking (поредно място в 

рейтинга  с  прогноза за 2020 г.)  Източник:  UniRank. https://www.4icu.org/reviews/485.htm 

 

 

2. Университетският рейтинг като резултат на активност за участие в 

световни сдружения и прилагане на  обучение чрез нови видео 

технологии.  

Като пример на системите за класиране може да се представи  QS World 

University Rankings. Която сравнява най-добрите университети в света и водещи 

институции по регион и тема чрез важни фактори като: „онлайн-дистанционен 

престиж на университета“ (QS World University Rankings, 2019).  

Първоначално публикувана през 2014 г., класацията на QS World University 

Rankings за университети  представя 300-те най-големи университета в 

https://www.4icu.org/reviews/485.htm
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развиваща се Европа и Централна Азия с цел да се проследи работата на висшите 

училища в страните. 

Оценяват се общо 10 фактора, като всеки от тях допринася за определено 

съотношение към общите резултати на институциите. Таблицата с резултатите 

може да бъде сортирана, за да се сравнят университетите по всеки от тези девет 

показателя.  

Академичен престиж (30%) е ежегодното глобално академично изследване 

на QS, което изисква от академичните среди по света да идентифицират 

институциите, които те възприемат като с най-добра работа. 

Престиж на работодателя (20%) QS изисква от дипломираните 

работодатели по целия свят да посочат институциите, които смятат, че 

произвеждат най-добрите висшисти в техния сектор.  

Отношение между преподаватели и обучаеми (10%). 

Доклади за всеки факултет (10%) Изчислена с помощта на данните от 

Scopus на Elsevier's. 

Международна изследователска мрежа (10%). Използвайки данните, 

предоставени от Scopus, този показател оценява степента на международна 

откритост по отношение на изследователското сътрудничество. 

Влияние в мрежата (5%) 

Въз основа на класирането на Webometrics , този индикатор отразява 

степента на онлайн присъствие на всяка институция, един от аспектите на 

тяхното участие към международна ангажираност и комуникация. 

Персонал с докторска степен (5%) 

Цитирания на хартия (5%) Отново въз основа на данни от базата данни на 

Scopus. 

Международни преподаватели (2.5%) и чуждестранни студенти (2.5%) 

Общите резултати от Класирането на университета QS EECA се 

публикуват в интерактивна онлайн таблица. 

 

Системата за класиране на университети  uniRank University Ranking  е 

предназначена за предостави приблизителна глобална класация на световните 

университети и колежи, въз основа на тяхното присъствие в Интернет и 

популярност по отношение на прогнозния трафик, доверие / авторитет и 

популярност на връзката с качеството. Това е специално предназначено да 

помогне на чуждестранните студенти и преподаватели да разберат колко 

популярна е дадена институция за висше образование. 

В новата класация на UniRank от 2019 година за представяне на 

университетите в YouTube личи, че ТУ - София е на 17 място от българските 

университети. Това е факт, поради отказа на университета да поддържа 

създадения в 2014 година голям видео канал на университета „Живот 

технически“, който сега действа на самоиздръжка и по параметрите си няма 

конкурент в страната и в Източна Европа.  
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Фигура 2. Примерни класации с данни от UniRank:. https://www.4icu.org/bg/ 

 

Обучението чрез видео лекции със свободен достъп е световна неотменима 

тенденция. (Rajan Vaish , Snehalkumar (Neil) S. Gaikwad, 2017) Възможността за 

всеки университет да развива тази форма на обучение може да се очаква, че ще 

оказва силно влияние върху престижа на учебното заведение.  

 

3. Издигането на университетския рейтинг ефективно може да се 

постигне чрез активност за участие в световните сдружения за 

развитие на обучение чрез прилагане на нови видео технологии.  

 

За повишаване на престижа на българските университети и на техния 

рейтинг бързо и решително трябва да се пристъпи към активно участие във 

всички възможни световни сдружения за отворено видео образование. 

OpenCourseWare Consortium е престижна глобална мрежа за видео 

обучение от образователни институции, хора и организации, които подкрепят 

подхода към образованието, основаващ се на откритост, включително 

сътрудничество, иновации и колективно развитие и използване на отворени 

образователни материали. Консорциумът за отворено образование е организация 

с нестопанска цел, която е регистрирана в САЩ и работи в цял свят (Open 

Education Consortium, 2018). 

               Bulgarian Universities on YouTube 
Rank Subscribers University 

1 1,043 American University in Bulgaria  

2 1,012 Varna Free University "Chernorizets Hrabar"  

3 607 Medical University-Varna  

4 486 New Bulgarian University  

…….. 

17 43 Technical University - Sofia Technical University - Sofia's  

 

                     Bulgarian Universities 
Rank    University                                              Town 

1 Sofia University "St. Kliment Ohridski" Sofia 

2 New Bulgarian University Sofia 

3 Technical University - Sofia           Sofia. 

4 University of National and World Economy Sofia 

5 Plovdiv University "Paisii Hilendarski" Plovdiv ... 

6 University of Ruse "Angel Kanchev" Ruse ... 

7 American University in Bulgaria Blagoevgrad ... 

8 Medical University-Varna Varna 

9 University of Economics - Varna Varna 

10 Varna Free University "Chernorizets Hrabar" Varna 

 

https://www.4icu.org/bg/
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Фигура 3. Кадър от Видеозапис на лекция от MIT – OCW  през платформата YouTube. 

Записът е чрез видеокамера в лекционна зала и е придружен със субтитри на избираем език 

(български). Available at: https://ocw.mit.edu/6-S095IAP18 

 

Университетът  в Любляна в UniRank (2019) заема 539 място и е 

активен с курсове за отворено обучение през словенската световна платформа 

VideoLectures.NET 

Близкоизточният технически университет в Анкара (Orta Dogu Teknik 

Universitesi, Ankara - METU) в UniRank (2019) заема 459 място. 

Този Близкоизточен технически университет е член на „Консорциума 

OpenCourseWare“ и поддържа свой образователен видео канал.  

 „METUOpenCourseWare“ е безплатен и отворен канал - образователен 

ресурс за преподаватели, студенти и самообучаващи се от целия свят. 

„METUOpenCourseWare“ не предоставя кредити или степени и не осигурява 

достъп до факултети.  

 

4. Заключение 

 

Сравнението на технически университети по UniRank (2019) показва:   

Университет в Любляна - 539,  METU Анкара – 459 и ТУ-София - 3929 

място (спадане за една година с 311 места).  



106 
 

Като средство за съвременно видео обучение е възможно приложението на 

обучение чрез свободни видео лекции от тип „Селфи-Видео-Лекции“, в 

българските университети преди всичко чрез платформата YouTube. (Anderson 

Ashton,  Huttenlocher D., Kleinberg J., Leskovec J., 2014) 

Авторски видеозаписи от екрана на презентиращия компютър могат да се 

постигнат чрез лесната и безплатна „Технология Селфи-Видео-Лекции“. Чрез 

тази технология видеозапис може да бъде реализиран от самия лектор (дори на 

живо върху презентиращия компютър с уеб камера) чрез комплектация от 

безплатен или евтин софтуер (Станчев, Вл. Л., 2016). 

В Техническия университет – София видеозаписи на лекции се създават и 

прилагат чрез лична активност на преподаватели и специалисти през свободния 

видеоканал „Живот технически“ (плейлиста в YouTube – 

„TUSOpenCourseWare“). В българските висши училища ползването в 

обучението на  Видеозаписи като копия на реални учебни лекции установено 

през информацията от техните портални сайтове е крайно изостанало и най-често 

изобщо не се прилага.  

Сериозното отношение към видео обучението и участието в международни 

сдружения може да даде ефективен тласък към нарастване на световния рейтинг 

на българските университети. 
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Abstract 

The Aim of the research  is to move towards the comprehension of  modern effective  

e-communication  and   information technologies , the relation  among students’ 

approaches to learning and their success in life-long learning.   This research also 

offers a brief guide to the implementation of  investigations  connected with learning   

perspectives of Open and Distance Learning and the successful cognitive development 

of  students in the process of life-long learning.  

The Methods of the research is the theoretical analysis of the scientific literature on the  

given problem. 

Keywords: achievements, approach to learning, E-learning, effective e-

communication, information technologies,  Open and Distance learning , 

responsibility,  hemisphere, success,, Gender factor,  diverse,   autonomous learning,  

online lecture room, transformative learning.  
 

I. Introduction  

The impact   of modern information and e-communication technologies' development  
has a greater capacity to transform  knowledge and new different approaches to 
learning and teaching. 
Learning management should do more than merely elicit predictable obedience; 
indeed, it should be a supportive vehicle for the enhancement of student Self-
understanding, Self-evaluation, and Self-actualization.  

The development of new information technologies leads also to the creation of a 
global marketplace and increased competition. On a much greater scale than at present, 
students   can  choose from a distant, prestigious provider, rather than one from his/her 
local university.  

Faced with  increasing numbers of students  arrived at universities   experiencing  
considerable emotional stress, and learning environments where students’ abilities vary 
widely,  lecturers experience a heightened need for promoting the effectiveness in 
motivating and managing students.  

E- learning management's technologies  have kept a pace with increasing demands 
placed on lecturers. The concept of higher school discipline concentrated on dealing 
with inevitable student misbehaviour, was replaced by the concept of  e-learning 
management, emphasized methods of creating positive e-learning environments that 
facilitate positive student behaviour and academic achievements.  

According to Jones & Jones [5], to be effectively implemented, comprehensive 
learning  management includes five areas of knowledge and skills: 

 learning management is based on solid understanding of current research and 
learning theories and on student’ personal and psychological needs; 
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 learning management depends on establishing positive lecturer-students and 
students-peers relationships that create a learning community  of support; 

 comprehensive learning  management involves the usage of  different 
instructional methods  facilitated  optimal learning by responding to the  
individual needs of  students according to their learning styles; 

 comprehensive learning management involves  the usage of organizational and 
group management methods  involved students in developing and committing to 
behavioral standards that help create a safe, caring community and the 
implementation  teaching methods  facilitated   an efficient  lecture-room   
arrangement; 

 learning management involves an ability to use a wide range of counseling and 
teaching methods that involve students in examining and correcting their 
inappropriate learning methods and choosing the most suitable and productive 
approaches to their learning. 

Lecturers of any higher school should  do much to achieve such a comprehensive 
learning environment. They should take into account social, political and economic 
changes people have had in the modern  society, the greater diversity among students, 
a  varied cognitive level of their  development and their psychological, physical, 
motivational characteristics. 

Each lecturer connected with contemporary higher education should deliberately 
approach to own  teaching methods  taking into account  the variety of demands by the 
business world for  individuals with their ability to function well in a knowledgeable 
society, the expansion of international contacts and broadening of the European 
Council  as well as the global Labour Market.  

How can the members of the academic staff help students to respond to these 
urgent changes and demands?  

Many institutions of higher education in Latvia, and  the  Baltic International 
Academy as well  turn to use of the Internet to create effective e- communication 
among students and their instructors  to receive  learning courses at a distance. Some 
educational institutions view this as a perspective way to attract students who can't not 
attend lectures.   

Distance, or e- learning, implemented different new learning  information 
technologies 
( IT), the usage of the global information net- the Internet,  have the great potential to 
solve a lot of students’ problems.  

Contemporary information technologies can change  roles of students, and 
lecturers,  facilitate more student-centered personalized e-education, e-communication, 
save money through improved learning processes and increase  students’ Self-esteem, 
Self-respect, Self-actualization and Self-responsibility for their learning,  improve their 
achievements, expand the scope and content of the  learning curriculum.  

But what do students usually bring to  e - learning? What are the most typical 
characteristic features of  students connected with contemporary new information 
technologies nowadays?  

If all of students are ready to implement new information technologies 
successfully? 
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If  lecturers do their best to help students to adapt to the learning environments on-line 
?  
All these questions are discussed so much by a lot of educators and scientists, but 
scientists  have an urgent need for the further analysis of these problems. 

Burge & Roberts[1], identify five key students' characteristics existed in  in all 
learning environments: 

1. motivational drives to actions; 
2.   developmental stages ( thinking and group processes); 
3.   gender factors' influences; 
4.   cultural differences; 
5.   differences in students’ approaches to learning. 
 

1. Students have two key motivators that drive their actions: 
 

 the need to feel competent- to feel a sense of mastery in acting independently 
and successfully in the world; and 

 the need to feel connected with and to belong to the supportive relationships. 
Hiemstra [4]. 

2. Students can progress greatly through the developmental stages of thinking and  
through the interaction  when a part of a learning group. Their way of thinking is 
developed from: 

 black and white thinking, where they look for the right answers from the 
authorities,  

 an acceptance of multiple sources of information, including their personal 
experience,  

 developing  personal set of beliefs about the laws of knowledge, how it is 
created, and how to learn in the best way.  

Students should work out their own way of learning through these stages. It depends 
on whether  a lecturer can set up  right conditions for e- learning, e-communication  
and in such a way to help students to learn in their best appropriate way.  
 
3. Gender factors‘ influences.   
The Gender factor emerged as a particularly relevant component  in the usage of e-
learning technologies. For example, many women regard computers more differently 
than men do. Women use computers, whereas men fall in love with them.  

The word “gender” refers to the behavioural expectations which society and a 
higher school place on women and men. The author claims that individuals act, learn, 
think, solve problems differently according to their Gender factor. Gender-based 
differences are especially evident in the way how individuals communicate.  

The usage of language reflects  power structures based in the gender 
socialization; for example, the majority of  men use a “report” style of speech, while a 
lot of  women use a “rapport” style. A “report”  refers to a style designed to maintain 
a personal status and independence and to display one’s own knowledge as the  first 
priority of communication.  

A “rapport” refers to a style designed to create  and maintain collaborative 
relationships while touching with others knowledge and feelings. These two styles can 
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be felt acutely in technological settings using audio or computer conferencing, for 
example, where male- and female- students cannot see or hear each other to better 
interpret what is being said. 
4. Cultural Differences 
Cultural backgrounds influence what students bring to learning depending on his/her 
cultural origins. According to Roberts & Keough [1], there are five key cultural 
principles important in any learning environment: 
1.cultural disruption,  
2.paying attention to physical, mental emotional and spiritual needs,  
3.responsibility, 
4.traditions, 
5.history.  
Any student should know  laws of own successful learning, communication, his/her 
approach to learning, choose  methods, materials, ways of perceiving new information 
and implementing  learning tasks according to own approach to learning, thus control 
and have the shared responsibility with an instructor for his/her achievements in 
learning.  

The author believes that to apply  five  principles, an effective member of the 
academic staff  should : 

 be known personally by her/his students;  

 willing to evaluate and manage his/her e-teaching according to students’ needs; 

 be co-present, as apposed to being a dominating presence; 

 be flexible; 

 be supportive to students who want to observe before experimenting and want 
to go at 
their own learning pace  ; 

 encourage students  who want to incorporate their culture in own e-learning 

 be such a person who uses contemporary information  technologies to enhance 
her/his own progress as well as  the students’ progress. 

 

 5. Differences in students' approaches to learning 
There are numerous definitions of approaches to learning  in  scientific literature.  
An approach( approaches) to learning  : 

 is the characteristic manner in which an  individual chooses to implement a 
learning task, Skehan [12];                                                                                                                  

 is an individual approach to a learning  situation, Spolsky[13];. 

 are  cognitive, affective and physiological trait that are relatively stable 
indicators of how learners perceive, interact with, and respond to a learning 
environment, Keefe[6];    

 are choices of experience, through which  individuals  emphasize  four modes of 
the learning process:1.concrete experience, 2.reflective observation,3.abstract 
conceptualization, and 4.active experimentation, Kolb[7];  

 are conditions under which each person begins to concentrate on, absorb, 
process, retain, apply new or difficult information and skills. Some elements of 
students’ learning styles are stable, they are not  changed during an individual’s 
life, for example, the way of perceiving and processing new and difficult 
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information- auditory or visual-, the optimal time for learning, persistence, 
preferences connected with light, sound and design, but some of them could be 
changed , for example, social and motivational preferences,  

Dunn [2]; 

 are individual student’s reactions to the 23 elements of instructional  
environments: immediate environment: (noise, temperature, light, 
design);motivation; social preferences- (learning alone, with peers, with an 
authoritative figure  presence), physical characteristics-(auditory, visual, 
tactile/kinesthetic preferences, the optimum  time of day for learning); 
psychological inclinations-(global/analytic, left/right hemispheric preferences, 
impulsiveness/ reflection), Milgram[10]. 

The majority of individuals have from six to fourteen elements of approaches to 
learning  affected their e-learning  strongly. Instructors should see differences related 
to each style of students, they must try to gain some idea of how their  students think 
and  learn best. Students  should use enough variety in e-learning activities and 
materials so that, at any given moment at a workshop  a fair proportion of their  students 
feel well about how they are acquiring and processing new e-information.  

Students should have a great confidence that they exceed in their e-learning and 
they do it in the most appropriate way, as well as they should firmly believe  that there 
is a clear relationship among their approaches to learning, efficient e-communication 
environments  and their achievements in life-long learning.    

As information technologies are implemented with a greater use, students 
grapple with changes they  bring to the educational information environment. Several 
educational programs  are  developed in such a way  that they involve students to 
interact only with  software  with no interaction occurred among the groups of students.  

One of these efficient learning set of programs is known as Computer-Mediated 
Distance Learning (E-learning). These e-learning programs are more interactive, 
allowed students to post comments to a discussion area on a website, which is known 
as “An Asynchronous Discussion”, that occurs when students and instructors are not 
linked at the same time.  

The originators create and send  messages at the time convenient for them; these 
messages are stored until  recipients find it convenient to retrieve them. Participants in 
this form of computer-mediated communication can read and comment on the topic 
under a discussion at their leisure. 
Another way to teach online is to use a program called “A Synchronous Discussion”, 
where all participants log on to a course site at once and communicate with each other 
in the real learning time. E-communication appeared so rapidly that little thought  were 
given to the possible impact of the delivery method-either educationally or socially.  
   The need to modify modern teaching  approaches  is expressed in such a way - 
traditional teaching methods are included in a nontraditional e- learning environment.  

What happens when instructors and their students never meet face to face but 
are connected only through a studied text on a screen?  

How does such a change influence the transmission of knowledge, the nature of 
the learning process, and relationships among  individuals who are interacting online 
at that moment , their learning achievements and emotional states? 

The author believes that the nature of learning changes when it leaves a 
traditional lecture-room of any higher school dramatically.  
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Let us analyze a number of definitions of e - learning which can be found in the 
scientific literature on the given problem. 
 E-learning is: 

 the separation of a lecturer  and a  student during at least the  majority of each 
instructional learning process; 

 the usage of educational media to join a lecturer and a  student to study a course 
content; 

 the provision of a two-way effective feedback between a lecturer and a student; 

 the volitional control of learning by students rather than by distance instructors. 
The  term “ Open and Distance Learning” combines two components of non-traditional 
learning into one concept due to its openness, and its capability to bridge a distance, 
i.e. the physical gap between a student and a lecturer  in the relation to the third 
component, learning.  

The process of Distance Education (also Open Learning) means educational 
opportunities available to students separated by a place and/or time from their 
institutions offered the learning opportunities.   

The process of the e-communication  among  students and instructors and/or 
among students occurs through such elements of hardware and information 
technologies as printers, computers, screens, phones.  

Open educational frameworks intended to offer individuals a flexible access to 
life-long education, training allowed them to choose exclusively modules and courses 
that are relevant to them and  the constraints of their professional and daily life needs 
and situations.  

Once more reason for the development of new educational technologies is that 
in the last decade, in the wake of the explosive growth of information and 
communication technologies, globalization of education, culture and trade, e-learning 
became increasingly internationalized. 

 Effective e-communication enables students to access all kinds and levels of 
education across national, cultural and linguistic borders. While comparing Open 
Distance Learning (ODL) with contemporary traditional education, the first term, - 
open -, is quite complex and may refer to the openness of the admission, the greater 
flexibility given to students in composing the learning curriculum, the diversification 
of time schedules, the support offered to learners by instructors to communicate and 
consult on learning resources that are external to the course. 

 This openness offers students much more possibilities to shape their own e-
learning communication environment and constraints. Students should be encouraged 
to take a greater responsibility for their own learning, choose the most appropriate 
methods, approaches and materials according to their experiences and views of the 
surrounded world.  

The second element - distance - refers to the spatial separation of lecturers, 
tutors, students, and even sometimes to the physical remoteness of e-learning and e-
teaching resources: in such cases, one learns at a distance. 

The author wants to turn reader’s attention to the process of real learning taken 
place as the result of the participation in an online course. This type of learning is called 
Transformative Learning, it represents a Self-reflective process  occurred on several 
levels. 
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Mezirow [9] coined the term Transformative Learning to refer to learning based on the 
reflection and   interpretation of learning experiences, ideas, assumptions gained 
through prior learning.  
This type of learning is rooted in the meaning-making cognitive process that is central 
to the concept of constructivism,  established as a major feature of the online lecture-
room , where the learning communication environment should provide the supportive 
ability to a dialogue, and the ability to  reflect on the material presented and on the Self 
deliberately. 

 Participants in any online learning course are involved to reflect the course 
content critically. Parallel processes should also be located in a place allowed 
participants to consider  learning that comes out of this engagement.  

Another parallel process should be a student’s Self-reflection. Participants should 
ask themselves: ”How do I grow and change as a student and  a person through  these 
learning communications ?  

”Transformative learning” is a complex set or, more precisely, series of 
interactions that are multidimensional. It is what Hargrove [3] determines as “triple 
loop learning”, which he determines as ”learning that involves altering the particular 
perspective, underlying beliefs, and assumptions that shape who we are as a human 
being-what we identify with”.  

 Students in this process do not complete one set of reflections and only then move 
to the next one.  

Instead, they may visit the next learning level while returning to the previous 
levels in order to reflect further learning materials contained there. Ideally, the first 
successful e-learning experience implementing a process creates a hunger for the 
further promotion in such a process  and sets the basis  for participants to become life-
long,  reflective successful students being ready for  further changes in the e-
environment and in themselves during the whole life.  

Students entered the online educational environment, begin to communicate and 
effectively form new human relationships, which are cognitively deepened  as online 
students are posted  learning materials to the course site and are acknowledged for their 
ideas and successful deliberate  participation by enrolling in an online learning course.  

The feedback among a lecturer conducted an online learning course and students 
is very urgent and efficient in such a kind of interaction. The contribution of any student 
to the common online learning process is recognized and appreciated by all students of 
a learning group.  

Consequently successful ideas of participants’ communication  in such an online 
learning  may be supported and expanded, or they may begin  to branch off in another 
direction of inquiry. A student posts e- material and receives the urgent e-feedback, 
which stimulates the process of questioning and reflecting on ideas and Self.  

The successful result is the transference to the next level of the cognitive 
development and reflection of a student. The expected outcomes of the transformative 
learning process in the online communication environment is significantly different.  

To frame it simply, results of the transformative learning process are the 
promotion of students’ abilities to focus on a position or ideas in order  to achieve a 
shift in the  learning concept or paradigm, thereby adopting a new cognitively  
deliberate view of the same idea. 
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 It is important to make an appropriate space for this type of reflection and 
communication  in the learning process. Instructors should ask students: “How is it 
different for you? How are you different as a learner in this e-medium? How do you 
feel by experiencing this process?”. 

 The process is different and may be difficult, which can stir up anxiety in  the 
part of learners. But there are a lot of students who become so intrigued with the process 
of online transformative learning that they choose to be linked in the further study only 
with it.  

Noting transformations occurred in the process, they seek to understand why. This 
is the essence of the process of e-transformative learning. 
 

 Conclusion 
 There is no need to be fearful of the transformative process that sets this form of 
contemporary learning in motion. It is a process occurred, whether or not an instructor 
purposefully facilitates it when the course is designed to allow participants to explore 
beyond   confines of the online learning course material. When students are empowered 
to become experts in the area of their own e-learning, they are transformed as 
individuals. 

 Their Self-esteem and Self - appreciation increase by promoting their confidence  
in own  abilities, skills, persistence to achieve further learning goals successfully and 
responsibility for  results of their learning.  

The transformative e – educational process is one of the most exciting aspects of 
contemporary online learning, rather than a process to be feared.  

This process should be purposefully integrated into the evaluation of individual 
performance within the course, as well as the detailed evaluation of the learning online 
course itself.  

New educational models emerged in the wake of the convergence of traditional 
media and information technologies are transformed into the global effective 
networked communication. The global net provides a cross-cultural arena for the 
further research and learning that may expand all our previous conceptions of these 
areas of the research on contemporary lifelong education.  
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Abstract In our work as teaching labs we should teach students with a present day 

technologies and in the same time to give them a touch to this technologies. In this 

paper we look at our work at labs in a new discipline from the last semester and also 

hints about the new things that we are looking forward to use. 

Keywords: virtual machines, containers, labs, teaching, practical,  

 

1. Въведение 

 

Между обектите от различно естество и  тяхното поведение в определена среда 

същестува постоянна зависимост. В тази среда обектите обменят помежду си 

информация и, благодарение на енергията в природата, те променят състоянието 

си в съответствие с определени закономерности. 

Кибернетиката е наука, изучаваща системите с изкуствен интелект и свързаните 

с тях закони за получаване, съхраняване и предаване на информация. 

Представката „кибер-“ се използва в думи, които имат отношение към механичен 

или електронен механизъм или система, способна да дава обратна връзка. 

Използва се и като популярен разговорен термин, обозначаващ всичко, свързано 

с компютрите, интернет и техните производни (например киберпънк, 

кибернастаняване и др.). 

Математикът Норберт Винер от САЩ през 1948 г. с книгата си „Кибернетика, 

или контрол и комуникации в животните и машините“ (Cybernetics, or Control 

and Communication in the Animal and the Machine), представя съвременния облик 

и разбиране на науката кибернетика. (Wiener, 1965) Винер е и създателят на 

съвременната дума „кибернетика“. При появяването на съвременното ѝ понятие 

по времето на социализма в СССР кибернетиката е обявена за буржоазна и 

милитаристична, реакционна наука, но по-късно, през 60-те и 70-те години 

отношението се променя. Започва да се обръща много по-голямо внимание на 

кибернетиката, особено на техническата. 
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В процеса на  получаване, съхраняване и предаване на информация, важно място 

заедма и понятието „виртуализация“ 

В компютърната терминология, виртуализация (virtualization) e термин с широка 

употреба, който най-общо се отнася за ползване на компютърни ресурси за 

симулиране (и по този начин заместване) на реалните хардуер, операционни 

системи, платформи, машини. Виртуализацията прави възможно стартирането 

на множество операционни системи и приложен софтуер на една хардуерна 

машина, при това едновременно позволява ефикасното използване на наличните 

ресурси. 

Приложението на виртуализацията в обучението може да улеснява учебния 

процес, защото позволява пълноценно да се използва сървърът, като го разделя 

на няколко виртуални сървъра, всеки от които има своя собствена операционна 

система. По този начин може да се постигне по-голяма ефективност и значително 

намалени разходи за оборудване и експлоатация. По-този начин се постига и по-

голям контрол и сигурност. 

 

2. Характеристики на средства за десктоп виртуализация 

 

Виртуалната машина (virtual machine) представлява софтуерна среда, 

абстракция на интерфейса на компютърен процесор. 

Всеки тип процесор има собствен набор от команди и писането на машинен език 

в последните десетилетия се извършва на езици от високо ниво. Поради това 

подходът създаване на една и съща виртуална машина, която да предоставя един 

и същ интерфейс за програмния език, е технически много добре обоснован. 

Виртуалната машина предоставя преимуществo на разработчиците на софтуер, а 

именно лесна преносимост между различни платформи. Последното означава, че 

софтуерът, написан един път на една платформа, работи безпроблемно на друга 

платформа (на практика това твърдение често е трудно изпълнимо за особено 

сложни програми). 

Един от продуктите е Oracle VM VirtualBox (с предишно наименование Sun 

VirtualBox, Sun xVM VirtualBox и Innotek VirtualBox), хипервайзор за x86 

компютри на корпорация Oracle разпространяван свободно под лиценза GNU 

GPL v.2 (Oracle Corporation, 2017) и е наличен за следните операционни системи: 

Windows, Linux, Macintosh и Solaris. 

VirtualBox е програмният емулатор, предназначен за създаване на виртуални 

машини, на които се стартират повечето от известните операционни системи. 
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Виртуална машина, създадена с помощта на тази система, притежава всички 

реални свойства и използва ресурсите на системата, на която работи.  

VirtualBox позволява  работа едновременно с няколко операционни системи на 

един и същ компютър. Това отваря големи възможности за анализ и тестване на 

различни софтуерни продукти или просто запознаване с новата операционна 

система. (Oracle Corporation, 2004-2009) 

Друг продукт, който върши подобна на работата на Virtual Box е VMWare 

Workstation, собственост на VmWare Работи по аналогичен начин на продукта на 

Oracle, но е платен продукт. Има версии за операционните системи Windows и 

Linux. 

 

 

3. Контейнеризация 

 

Продължавайки в духа на виртуализацията, виртуалните машини и хипервайзор 

системите логично стигаме до контейнеризацията. Контейнерът е 

стандартизирана единица софтуер, в която се пакетира целия софтуера ,заедно с 

всички негови зависимости. Чрез контейнера същия софтуер може лесно и бързо 

да се мигрира от една на друга система без значение какви са. (Docker, 2019) 

 

 

Фиг. 3.1 Контейнерите в момента (източник (Docker, 2019)) 

 

 

Днес точно технологията на Docker е най-използваният метод за 

контейнеризация. Тя е свободна за ползване и работи на всички платформи. 
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Фиг. 3.2 Контейнеризация и виртуални машшини (източник (Docker, 2019)) 

От фиг. 3.2 следва, че начина на работата с виртуални машини и с контейнери се 

различава. При виртуалните машини върху хардуера стъпваме на хипервайзор 

(например ProxMox, Microsoft Hyper-V and etc.), който е разпределя хардуерните 

ресурсите между виртуалните си машини. Имаме обаче загуба на част от 

хардуерните ресурси, защото макар и със стремеж към минимализъм 

хипервайзорът заема част от тях. При контейнеризацията нямаме този проблем. 

При нея ни е необходима само една операционна система инсталирана директно 

на сървъра (наличния хардуер). Необходими са ни само docker (или на други 

системи за контейнеризация) библиотеките и вече може да импортираме и/или 

стартираме контейнерите. Друг допълнителен софтуер не ни е необходим, 

защото в контейнерите всички необходими пакети и библиотеки за работа на 

приложението вече ги имаме. От друга страна пък лек недостатък, че може да 

имаме дублиране на библиотеки и пакети в контейнерите и това ни заема повече 

място за съхранение. 

 

4. Използване на виртуални машини контейнеризация в обучителния 

процес 

 

По време на лабораторни упражнения по дисциплината Интернет приложения в 

бизнеса част 2 на специалност Мениджмънт и Бизнес Информационни Системи 

към момента използваме само виртуалните машини. В частност изполваме 

софтуерът на Oracle Corporation, Virtual Box. Използваме именно него, защото се 

разпространява свободно и също така е подходящ и за студентите по време на 

изпълняването на курсовите им задачи, защото е наличен за почти всички 
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операционни системи няма да ги задължи компютъра, на който работят да е 

точно определен. 

 

 
Фиг. 4.1 Начален екран на Virtual Box с добавени виртуални машини 

Първоначално в упражненията студентите биват обучени как да използват този 

софтуер. След това по време на лабораторните упражнения им се показва 

примерна инсталация на Linux базирана операционна система, като виртуална 

машина. Начин на работа в терминал в Linux и други основни неща, като 

инсталация на пакети, компилиране от source код, конфигуриране за работа на 

мрежа и други. Тяхната курсова задача, която те трябва да изпълнят до края на 

семестъра е инсталация и конфигурация на две системи. Система за 

дистанционно обучение и уеб базирана видео-конферентна система. (Цанкова, et 

al., 2015) По време на упражненията, за да може всеки един от студентите да 

направи такава инсталация и на практика да направи и всички тези конфигурации 

и настройки.  

 
Фиг. 4.2 Инсталирана виртуална машина 

От фигура 4.2 се вижда инсталирана виртуална машина, която е направена по 

време на лабораторно упражнение със студенти. С тези упражнения, начина на 
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тяхното провеждане и курсовата задача студенти на практика имат възможността 

да работят в система максимално доближаваща се с реално съществуваща такава. 

(Tsankova & Marinov, 2018) 

 

5. Консултиране от разстояние 

Чрез вградената услуга ssh във всяка Linux дистрибуция преподавателя може да 

се свързва с други Linux машини (виртуални или реални) и да преглежда 

работата на студентите от разстояние. 

 
Фиг. 5.1 Използване на ssh 

 

 
Фиг. 5.2 Достъпване на ресурси в отдалечена машина, чрез ssh 
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В случайте, когато студентите не използват Linux базирана операционна система 

могат да се използват различни варианти за отдалечена консултация, като Team 

Viewer, Cloud Berry, Chrome Remote Desktop и други. Team Viewer за нашите 

нужди е платена, докато другите две не са. Cloud Berry е безплатна към момента, 

но пък е с ограничени възможности, защото има версии само за Windows и Mac 

OS. Chrome Remote Desktop пък от друга страна работи на всяка десктоп OS, 

където може да бъде инсталиран браузър Chrome и напълно безплатна за каквото 

и да е използване. Състои се от две части. Едната е Chrome Remote Desktop 

притурка за браузъра Chrome и с нея може да влизаме в други машини, за да 

съдействаме или консултираме. Втората част е Chrome Remote Desktop Host, с 

който можем ние да споделяме нашия екран. Когато влезем в първото и опитаме 

да споделим нашия екран за първи път се отваря диалогов прозорец, подканващ 

ни да инсталираме втората част. 

 

 
Фиг. 5.3 Chrome Remote Desktop 

 

 

Заключение 

През изминалият семестър дисциплината Интернет приложения в бизнеса част 2 

бе четена за първи път. В лабораторните упражнения със студентите използвахме 

само софтуера Virtual Box и различни виртуални машини чрез него. Плановете 
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са от следващата година да започнем да използваме контейнеризация и 

отдалечено консултиране чрез приложенията описани по-горе.  
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Abstract. The inclusion of a large proportion of household consumers in the liberalized 
electricity market is currently based on a limited number of standard load profiles of 
electricity consumption. To develop more accurate forecasts, taking into account the 
specificity of consumption, it is appropriate to use individualized load profiles. To 
justify the possibility of their a priori determination, a non-representative survey was 
conducted on the impact of (relatively) permanent factors on household consumption 
patterns. The statistical results are outlined in this paper. 
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Въведение 
Действащата понастоящем система за производство, пренос, 

разпределение и потребление на електрическа енергия и на електроенергийни 
услуги все още не съответства изцяло на съвременната визия за единен 
европейски енергиен пазар [1, 2, 3]. Масовите потребители у нас – битови и 
малки фирми, не „горят от желание” да избират свой доставчик на 
електроенергия и на електроенергийни услуги. Така те не могат пълноценно да 
се възползват от редица безспорни предимства на либерализирания 
електроенергиен пазар. 
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Според Работната Програма, разработена от Европейската комисия 
(съвместно с Европейския парламент) се планира активно да продължи 
изграждане на Европейския електроенергиен съюз [4, 5]. В неговите рамки се 
предвижда да се осигури по-голямо разнообразие на източниците 
(нисковъглеродни и екосъобразни) и да се повиши сигурността на доставките, 
значително да се разшири спектъра на електроенергийни услуги и да се постигне 
по-високо качество на обслужване на електропотребителите при по-ниски цени. 
Приложението на съвременни високотехнологични средства в този процес, 
включително и на електронно управление, са необходими предпоставки за да се 
повиши устойчивостта, ефективността и конкурентоспособността на 
електроенергетиката. 

Иновативни процеси протичат и в България с известно закъснение. На 
макроравнище е разработена нормативна основа [6, 7] за реализация на подход 
за поетапен преход към демонополизация и либерализиране на пазара, 
съвместим с европейския електроенергиен пазар. В резултат през последното 
десетилетие настъпиха коренни промени в електроенергийния сектор и 
понастоящем у нас вече функционира либерализиран и конкурентен 
електроенергиен пазар. 

Отвореният характер на пазара стимулира ефективността в производството 
на електроенергия и следователно трябва да води до (теоретично) намаляване 
(или поне задържане) на пазарните цени. Обаче в себестойността на стоката 
„електроенергия“ се начисляват и множество допълнителни такси: „задължение 
към обществото“, за пренос, за достъп и др. Електроразпределителните 
дружества също имат такси и накрая върху цялата сума неминуемо се начислява 
ДДС. 

Социално-икономическата същност на свободния пазар предполага цените 
да се определят въз основа на търсене и предлагане. Обаче до 2018 г. на 
Българската независима енергийна борса основен продавач бе държавата чрез 
свои дружества от Българския енергиен холдинг ЕАД - АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ 
"Марица-изток 2" и НЕК. Така тя практически монополно определя цените и 
обосновано възниква съмнение, че предлагането се ограничава за повиване на 
цените. Така тя получава икономическо основание да иска по-високи суми за 
изпълнение на дългосрочни договори, подписани преди години [8]. Аргумент за 
това е, че средната стойност на сделките по модела "Ден напред" за м. ноември 
бе 89 лв/mW/h, а през м. декември 2018 г. се повиши над 130 лв/mW/h. Това 
наложи нови промени в свободния пазар на електроенергия – ограничаване 
правата на държавата за да не е единствен продавач и да има реална пазарна 
конкуренция. 

В либерализирания пазарен сегмент има неограничена възможност за 
избор на доставчик на електроенергия и на електроенергийни услуги, с когото 
може свободно да се договарят цени и условия за доставка. И това би следвало 
да мотивира масовия потребител – домакинства и малки предприятия, активно 
да мигрират от регулирания в свободния пазар. Обаче засега, това не е устойчива 
тенденция, защото мигрирането определя необходимост от адекватно 
прогнозиране на електроконсумацията. Обоснован ориентир за априорно 
определяне на нейната специфика за конкретен потребител е анкетно проучване. 

Предмет на настоящата работа са резултати от непредставително анкетно 
проучване влиянието на устойчиви фактори върху спецификата на 
електропотреблението на домакинства за индивидуализиране на товаровите им 
профили. 

 
 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation
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1.Товарови профили на електропотреблението на масови потребители 
Понастоящем търговското мерене на немалка част от битовите потребите-

ли у нас е на ниско напрежение - чрез „обикновени” (електромеханични, 
индукционни) електромери с до три времеви тарифи за отчитане на 
електроконсумацията: върхова - най-скъпа, дневна - по-евтина и нощна - най-
евтина, тъй като тогава търсенето е най-ниско. Липсата на технически 
възможности за дистанционно отчитане не удовлетворява основно изискване на 
либерализирания пазар - диференцирани цени на електроенергията за всеки час 
от денонощието. Поради това излизането от регулирания пазар на този тип 
потребители е възможно въз основа на унифицирано (типизирано) разпределение, 
т. е. по т. нар. стандартизиран товаров профил (СТП) на електроконсумацията [9, 
10]. Прилагането му се счита за добра практика в множество развити страни [11, 
12, 13]. 

С помощта на стандартизирани товарови профили компромисно се ком-
пенсират техническите ограничения на „обикновените” електромери за масови 
потребители. Те удовлетворяват нормативни указания и спектърът им варира в 
достатъчно широки граници в зависимост от бизнес вижданията за клиентското 
потребителско „поведение” на търговците(доставчици) на електроенергия и на 
електроенергийни услуги. 

Профилите са стандартизирани (типизирани) защото отразяват почасовото 
статистическо разпределение на осреднената електроконсумация на групи 
електроенергийно еднотипни потребители. Изработват се (актуализират се) за 
всяка следваща календарна година и се прилагат за групи клиенти със сходен 
качествен „характер” на потреблението, а реалните им консумирани количества 
активна електрическа енергия (в kW/h) могат да варират в широк интервал. 

За изготвяне на СТП изцяло отговорни са електроразпределителните дру-
жества. Крайният клиент няма пряко задължение и не дължи такси, независимо 
дали сменя търговеца си или остава при действащия доставчик. За три основни 
групи "ЧЕЗ Разпределение България" АД разработи 8 бр. СТП [9], а 
„Електроразпределение Юг" ЕАД (към „EVN група" ЕАД) - 9 бр. [10]. 

Комплексният анализ показва, че статистически осредненият характер на 
стандартизираните товарови профили в рамките на година дава само 
приблизителна прогнозна оценка на реалната потребителска консумация. 
Дисперсията между конкретни потребители от статистическата група е не е 
малка [14, 15]. Самото им естество не позволява индивидуализиране за адекватно 
отразяване спецификата и динамиката на електропотреблението на конкретен 
клиент. 

Ограниченията, произтичащи от същностните характеристики на 
стандартизираните товарови профили, могат успешно да бъдат преодолени чрез 
прилагане на съвременни информационно-комуникационни технологии за 
периодично (на всеки 15 мин., 30 мин., 60 мин. и пр.) дистанционно отчитане и 
чрез разработка на специализирани технологии за статистическа обработка, 
основани на динамичен анализ (на времеви редове), корелационен и регресионен 
анализ, спектрален статистически анализ и др. С тяхна помощ практически не-
прекъснато и автоматизирано могат да се актуализират и адаптират индивидуа-
лизирани товарови профили [11, 12]. 
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2. Статистически резултати от анкетно проучване влиянието на устойчиви 

фактори върху битовото електропотребление 

Като правило спецификата и динамиката на електропотреблението на 

конкретно домакинство съществено зависи от комплекс от хетерогенни фактори. 

В зависимост от времето им на действие, те могат да са относително постоянни 

(устойчиви), инцидентни и бързопроменящи се. 

Съществено влияние върху битовата електроконсумация в нашата страна 

оказват относително постоянните (устойчивите) фактори, свързани главно с 

географското местоположение и населеното място, вида жилище, типа ползвано 

отопление, вид топлоизолация и топлоизолираща дограма, броя на членовете и 

поколения в домакинството, „стереотипа” на живот (битово поведение), вида и 

класа на енергийна ефективност на ползвани електроуреди и др. 

Влияние върху битовото електропотребление оказват и множество инци-

дентни фактори, например временни промени в битовия „стереотип” – празни-

ци, почивки, дългосрочни командировки, чествания, празненства и др. 

Спецификата на битовото електропотребление е в пряка зависимост и от 

бързопроменящи се външни фактори - синоптични (метеорологични) характе-

ристики: температура и влажност на въздуха и др. [11, 15]. 

Стопански потребители, не ползващи „индустриални” количества еле-

ктроенергия също имат специфика на потреблението. Тя предимно зависи от 

функционални фактори, свързани с основната им дейност - производствена или 

обслужваща, режими на работа и др. Например фирма с логистична организация 

за комбинирани превози в България и Европа работи на денонощен режим и 

нейното електропотребление най-вече зависи от броя и вида на заявките за 

превоз, а те в немалка степен имат стохастичен характер [11]. 

Въз основа на специализирана статистическа обработка на числова ин-

формация за влиянието на факторите върху спецификата и динамиката на еле-

ктроконсумацията е възможно да се прецизират прогнозите за потребителското 

енергоповедение. Става ясно, че за пълноценна индивидуализация на товаровия 

профил, освен данни от дистанционно отчитане, е необходим и значителен обем 

от хетерогенна по съдържание информация. Нейното осигуряване в систе-

матизиран вид е значим проблем за всеки битов потребител. Добри възможности 

предоставят съвременните облачни технологии (Cloud computing). Въз основа на 

тях целево могат за се споделят данни от значителен брой електросходни 

потребители при относително ниско заплащане. 

При липса на подобни данни за икономически изгодно мигриране от 

регулирания в свободния пазар битовият потребител предварително трябва да 

направи проучване на характера на електропотреблението си, за да избере под-

ходящ доставчик. С други думи, наред със спектъра от цени, условия и услуги, 

предлагани от алтернативни търговци, той трябва да анализира платените си 

сметки за поне една година и битовите „обстоятелства”, при които извършва 

електропотреблението си [16, 17]. Практиката показва, че това е практически 

непосилно за немалка част от битовите потребители. 
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За подпомагане на априорното проучване на интензивността на влияние на 

устойчивите фактори върху спецификата на битовото електропотребление на 

домакинства е проведено дистанционно проучване въз основа на анкета, 

предложена в [16]. То няма представителен (репрезентативен) характер и 

обхваща 244 битови потребители от страната. Статистическото обобщаване на 

резултатите са представени таблично (и частично графично) както следва: 

 

 
2 В какво населено място се намира жилището?   

 град 46,6% 

 село 2,3% 

 махала, вилна зона 1,1% 

 друго: (моля посочете) 0,0% 

3 Какъв е видът на жилището, в което обитавате?

самостоятелна къща 11,4%

апартамент в жилищен блок 86,4%

постройка (сглобяема къща, барака) 2,3%

друг вид: (моля посочете вида) 0,0%

4 Каква е конструкцията на сградата?

масивна (с бетонен носещ скелет и тухлена или каменна зидария ) 84,4%

полумасивна ( с тухлен носещ скелет и с тухлена или каменна зидария) 4,4%

паянтова (с дървен носещ скелет и зидария от тухли или кирпич) 4,4%

друг вид: (моля посочете вида) 6,7%

5 Каква е видът на строителството?

скелетно (със стоманобетонни колони, греди, шайби, плочи) 25,6%

едроплощен кофраж (със стоманобетонни колони, шайби, плочи) 41,9%

пакето-повдигащи плочи (със стоманобетонни колони, шайби) 14,0%

едропанелно (цели стоманобетонни панели) 9,3%

друг вид: (моля посочете вида) 9,3%

6 Каква е площта на жилищното пространство?

до 25 м
2 0,0%

2650 м
2 2,3%

5175 м
2 31,8%

76 м
2 27,3%

1015 м
2 20,5%

12650 м
2 13,6%

над 150 м
2
 (моля посочете площта) 4,5%  

1 В какъв географски район е жилището?  

 планина, планински масив 55,8% 

 равнина, низина 20,9% 

 долина, котловина 18,6% 

 дефиле, проход, падина 2,3% 

 море, езеро 2,3% 

 язовир, голямо водохранилище, река  0,0% 

 друго: (моля посочете) 0,0% 

55,8%
20,9%

18,6%

2,3% 2,3%

В какъв географски район е жилището?

планина, планински масив

равнина, низина

долина, котловина

дефиле, проход, падина

море, езеро

46,6%

2,3% 1,1%

В какво населено място се намира 
жилището?

град

село

махала, вилна зона
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7 Какъв е броят на жилищните помещения (стаи, кухня, хол) ?

до 2 15,9%

3 54,5%

5 25,0%

над 6 (моля посочете броя) 4,5%

8 Какъв е видът на дограмата на жилището?

дървена дограма 13,6%

поликамерна алуминиева дограма 27,3%

поликамерна PVC дограма 54,5%

дървен стъклопакет 4,5%

друго: (моля посочете вида) 0,0%

9 Каква е топлоизолацията на жилището?

топлоизолационна мазилка на вътрешни стени 12,5%

топлоизолационна мазилка на външни стени 33,3%

топлоизолационна мазилка на таван 6,3%

допълнителна топлоизолация на външни стени 8,3%

допълнителна топлоизолация на вътрешни стени 2,1%

допълнителна топлоизолация на таван 4,2%

допълнителна топлоизолация от тип „сандвич” 0,0%

друг вид: (моля посочете) 2,1%

няма топлоизолация 31,3%

10 От какъв вид са топлоизолационните материали?

изкуствени материали (EPS, графитен EPS, XPS, полиуретан) 48,9%

минерална (каменна) вата (базалт, варовик, доломит, боксит) 8,9%

стъклена вата (рециклирано стъкло) 2,2%

естествени топлоизолационните материали (лен, коноп) 0,0%

вакумна изолация 0,0%

трансперантна изолация 0,0%

друг вид: (моля посочете) 2,2%

няма топлоизолация 37,8%

11 С какви енергийни източници се отоплява жилището?

централно парно отопление 50,0%

електроенергия 33,3%

природен газ 6,3%

твърдо гориво (дърва, въглища) 6,3%

пропан бутан, нафта 4,2%

биогорива (пелети, горивен чипс) 0,0%

друго: (моля посочете) 0,0%

не се отоплява 0,0%

12 С какви електроуреди се отоплява жилището?

радиатори за централно парно отопление (чугунени, алуминиеви) 47,9%

радиатори (конвекторни), конвектори,  печки (вентилаторни) 18,8%

акумулиращи печки (енергоспестяващи, конвекторни) 4,2%

климатик (инвертор) 22,9%

подово отопление 0,0%

инфрачервени панели 0,0%

термопомпена система 0,0%

друго: (моля посочете) 4,2%

не се използват 2,1%  
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13 Колко домакинства обитават жилището?

едно 93,2%

две 4,5%

три 2,3%

повече: (моля посочете колко) 0,0%

14 Какъв е броят на поколенията обитатели?

едно 45,5%

две 50,0%

три 2,3%

повече: (моля посочете колко) 2,3%

15 Какъв е броят на обитателите в жилището?

1 39,5%

3 51,2%

5 9,3%

повече: (моля посочете колко) 0,0%

16 Какво е преобладаващото време за пребиваване в жилището?

постоянно 88,6%

сезонно 4,5%

периодично 4,5%

епизодично 2,3%

друго: (моля посочете) 0,0%  

Получените процентните съотношения по отделните показатели дават 

ориентир на масовия потребител обосновано да определи основните източници 

на електроконсумацията си и на евентуални възможности за нейното намаляване 

и ефективизиране. Същевременно те са добра основа за коригиране стойностите 

на съответния стандартизиран товаров профил за по-прецизно отразяване на 

спецификата. За тази цел е необходим адекватен математичен модел, 

разработката на когото е предмет на следваща разработка. 

Може да се отбележи, че доставчици и търговци на електроенергия и на 

електроенергийни услуги също предлагат (обобщено ориентировъчен) безплатен 

анализ на характера на битовата консумация, прогнозират нейния размер (по 

сезони) и въз основа на СТП предлагат съответни тарифни планове за доставка 

на електроенергия. 

Заключение 

Понастоящем търговците (доставчиците) на електроенергия оферират все 

по-иновативни електроенергийни услуги и така либерализираният пазар става 

все по-атрактивен. Въпреки това битовите потребители все още нямат подчертан 

интерес за масово излизане от регулирания пазар. Една от причините за това е, 

че електротърговията става все по-високо специализиран и високотехнологичен 

сектор. И тук възниква социално-икономическа целесъобразност от достъпно и 

обосновано информиране на масовите потребители за вземане на решения за 

рационален избор на търговец (доставчик). В този смисъл може да се направи 

извод, че за икономически изгодно участие в нея е необходимо те значително да 

повишат енергийната си култура за да не допускат груби грешки. Особено в 

процеса на мигриране, за които трябва допълнително да плащат. Възлово място 

в този процес все повече ще заема електронното управление. 
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Abstract. 

Every state’s and its government obligations are to provide its citizens and business 

with comfort living and environment. Part of this comfort is provisioning of 

administrative services without additional burden. Electronic government is part of this 

process. This paper exposes facts and analysis regarding electronic government end 

electronic services in Bulgaria. There are presented former actions, obstacles, current 

state and what should happen so Bulgaria to obtain fully functional electronic 

government. 

Keywords: public administration, local government, interdepartmental 
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1. Въведение 

Държавата, според Оксфордския речник (Dictionaries, 2010), е „Нация със 

собствено  правителство, която заема определена територия“. Първите познати 

държави, по-скоро възникващи цивилизации, са създадени още в древните 

Египет, Месопотамия, Китай, Мексико и други. Съвременното понятие за  

държава въвежда италианския мислител, философ и историк Николо̀ ди 

Бернардо деи Макиавѐли в своето съчинение „Владетелят“ (Макиавели, 1985) 

(„Il Principe“) , създадено през 1513 г.,  въпреки че представените възгледи са 

доста крайни.  

Функциите на държавата се изявяват в различни насоки, реализиращи основната 

функция – осигуряване  на комфортен живот на своите граждани. 

В повечето съвременни форми на управление държавата функционира чрез 

разделение на властите в три обособени посоки – законодателна, изпълнителна 

и съдебна власт. 

Обект на настоящото проучване е взаимоотношението на гражданите и бизнеса 

с органите на изпълнителната власт. 

 

2. Първа глава – предизвикателства пред електронното управление 

В България правомощията, структурата и основните принципи на действие 

органите на изпълнителната власт се уреждат от Закона за администрацията. 

mailto:dragomir.manov@kontreax.bg
mailto:dragomir.manov@kontreax.bg
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Една съществена част от дейността на органите на изпълнителната власт е 

административното обслужване на гражданите и бизнеса,  което, определено по 

смисъла на този закон, е всяка дейност по извършване на административни 

услуги от структурите на администрацията. 

В следващата таблица е представено разпределението административните 

структури по брой, както и броя на предоставяните административни услуги. 
 

Таблица 1. Разпределение на административни структури и предоставяни услуги 

Тип структура Брой 

структури 

Брой 

услуги 

Административни структури, отчитащи дейността си 

пред Народното събрание 

13 

2 061 

Администрация на Министерски съвет 1 

Министерства  17 

Държавни агенции 12 

Администрации на държавни комисии 5 

Изпълнителни агенции 29 

Административни структури, създадени със закон 45 

Специализирани териториални администрации 145 156 

Областни администрации 28 26 

Общински администрации 265 
149 

Районни администрации 35 

Общо: 595 2 392 

 

Източник:  Административен регистър, поддържан от Интегрираната 

информационна система на Държавната администрация. 

 

2.1. Видове административни услуги 

Административните услуги се делят на: 

 По своята същност: 

o издаване на индивидуални административни актове, с които се 

удостоверяват факти с правно значение; 

o издаване на индивидуални административни актове, с които се 

признава или отрича съществуването на права или задължения; 

o извършване на други административни действия, които 

представляват законен интерес за физическо или юридическо лице; 

o консултациите, представляващи законен интерес за физическо или 

юридическо лице относно административно-правен режим, които се 

дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване 

на административен акт или с извършване на друга административна 

услуга; 
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o експертизите, представляващи законен интерес за физическо или 

юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното 

извършване като задължения на администрацията на държавен орган 

или от овластена организация; 

o регистрационни, лицензионни, разрешителни и съгласувателни 

режими. 

 По своята комплексност: 

o Обикновена административна услуга – когато услугата се заявява и 

получава в рамките на една администрация, без да е необходимо 

предоставяне на услуга от друга администрация; 

o Комплексна административна услуга – когато за предоставяне на 

услугата се изисква участие на повече от един административен 

орган; 

o Вътрешна административна услуга – административна услуга, която 

един административен орган предоставя на друг при 

осъществяването на неговите правомощия. 

 По начин на заявяване и предоставяне: 

o Административна услуга, предоставяна на гише; 

o Електронна административна услуга. 

 

2.2. Проблеми при административното обслужване 

Взаимоотношенията при заявяване и предоставяне на административни услуги 

се уреждат от редица закони и подзаконови нормативни актове: Закон за 

администрацията (ЗА), Закона за електронното управление (ЗЕУ), Наредба за 

административното обслужване и други. 

Всички тези нормативни актове са създадени в духа за намаляване на 

административната тежест и облекчаване на административното обслужване. 

Със ЗЕУ е създадена и Държавна агенция „Електронно управление“, имаща 

функции по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики 

в областта на електронното управление. 

Залегналите в ЗЕУ принципи за Еднократно събиране и създаване на данни, 

Служебно уведомяване и Автоматизирано предоставяне са в основата на 

постулата „Обслужване на едно гише“ и чертаят една Утопия при 

административното обслужване на гражданите и бизнеса. 

 

Докато действителността е: 

1. Липса на капацитет на административните органи за предоставяне на 

електронни услуги. В последните години, все пак, има засилваща се 
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тенденция за увеличаване на боря администрации, предоставящи 

електронни услуги, както и броят на предоставяните по електронен път 

услуги. 

2. Изискване за електронна идентификация при заявяване и получаване 

на електронна услуга. В България е в сила от 06.10.2001 г. Закон за 

електронния документ и електронния подпис. Въпреки това няма 

достатъчно насищане на притежатели на електронен подпис, а 

съвременните предизвикателства пред сигурността на интернет правят на 

практика невъзможно използването на електронни подписи. В тази насока 

се полагат много усилия – създадена е Национална система за електронна 

идентификация, която предстои да бъде изградена; появяват се пионери в 

предлагане на електронни подписи като облачно решение и други. Това все 

още не е достатъчно за ефективно използване на електронните услуги. 

3. Заплащане на услуга по електронен път. В България системите за 

електронни разплащания са развити на много добро ниво дори в сравнение 

с други страни от Европейския съюз. Въпреки това електронното 

заплащане остава една от спънките в целия процес. 

4. Електронно получаване на резултатът от изпълнение на услугата. 

Много често резултатът от административна услуга е документ, 

удостоверяващ или отричащ някакъв факт, като предназначението на този 

документ е да послужи пред трета организация. Все още огромна част от 

тези организации, които получават документа, нямат капацитет да боравят 

с електронни документи, подписани с електронен подпис – липса на 

технологична готовност, липса на зрялост на организацията, липса на 

правила и подобни. 

5. Зависимост на предоставянето на услугата от други документи, 

издавани от трети компетентни органи. Този проблем, макар и описан 

на последно място, е в основата на ниската ефективност при 

административното обслужване. Едва след неговото решаване, има смисъл 

да се концентрират усилия в решаването на предходно описаните 

проблеми. Върху този проблем и начините за неговото решение е и 

следващата глава от това изследване. 

 

3. Втора глава – постигнато и предстоящо 

До момента са предприети доста стъпки за облекчаване административната 

тежест, породена от необходимостта от взаимодействие между различните 

институции за предоставяне на административни услуги. 

Една от първите институции в България, която от години предоставя електронно 

масова услуга, беше Национална агенция по приходите. За 2018 фискална година 
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около половината годишни данъчни декларации са подадени по електронен път, 

като се очаква през 2019 година електронно подадените да надвишат значително 

броя на хартиените декларации. Основна предпоставка за това е улеснението, 

предвидено в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, което позволява 

ползване на услугата чрез Персонален идентификационен код (ПИК), чието 

издаване и поддръжка е в пъти по-лесно от това на Квалифициран електронен 

подпис. 

Друг светъл пример е предоставяне по електронен път на две от най-масово 

използваните в България услуги – Свидетелство за съдимост, предоставяно от 

Министерство на правосъдието, и Удостоверение за актуално състояние, 

предоставяно от Търговския регистър, поддържан от Агенция по вписванията 

към Министерство на правосъдието. 

От значение е и при трите примера, че са обикновени услуги, които не изискват 

междуведомствени отношения. 

Първата стъпка към автоматизация на междуведомствения обмен на документи, 

съответстващ на Закона за електронното управление, бе създаването и 

приемането на Наредба за изискванията към единната среда за обмен на 

електронни документи (ЕСОЕД), приета с ПМС № 158/02.07.2008 г. Такава 

система бе реализирана през 2010 г., когато бе и първият реален пренос на 

документ през средата. И последният… 

Със свое Решение № 357 / 29.06.2017 г. Министерският съвет задължи 

административните органи в да приведат системите си за електронен обмен на 

документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от 

председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Това стана 

технологичен факт на 01.11.2018 г., което доведе до значително намаляване на 

хартиения документооборот между администрациите, но по-скоро в чисто 

деловодната си част и не доведе до съществено облекчение на 

административната тежест при предоставяне на комплексни административни 

услуги. 

С друго свое решение № 338 / 23.06.2017 г. Министерският съвет предприе мерки 

за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез 

премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни 

документи на хартиен носител. Създадена бе средата за междурегистров обмен 

(RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за 

автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за 

административни услуги по електронен път. Тази среда позволява свързване на 

информационните системи на администрациите, като е осигурена възможността 

за потребителите на информация автоматично да извличат данни от основни 

регистри. По този начин консуматори на вътрешни междуведомствени 

регистрови услуги могат да бъдат само администрациите, чиито Автоматизирани 

информационни системи са достатъчно зрели и притежават възможност за обмен 

на информация с RegiX. 

Участниците, включени в RegiX, прогресивно се увеличават, като към момента 

чрез средата 25 администрации предоставят около 160 регистрови услуги. 
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Основната слабост на това решение е именно възможността за ползване на 

услугите по електронен път единствено чрез добре развита Автоматизирана 

информационна система, което е факт при много малка част от администрациите 

(около 20 на брой). Този проблем би следвало да е със средносрочен характер (3 

до 5 години), защото се очаква все повече администрации да приведат системите 

си в съвместим с RegiX режим. 

На 22.01.2016 г. Администрация на Министерския съвет сключва с Оперативна 

програма „Добро управление“ договор за мащабен проект „Трансформация на 

модела на административно обслужване“, включващ 6 отделни значими 

дейности за модернизация на административното обслужване. 

Първата дейност, „Реализиране на служебен потребителски достъп и служебно 

издаване на удостоверителни документи през налични системи“, адресира 

именно проблемът с ниското ниво на ползваемост на RegiX. 

На 05.09.2017 година се сключва договор с Контракс АД за изпълнение на тази 

дейност. Проектът предвижда осигуряване на лесен потребителски достъп до 

междуведомствени регистрови услуги, предоставяни от RegiX, на служители от 

администрациите, които не притежават достатъчна зряла Административно 

информационна система или дори не използват такава въобще. 

На 28.03.3018 г. договорът е изпълнен и приключен, като последната дейност от 

него включва пилотно внедряване на системата в 50 администрации и обучение 

на техни служители за работа с нея. Донякъде странична, но много съществена 

част от договора, е изготвяне на предложения за промени във вътрешно 

нормативната уредба на администрациите за правно уреждане на ползването на 

RegiX от крайните потребители. 

 

4. Заключение 

Изложените в изследването факти и техният анализ показват, че в Република 

България са предприети и изпълнени значителен обем действия в посока 

въвеждане на електронно управление. 

Все още предстоят редица последващи действие. Оптимистичният аспект е, че 

технологичните пречки стават все по-малко с развитие на информационните 

технологии. 

Ключов фактор за успех на последващите действия и ефективно ползване на 

техните резултати е политическата и административна воля за постигане на 

пълноценно електронно правителство. 

Извън технологичният аспект има един много съществен друг – правно-

юридическият. В общи линии всяка една информационна разработка в посока 

електронно управление изисква паритетна по обем работа по промени в 

нормативната база, позволяващи използването на тази разработка. 
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Abstract.   

Examination н is being made detailed in the report Prescriptive it stays in the world 

away from a system and the industry FinTech growth as of some trained, at all in the 

republic of Bulgaria. Pointed are the types of fiscal performances that interact to the 

FinTech industry. It is viewed what is Blockchain technology as well as the application 

of  in Blockchain Technology  as the FinTech industry. The Council for innovations of 

BCCI prepares two projects at under inventions that be at base Blockchain Technology: 

1) They are modern Blockchain innovations bourse; 2) A platform for work with 

clienteles saints. 

Keywords: FinTech, Blockchain, Innovation, Technology, bitcoin, Finance, BCCI 

 

1. Въведение 

Финтех индустрията е вече настояще и у нас, и то не от тази, а вече от няколко 

години, но все още в нашата страна не е достатъчно позната, независимо че над 

70 са българските финтех компании. Все по-често и с по-голямо значение в 

близкото ни бъдеще постиженията на финтех индустрията ще преобладават в 

практиката на банките и на специализираните финтех компании при онлайн 

разплащанията (транзакциите след въвеждането й ще се осъществяват по-бързо 

и по-евтино), а навлизането на дигиталните технологии при банкирането ще 

става с все по-бързи темпове. Все повече ще станат Финтех (fintech - Financial 

technology) компаниите, като Revolut, които ще са предприели действия за 

получаването на европейски банков лиценз, планирайки да се превърне в една от 

първите дигитални банки, която оперират из целия свят. Базираната в Лондон 

стартираща компания понастоящем предлага финансови услуги чрез своето 

мобилно приложение. В случай, че процедурата по лицензирането премине 
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успешно, това ще е поредният технологичен стартъп, който влиза в конкуренция 

с традиционните банки. Към настоящият момент вече не е изненада, че още от 

2017  г. потребителите на Facebook Messenger във Великобритания вече също 

могат да използват чат приложението, за да си изпращат пари  (според 

Bloomgerg). Функцията вече е активна, около две години след като първоначално 

беше въведена в САЩ. С оглед да могат да използват услугата, потребителите 

първо ще трябва да свържат кредитна или дебитна карта с профила си, а Facebook 

я активира, което от около 2 години вече не е новост, а ежедневие. Посочено бе, 

че и у нас Финтех индустрията навлиза с бързи темпове и вече имаме финтех 

компании, които успешно се представят на чуждестранните  финансови пазари, 

като „Софтуер груп“ (понататък по-подробно ще се посочат нейните сериозни 

успехи във финтех бизнеса й в международен план), „Сирма груп Холдинг“ АД 

и др.  

Първа глава 

Текст на доклада по главата... На първо място в доклада се прави преглед на 

развитието на Финтех индустрията у нас. Бъдещето е на интелигентните 

финансови структури, които иновират както върховите технологии, така и 

бизнес моделите, с динамично свързани, анализиращи, гъвкави, удовлетворени 

и мотивирани екипи, реализиращи се в устойчиви бизнес екосистеми. Те се 

ориентират едни по-ускорено, а други – по-плахо и по-бавно към продуктите на 

финтех индустрията. Банките също създават, а някои от тях успешно прилагат 

дигитални технологии предимно в областта на мобилните и дигиталните 

разплащания, като това се осъществява самостоятелно или в сътрудничество със 

специализирани финтех компании. Последните като придобият достатъчно 

финансова мощ, а и опит и у нас, като във Великобритания ще започнат да 

изкупуват активите на някои от сравнително многото (около 35 са банките с 

лиценз у нас) малки банки. Финансовата индустрия вероятно не след 15-20 

години, а само след няколко години рязко ще се различава от тази, която е 

понастоящем и това няма да е изненада за никого.  

     Криптовалутите, създадени въз основа на блокчейн технологите, все още не 

са признати за официално платежно средство от международните финансови 

институции (Международния валутен фонд, Световната банка и др.). 

Криптовалутите се игнорират и от централните банки на водещите страни в света 

(в някои страни дори те отчасти са забранени), но те са налични и циркулират в 

платежния оборот от повече от десетилетие и тяхното разпространение и 

използване от няколко години набира „зашеметяваща“ скорост. В Конфедерация 

Швейцария през октомври 2018 г. регулаторният банков орган FINMA издаде 

първия лиценз за управление на крипто активите в крипто инвестиционен фонд. 

Лицензът  позволява на визирания фонд да предлага широк спектър от 

колективни инвестиционни продукти, които проследяват Bitcoin (BTC) и други 

крипто активи. През ноември 2018 г. местната компания SEBA Crypto AG, 

предлагаща услуги, свързани с криптовалути разкри, че очаква да получи банков 
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лиценз от FINMA през 2019 г. В Сингапур Singapore Exchange Limited (SGX), 

заедно с Паричния регулаторен орган на Сингапур (MAS), успешно са тествали 

използването на блокчейн за сетълмент на активи. Проучването бе проведено в 

партньорство с американския Nasdaq фондов пазар и консултантската компания 

Deloitte. Налице са според автора следните пет основни движещи сили, които 

предизвикват нарастващия интерес на известна част от по-състоятелните жители 

на планетата ни към криптовалутите: 

  1.Монетарната циркулация на криптовалютите е без граници, което ги прави 

напълно подходящи за все по-глобализирания свят на световната търговия, в т.ч. 

и на търговията на международните финансови пазари. 

   2.Криптовалутите са цифрови, което ги прави предпочитано от някои платежно 

средство за нарастващата дигитализация на нашия свят, която е основен принцип 

в т.нар. Четвърта индустриална революция. 

      3.Този вид виртуална валута предлага решения за реални проблеми, 

включително повишаване на ефективността на международните парични 

преводи и включване към банкирането на още два милиарда души от 

населението на планетата, което засега няма банкова сметка и достъп до банкови 

услуги.  

4.По-младите хора са по-склонни да приемат криптовалутите, отколкото по-

възрастните жители на планетата и от това може да се направи извода, че 

перспективата пред тези валути е по-голяма 

5.Част от институционалните инвеститори излизат от периферията и се включват 

на криптопазара заедно със своите капитали и експертиза. Този процес е по-

бавен, но само - засега. 

    У нас, макар и в недостатъчна степен, частично дейността на FinTech 

компаниите, които включват електронните платежни услуги е регламентирана 

със Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), който бе 

променен, като промяната бе обнародвана с ДВ бр.20/2018 г. С това изменение 

на ЗПУПС се транспонира Втората директива за платежните услуги (PSD 2) в 

националното ни законодателство. Тази директива е транспонирана в 

законодателството и на останалите страни на Източна Европа, които са членки 

на Европейския съюз. Директивата за пазарите на финансови инструменти 

(MiFID II) се въвежда чрез новия Закон за пазарите на финансови инструменти 

(ЗПФИ). Прилагането на Международен стандарт за финансово отчитане 9 (IFRS 

9) и транспонирането на Регламента за личните данни (GDPR) са само част от 

по-значимите нови регулации, които ангажираха вниманието на банковите 

мениджъри, както у нас, така и в страните от Източна Европа.  Основният плюс 

на FinTech компаниите е в значително свиване на разходите, което им позволява 

да предлагат много по-добри условия. Традиционните банки също вървят в тази 

https://www.cryptodnes.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-nasdaq-%D0%B8-deloitte/
https://www.cryptodnes.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-nasdaq-%D0%B8-deloitte/
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посока – броят на банковите клонове в Европа се е свил с 20%.   Към FinTech 

услуги могат да бъдат отнесени и следните финансови операции: Блокчейн 

технологията може да бъде използвана по два различни начина. единият е 

приложението в криптовалутите, а другият – като платформа за т.нар. умни 

договори. или и за двете едновременно; в смисъл Сигнатура или поддържане на 

каталог, в т.ч.: биометрия, STP,и т.н.; регулаторно въздействие и съгласие за 

това; управление на данни и използването им; плащания и транзакции чрез 

мобилни устройства; привлекателност на дигиталните финансови услуги за 

малките и средните предприятия; управление на паричните потоци, както и 

инвестиции и продажби. 

  Във въведението бе посочена българската компания Софтуер Груп, която вече 

оперира от девет офиса по целия свят и е една от най-успешните български 

финтех фирми. Централата й се намира в София, а останалите офиси са базирани: 

в Австралия, Египет, Гана, Индия, Кения, Мексико, САЩ и Филипините. Тя е с 

над 400 реализирани проекта в повече от 65 държави в областта на: 

микрофинансирането, традиционният банков сектор, телекомите и FinTech 

компаниите. Сред клиентите на тази вече утвърдена финтех компания са мощни 

фирми и авторитентни огромни по размер фондации: MasterCard Foundation, 

International Finance Corporation (IFC), ACCION International, VisionFund 

International, Association of Asia Confederation of Credit Union (ACCU), 

фондацията на Бил и Мелинда Гейтс и др. 

  На второ място в доклада се разглежда какво е и как се използват Blockchain 

технологиите? Блокчейн технологиите са в основата на финтех индустрията, но 

те имат понастоящем огромно приложение в редица други сектори на 

икономиката в т.ч. и в борсовото дело. „Блокова верига или блокчейн 

(транслитерация от английски: Blockchain, получено от block (на български: 

блок) и chain (на български: верига)), е метод за съхранение на информация в 

компютърна мрежа, който представлява непрекъснато растящ списък от 

компютърни записи, наречени „блокове“, свързани помежду си и кодирани 

криптографски. Всеки „блок“ съдържа информация за предходния „блок“ и е 

удостоверен за време. Това осигурява хронологична цялост („integrity“) на 

веригата назад до първия „блок“. Тази технология е замислена като гарантираща 

сигурност чрез самия си дизайн, защото не позволява модифициране на данните. 

Така в нея могат да се записват транзакции между двама участници по начин, 

който е устойчив и подлежи на проверка.“ (1).     

   Технологията, която стои зад криптовалутите, като биткойна – блокчейн – 

може да се окаже в основата на финансовата система в бъдеще, като позволи 

много по-бързи транзакции.  До голяма степен интересът към финтех 

индустрията се дължи на фундаментална промяна в основата на това как работят 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0#Удостоверяване_на_време
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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финансите и вече са налице отворени и иновативни платформи за транзакции. 

Налице е за комбинация на интереси и всеки път, когато се въвежда нова 

технология, в началото хората казват, че около нея се вдига прекалено много 

шум, но в дългосрочен план обаче се оказва, че дори е останала недооценена, а 

същевременно някои от основите на финансовата ни система не са се променяли 

от 20 години.  Преди двадесет-тридесет години когато се напише чек от издател, 

минават две-три седмици преди той да бъде изплатен и парите да бъдат изтеглени 

от банковата сметка на приносителя. При електронните разплащания, 

международните преводи и операции след края на търговските сесии, и начина, 

по който банките и финансовите организации приключват сметките си в края на 

деня, изникват много въпроси, свързани с начина, по който акциите и активите 

се търгуват и следят, като - системния риск.  Но същевременно времето за 

преводи, измервано до преди десетилетия в часове, дни, седмици, а понякога 

дори месеци чакане, могат да бъдат намалени до милисекунди. Друга полза е 

промяната на начина, по който самото записване на сметките работи. Блокчейнът 

може да предложи огромни ползи от финансова гледна точка за финансовите 

компании в областта на отговарянето на изискванията на регулациите, доверието 

с други организации, защото в момента трябва да бъдат постигнати много 

спогодби. Всеки има свое копие на записите и никой не е съгласен с друго. 

Технологията, използвана за първи път при биткойна – блокчейнът поражда 

актуалността на въпроса: дали може да се използва същия протокол, за да се 

преосмисли начина, по който работят финансите, което е наистина голяма 

новост, а дори някои финансисти и софтуеристи говорят за революция в 

банкирането. Блокчейн е технологична тенденция или своеобразен технологичен 

тренд, която има потенциала да промени световната икономика и да 

демократизира начина, по който се създава стойност. Това е новият начин за 

споделяне на информация, който може да автоматизира процеси, да съкрати пътя 

от производител до потребител, като премахне нуждата от посредници, да улесни 

набирането на начален капитал чрез токени (ICO). Технологията е базирана е на 

криптография, peer-to-peer комуникация, споделен дневник за транзакции, който 

е в основата на криптовалутите. Чрез Blockchain технологията се променя и 

начина, по който се прави бизнес. Блокчейн е система за организация на 

разпределена бази данни. В момента тя се използва най-вече като хранилище на 

информация за операциите с криптовалути (биткойн, етериум и др.) и може да 

бъде внедрена в банковата дейност, тъй като криптотехнологията съкращава 

времето за осъществяване на големи сделки. Освен във финансите, блокчейн 

технологиите вече са застъпени и в: здравеопазването, социалните услуги, а 

отскоро и в борсовото дело. В блокчейн технологиите от значение е следния 

извод: „Размерът и скоростта на дигиталната трансформация са безпрецедентни. 

За да се реагира и да се живее с тях, ще бъде необходимо да се мобилизират 

всички видове човешки капацитет начин на живот.” (2). Очакванията на някои 
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видни финансисти, че цифровите борси, базирани на блокчейн технология, 

напълно ще заменят традиционните борси в рамките на следващите десет 

години. (3) 

 3. Втора глава 

    Във втората глава на доклада е разгледана конкретната дейност на Съвета по 

иновации при БТПП по отношние на работата на експертни екипи, излъчени или 

наети от съвета по отношение на Финтех индустрията, както и на Блокчейн 

технологиите. Необходимо е да се посочи, че прeз последните 2-3 години Съвета 

по иновации при БТПП, който е създаден на 11.05.2011 г., организизира няколко 

финансово-инвестиционни форуми. На тези събития бяха представени 

перспективите за развитие пред FinTech и блокчейн технологиите в нашата 

страна от представители на няколко банки, от завеждащия офиса в София на 

Европейския инвестиционен фонд, от зам.ръководителя на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции в Люксембург, а също и от управители на водещи 

FinTech компании. На тези форуми, а и на редица кръгли маси и симпозиуми 

бяха представени и следните два проекта, изготвени по поръчка на Съвета по 

иновации, които са на база блокчейн технологии: 

 1)Платформа „Иновационна блокчейн борса“. Виртуалната Платформа 

„Иновационната борса” функционира вече четвърта година на сайта 

www.inovacii.eu чрез създадените за нейната работа Функционална 

спесификация и софтуер. Предстои надграждане на софтуера, в т.ч. и чрез нови 

функции на пилотно внедрения виртуален офис. Основната задача този вид борса 

е да служи като посредник между автори и изпълнители на иновативни 

разработки, образци и прототипи, и връзката им с други участници от реалния 

бизнес и от финансовите кръгове в иновационния процес, които да ги 

подпомогнат за тяхната пазарна реализация, адаптиране към различни търговски 

и технологични цели, както и тяхната последваща пазарна комерсиализация. 

Чрез Платформа „Иновационна борса” физически и юридически лица, които 

имат патенти и/или дори само идеи за иновации могат: да представят свои 

иновативни идеи, разработки, прототипи, продукти и др. Чрез механизмите на 

борсовата търговия се прави по-бързо реализацията им на пазара и се 

осъществяват бизнес контакти, като се търси и финансирането им. Иновативните 

продукти, изделия и услуги чрез борсата търсят изделия и услуги, способстващи 

за решение на определени проблеми, свързани  с модернизация и обновяване на 

дейността им в производството – нови патенти, изобретения, лицензи и т.н. 

Иноваторите също търсят подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на 

готова научно-приложна разработка, както и партньори за довършване на научна 

разработка. Инвеститорите могат чрез т.нар. дялово финансиране или 

финансиране чрез способите на т.нар. масово финансиране (crowdfunding) могат 

да вложат парите си в иновации. Посочено бе, че потребители на Иновационната 

борса са иноватори - физически или юридически лица с иновационна идея или 

продукт, или са произвели прототип или т.нар. нулева серия на съответния 
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продукт. В тази група влизат изобретатели, които притежават патент (полезен 

модел). За неговата реализацията и превръщането му в иновация, носеща на 

изобретателя доход, последният търси чрез Платформа „Иновационна борса” 

инвеститори. Изготвени са строги критерии за инсталиране на проекти на 

борсата. 

2)Платформа за работа с бизнесангели. Тя ще бъде позиционирана първоначно 

на информационния сайт на съвета www.evroproekti.org, а впоследствие ще бъде 

създаден нов сайт, за който понастоящем от екип от изявени финансисти и 

софтуеристи се изготвя уебдизайн и борсов специализиран софтуер, който е въз 

основа на блокчейн технология.  

    Съветът по иновации при БТПП след завършването на надграждането на 

Платформа „Иновационна борса“ и на доизграждането на бъдещата „Платформа 

за работа  с бизнесангели“, се предвижда да стане своеобразен маркет мейкър за 

работа със старт ъпи. Досега са осъществени съвместни действия от страна на 

Съвета по иновации в областта на иновациите в областта на финтех индустрията, 

като разработки относно дигиталните плащания чрез мобилни приложения, във 

взаимодействието с бъдещото електронно правителство в областта на някои 

специфични финансови услуги за бизнеса и за населението, в консултирането на 

финтех компании относно прилагането на нови технологии във финансовата 

област като: клауд услуги, изкуствен интелект, Big Data анализи и др. Съветът 

по иновации при БТПП подпомага методически тези компании, с оглед те да 

осъществяват  кофинансиране съвместно с банки и фондове за дялово 

финансиране на старт ъпи съгласно практиката в досегашната дейност на 

банките в съотношение 50:50, а също и по отношение на т.нар. ънкър 

инвеститори (с финансиране до 5 % от страна на банките), предназначено за 

други високо технологични старт ъпи. Съветът по иновации при БТПП е 

своеобразен бизнес инкубатор на старт ъп компании, опериращи като венчър 

инвеститори съвместно с фондове за дялово и рисково финансиране, 

институционални, а понякога и индивидуални инвеститори, които се явяват на 

пазара за финансови услуги като бизнес ангели. Налице са трайни контакти по 

отношение на участие в проекти  и с други финансиращи или гарантиращи 

организации, като: Европейския институт за иновации и технологии в Будапеща, 

съвместните предприятия към ЕК, създадени по Хоризонт 2020, като: ЕКСЕЛ и 

др. От настоящата 2019 г. Съветът по иновации при БТПП си партнира с водещи 

банки и FinTech компании в организиране и логистично обезпечение с 

обучаващи преподаватели от финансовата практика на съвместни магистърски 

програми и специализации към тях с водещи университети (като НБУ) по 

приложение на финансовите инструменти в предприемачеството; финансов 

инженеринг в публично-частното партньорство, както и финансов мениджмънт 

за старт ъпи и за микро предприятия, както и за малки и средни предприятия.  

                                  

http://www.evroproekti.org/
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4. Заключение 

В заключение е необходимо да се направи извода, че през настоящата 2019 г. и 

през следващиге няколко години се очертават благобриятни тенденции в 

развитието на финтех индустрията и блокчейн технологиите в Република 

България. Съветът по иновации при БТПП много успешно се вписва в този 

труден иновативен процес чрез създаването на две нови иновативни платформи 

като: „Иновационна борса“ и „Платформа за работа с бизнес ангели“. Двете 

оригинални електронни платформи, които са единствени в страните от 

Централна и Източна Европа, допълват дейността на създадения към Съвета по 

иновации неотдавна Център за технологичен трансфер, както и на бъдещия 

Бизнес инкубатор за старт ъп компании, който е в процес на обособяване и е в 

начален стадий от своето развитие. 
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Abstract.  The report examines the impact of transport infrastructure and information 
and communication technologies on regional development. Key theoretical approaches 
to spatial development, peculiarities of local economies and regional policies are 
presented. The second part examines the impact of transport infrastructure as a factor 
for economic spatial development and utilization of the potential of transport corridor 
№ 9 for integrated development of the regions in Bulgaria and Eastern Europe. The 
deployment of e-government and intelligent transport systems and their interaction in 
a regional aspect represent a new way to improve socio-economic life and organization 
of management processes. 
Keywords: regional development, regional economy, local, infrastructure, transport 
systems, corridor, e-government. 
 
1. Introduction 
In today's world of globalization, scientific and technological progress, and 
knowledge-based economy, information and technology occupy a central place in the 
development of society. This also applies to local and regional economies. The purpose 
of this paper is to systematize the main scientific instruments of regional development 
by giving a new idea of development by using the potential of the trans-European 
transport network, in particular Corridor № 9 and the introduction of e-government at 
local level and intelligent transport systems improving spatial socio-economic 
development. From the review and analysis of Bulgarian and foreign literature and 
good practices in this field, we can conclude that all this is a prerequisite for the 
transformation of Corridor № 9 into a transport-information corridor, in line with the 
contemporary European and world requirements and the needs of the civil society and 
the business environment. The imminent introduction of intelligent transport systems 
in the European transport network and e-governance will lead to a new way of 
management and regional policy in various fields, notably in transnational regional 
European cooperation. 
 
2. Basic theoretical approaches to regional development. 
Regional development is seen as a process that reflects the economic reality in a 
territorial and spatial sense. It is an integral science studying the interaction of social 
and natural systems operating within certain spatial and temporal boundaries. The 
space can be defined as an infinitely undefined environment where all bodies and 
movements are located. From this definition come some elements of space: objects and 
bodies with their movements that can be measured and the void between them that can 
not be measured. The territory limits a part of the space, it refers to a certain land space 
with certain boundaries (Geshev, G. 1999). Here we can say that in a certain territory 
there are bodies and their movements that interact within and outside the territory itself. 
Under bodies located on a given territory we can understand people and communities, 
economic subjects, natural and geographic potential and their interactions. The region 
can be considered as a system of distinct parts of the territory. There are various factors 
influencing regional, spatial development: 

mailto:your-e-mail@example.com
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• Economic - different levels of economic development in a territorial 
aspect. These are: behavior of economic actors, territorial distribution of 
large, medium and small enterprises, regional markets, access to national and 
international markets, investment, employment and unemployment, etc. 

• Political - local and national structural and integrated policies. 

• Social - building a favorable living environment for the territorial 
communities. 

• Demographic - demographic structure of the population. 

• Environmental - climate, environment and natural resources. 

All these factors have a bearing on increasing the competitiveness and adaptation of 
the regions to the European structures, but they also give rise to different problems 
(regional, national, global). This also requires their regulation at all levels. 
The main task of regional development is to describe and explain the behavior of 
economic agents, the use of resources and various types of capital (financial, human, 
etc.), production and consumption in spatial and territorial terms. The phenomena and 
processes occurring in the national and world economy are conditioned by causal 
relationships arising on a given territory, which requires their consideration by a 
regional (territorial) approach. In this sequence, regional development makes it 
possible to study the changes in the regional economy by analyzing various economic 
factors and developing decisions and strategies for conducting a governmental policy 
of the national space and the specificity of its regional peculiarities.  
The regional economy studies functional and causal links in the form of their 
manifestation in the functioning of the market mechanism. The main objective of the 
regional economy is the regional and local market and the emerging economic patterns. 
Regional development, in turn, studies policies and management decisions regarding 
space organization, production relations, distribution and consumption of material 
goods, and implementation of public management. It can be said that the regional 
economy is part of regional development (Petrov, K. 2018). 
The development is related to the different actors and their interactions in spatial terms, 
where a managerial approach is reached to reach the ultimate goal. Regional 
development is thus achieved through regional policy. It can be seen in two directions: 
economic and legislative-administrative. Regional policy is implemented by the state 
and local government, aiming at enhancing economic and social cohesion, sustainable, 
integrated development and reducing intraregional and interregional disparities. The 
implementation of the policy is done through the development and implementation of 
regional development strategies, plans and programs that bring together and integrate 
sectoral and integrated policies. Strategic regional planning is the main tool of regional 
policy by state and local government and aims at quality, coordination and 
interconnection at all territorial levels, partnership between all stakeholders to achieve 
sustainable, balanced spatial development, enhancing competitiveness and economic 
growth in the regions and the countries, as a whole. 
In summary here, we can say that regional development is a science studying the spatial 
structure of production and the rational use of the natural, economic and socio-
demographic potential of the territory under the influence of management processes.  
The territory with its peculiarities, phenomena and processes flowing into it is seen as 
part of space, but it is composed of different elements that interact. This requires 
consideration of the territory as a system of interconnected elements. It is characterized 
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by its integrity, expressed in the unity of constituents united by common properties and 
its divisibility of subsystems. The main territorial unit is the separate settlement with 
its peculiarities. The economic and social development of the territorial systems 
depends on the optimal functioning of the main sectors and the use of local potential. 
Striving to be more attractive and inviting, territorial economies should create 
favorable conditions for attracting economic agents. The choice of location for the 
location of production and service activities of the enterprises is determined by the 
localization process. It is a process related to the placement of production and activities, 
including concomitant activities in a particular territory, and the linking of disposable 
sites to the conditions existing in the territory. The aim of the localization process is to 
create the fullest possible correspondence between the needs of the site and the 
possibilities of the territory (Georgiev, L. 2012). 
The impact of different factors must also be taken into account in regional economies. 
They can be considered as direct and indirect, influencing with different strengths. 
Such are: natural conditions, resources, markets, population, specialization of 
production, international political and economic relations, environmental protection, 
scientific and technological progress, etc. As the processes of globalization proceed, 
the opening of regional farms and the national economy to the global one strengthens 
the role of two main factors: the level of infrastructure building, in particular the 
transport and communication and implementation of information and communication 
technologies in the economic and management process. This will increase the 
competitiveness of organizations, regional and national economy and accelerate 
economic growth. 
 
3. Importance of transport infrastructure as a factor for spatial development. 
Transport operations between countries and the provision of adequate infrastructure to 
carry out these activities are made possible by international transport corridors. It is 
considered that transport corridors create positive effects on the territory through which 
the corridor passes, enabling international transport to be realized more quickly, more 
efficiently and more securely.  
As transport corridors are of great importance, especially for increasing trade between 
countries and cities along and around the corridor, it accelerates regional development 
and regional integration, from its effects on the commodity market, the labor market 
and tourism. These effects, in areas where transport corridors are crossing, lead to an 
increase in their current activities, increasing employment, production capacity and 
trade, making the region attractive to foreign capital and the emergence of new 
businesses. 
Infrastructure does not directly affect the production process, but it provides the link 
between production, resources and markets. It is essential for the proper course of 
economic processes in the regions to have the appropriate transport infrastructure. It 
helps to increase the competitiveness of economic operators and territorial units. The 
transport infrastructure serves the needs of the national economy by uniting the 
economic sectors in the separate territorial units, the territorial units themselves and 
the link with the international markets. This connection is carried out by different 
infrastructure sites: ports, border crossing points, ferry connections, motorways, 
railways and stations, airports, intermodal centers, etc. Transport activities between the 
parties and the provision of adequate infrastructure for the realization of these activities 
are made possible by international transport corridors. As transport corridors are of 
great importance, especially for increasing trade between countries and cities around 



148 
 

and around the corridor, it accelerates regional development and regional integration, 
stemming from its effects on the commodity market, the labor market and tourism. The 
main elements of the spatial structure are the poles of growth - urban centers of 
different rank. Among them, the linkages developed through the transport and 
infrastructure corridors are developing. The main development axes on the territory of 
the regions are formed on the transport routes of the trans-European transport corridors 
and other transport networks of national importance. They provide links between urban 
centers in the national territory and their links with other European centers. This is a 
prerequisite for polycentric balanced regional development and strengthening cross-
border, transnational and transregional cooperation. The Trans-European Transport 
Network is a structure consisting of all existing and planned transport infrastructures 
such as roads, railways and inland waterways, sea and river ports, airports, intermodal 
connections, etc., with the main objective of improving connectivity, quality and 
accessibility to infrastructure sites, as well as the convergence and integration of the 
regions into the European space. 
One of the most important for Bulgaria, but also for the entire eastern European area, 
axis of development is the axis connecting the Baltic Sea with the Aegean Sea - 
Corridor № 9, the Eastern Europe's North-South connection. Pan-European Transport 
Corridor № 9 originates from Helsinki and crosses St. Petersburg - Moscow / Pskov - 
Kiev - Lyubashevka - Chisinau - Bucharest - Ruse - Dimitrovgrad – Makaza pass - 
Alexandroupolis. In the city of Rousse, corridor № 9 crosses the corridor № 7 (Rhine 
- Main - Danube), which enables the integration of the transport infrastructure of 
Southeastern Europe with that of Central and Western Europe, the use of different 
modes of transport and access to european and world markets. European Transport 
Corridor № 9 provides an opportunity for the economic development of the countries 
and regions of Eastern Europe and integration into the European space. Revealing the 
economic potential determines the need for modernization and construction of 
additional infrastructure, which would create prerequisites for the rational use of the 
corridor. In this direction, it is necessary to improve the connections between the cities 
and the peripheral areas gravitating around the corridor. It will play an important role 
in spatial development, not only in Bulgaria and the region, but also in the whole of 
Eastern Europe, such as the North-South and Europe with the Middle East and Asia. 
 
4. Specifics of e-governance in the regions and intelligent transport systems. 
The increasing mobility of passengers and freight leads to an increase in requirements 
related to the quality of transport services. Sustainable development of the transport 
sector is related to increasing transport efficiency and reducing the harmful impacts of 
transport activity. This requires the introduction of innovations and technologies in 
transport and infrastructure to provide innovative consumer services. One such concept 
is the introduction of intelligent transport systems. Since there is no precise definition 
in the scientific literature, we can generally say that intelligent transport systems are 
important for improving transport safety, reducing traffic and reducing emissions by 
introducing information and communication technologies in transport. This is 
expressed as the application of technology systems in areas such as: travel and freight 
information systems; traffic management systems; billing and payment systems safety 
and control systems, etc. These systems enable passengers, carriers, businesses and 
public organizations to receive real-time information on events, traffic conditions, time 
needed for travel/ transportation, weather conditions, congestion and pollution, 
payment of fees and tickets electronically, traffic management, etc., in order to ensure 
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safe and efficient use of transport infrastructure networks (Nikolova, Hr. 2017). All 
this requires the introduction of innovation by business and public organizations.  
With the process of globalization and the emergence of the Internet, a new, more 
efficient way of organization and management has been created through the use of 
information technology and the provision of electronic services. This also necessitated 
the processes of reform and modernization in the public sector in order to increase the 
quality of administrative services and the efficient functioning of the administration. 
E-governance is a new management philosophy that reflects improvements in 
management technology, democratic governance in society, improving the quality of 
public services, effective state and local government, interaction between public 
government, civil society and business. The main components of e-governance are: 
administration-citizen relations; administration - business; administration - 
administration. It can be seen as a set of strategic and tactical measures, policies and 
technological solutions defining the framework for the development and functioning 
of the information society (Nikolov, G. 2016). E-government means the provision by 
public institutions and local government of various services to society and business 
organizations with respect to the sectoral policies, such as: democracy and civic 
participation; justice; fight against corruption; healthcare; education and science; social 
policy and employment; innovation and competitiveness; culture; environmental 
protection; trade and consumer protection; taxes and charges; transport and 
communications; regional, municipal and urban management; international relations 
and others. 
Let's focus on the peculiarities of e-governance at regional and local level. The 
implementation of e-government in the regions by local government will allow the 
provision of specific services tailored to the territorial specificities of economic and 
social life. This will facilitate coordination between local communities, local 
businesses and local administration on the one hand and their relationship with national 
institutions and administration on the other, in order to best meet their needs. E-
government at local level will encourage citizens to engage in administrative processes, 
increase transparency, increase efficiency and effectiveness of administration, reduce 
bureaucracy, save time and money, public participation in decision-making, as well as 
the participation of citizens and businesses in the implementation of local policy. E-
governance also influences areas such as commerce, education, health care, etc., but 
are the subject of another type of research. 
The implementation of e-governance at regional and local level as well as the 
construction of transport corridor № 9 in line with modern European requirements and 
the deployment of intelligent transport systems will open new opportunities for spatial 
development of European countries and regions. The link between e-government and 
the transport system and infrastructure will make it easier for people, businesses and 
public institutions to improve the coordination between cities and regions along the 
corridor. Offering services such as: travel and shipping planning, the use of different 
modes of transport, the payment of taxes, fees and tickets online, obtaining permits and 
inquiries, traffic management and control, etc. will make the route of corridor № 9 
more attractive and attractive, as a major link between Northern and Southern Europe. 
All of this will lead to the integration of the transport network with the european 
network, access to markets and the strengthening of the inter-state spatial relations 
process. There is a need to build a proper transport and communication infrastructure 
at the regional level, as well as to build local (city) portals to provide electronic services 
that will allow people and businesses to access real-time information and strengthen 
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intercity links along the corridor . Naturally, all of this also raises a number of issues 
related to project financing, personal data protection, etc., which in turn necessitates 
the adaptation of the legislative framework in this direction. 
 
5. Conclusion 
The construction of infrastructure corridor № 9, the deployment of intelligent transport 
systems and e-governance at regional and local level is a prerequisite for creating 
favorable conditions for the population and business along the corridor. This will allow 
the efficient use of transport infrastructure, the creation of intermodal connections, 
sustainable development of modern cities, access to international markets and control 
by local government. The development of local (city) portals will make it easier for 
citizens and businesses to use transport infrastructure and administrative services as 
well as coordination between local authorities at regional and supra-regional level. The 
creation of such an innovative transport and management infrastructure will help to 
improve the socio-economic life and management processes at the regional level, the 
integration of the Bulgarian and European regions and the economic development of 
the East European space.  
This paper does not provide a comprehensive answer to regional development issues 
and information and communication technologies. It provides guidance for future 
research in the field of infrastructure, the trans-european transport network, the 
introduction of intelligent transport systems and e-governance in a regional aspect, 
their interaction and their impact on spatial development. 
 
References 
Geshev, G. (1999) Problemi na regionalnoto razvitie i regionalnata politika v Republika Balgariya. 
Petrov, K. (2018) “Theoretical Approaches to Regional Development and Electronic Management in 
a Territorial Aspect” Paper read at X-th ANNIVERSARY INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
CONFERENCE “E-Governance and E-Communications” jointly with the “Science Days – 2018”of 
TU-Sofia, Sozopol, Bulgaria, Jun. 
Georgiev, L. (2012) Regionalna Ikonomika, ed. NBU. 
Nikolova, Hr. (2017) Inteligentni transportni sistemi. Politika i praktika za vnedryavane, IK – UNSS. 
Nikolov, G. (2016) Elektronni uslugi v regionalnoto razvitie, IK – UNSS. 
Cumbie, B. and Kar Bandana (2016) “A Study of Local Government Website Inclusiveness: The Gap 
Between E-government Concept and Practice”,  Information Technology for Development., Vol. 22 
Issue 1, p15-35. 21p. 4 Charts. 
Wirtz, B. and Kurtz, O. (2017) “Determinants of Citizen Usage Intentions in e-Government: An 
Empirical Analysis”, Public Organization Review., Vol. 17 Issue 3, p353-372. 20p. 
Reddick, Christopher G. (2004) “Empirical Models of E-Government Growth in Local 
Governments”, e-Service Journal., Vol. 3 Issue 2, p59-74. 26p. 
Brown, David (2005) “Electronic government and public administration”, International Review of 
Administrative Sciences., Volume: 71 issue: 2, page(s): 241-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 
 

СЕСИЯ 5 Е-КОМУНИКАЦИИ 
SESSION 5 e-COMMUNICATIONS 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА 

ОБЩИНИТЕ  

Йоана Павлова 

Технически университет-София, България 

ypavlova@tu-sofia.bg 

 

THE USE OF SOCIAL NETWORKS FOR VISUALIZATION OF THE 

MUNICIPALITIES 

Yoana Pavlova 

Department of Management, Technical University, Bulgaria,  

 E-mail:ypavlova@tu-sofia.bg  

 

 

Abstract. The public administration is a guarantor and executor of the State policy of 

the country. The implementation of the State policy depends of the dialog and good 

interaction between citizens and local government, because the administration is the 

connection between citizens and the State. 

The new technologies offer new ways of communication. The communication face –

to-face is replaced by the virtual communication through internet. Social networks 

spread easily information, messages and ideas to many users no matter of distance and 

time. The local governments have realized the potential of social networks to 

strengthen the dialog with the citizens. 

The purpose of the article is to analyze how the local governments use social networks 

to communicate with the citizens. The object of the research is the Facebook pages of 

some Bulgarian municipalities.   

Keywords: (5-6 keywords) social networks, municipalities, communication, 

Facebook, interaction.   
 

1. Въведение 

       Бурното развитие на технологиите през последните два века оказва влияние 

на всяка една част от човешкото битие. Усилията насочени към постоянното 

модернизиране и подобряване на съществуващите апарати, устройства и 

приложения има за последствие не само физическото улеснение на човешкото 

съществуване, но и промяна на начина на мислене, говорене и възприятие.  

       Едно от отличителните човешки качества, а именно способността да 

комуникираме помежду си посредством езика, се повлиява много бързо от 

новите технологии. Разпространението на интернет и последвалото непрестанно 

развитие на мобилните технологии и мобилни приложения оказват осезаемо 

влияние на човешката комуникация. Ако смисълът на човешката комуникация, 

лице в лице, е целяла обмяна не само на информация, но и споделяне на чувства 

и емоции в непосредствен контакт, то интернет издига общуването на други 

хоризонти. Общуването става по-бързо, лесно и е пространствено неограничено.  

mailto:ypavlova@tu-sofia.bg
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         Появата на „социалните мрежи“ обособява съществена промяна не само в 

личностната, но и в публичната комуникация. Използването на социалните 

мрежи като канал за комуникация и влияние върху хората е осъзнат от бизнеса и 

от публичните власти, които ги използват, за да достигнат до своите клиенти и 

потребители. 

2. Същност на комуникацията чрез социалните мрежи 

       Социалните мрежи се определят като онлайн услуга, която може да се ползва 

през уебсайт или мобилно приложение и поставя фокуса върху по-лесното 

изграждане на социални връзки или социални отношения между хората, като 

приятелства, бизнес, идеи, каузи, интереси, хобита и др.  

      Първоначално социалните мрежи възникват като он-лайн сайтове за 

споделяне на информация с приятели, където се обявяват събития от личния 

живот като сключване на брак, раждане на дете, раздяла с партньора, започване 

на нова работа и т.н.. Този начин на комуникация много бързо добива 

популярност и се превръща в начин на живот. 

     Някои основни характеристики на социалните мрежи са: 

-възможност за изразяване на мнение; 

-краткост на израза, използване на съкращения; 

-сливане на устна и писмена реч (писането вече не е самотно занимание, 

получаваш бърз отговор/коментар) 

-лесно изразяване на съгласие или не чрез лайкове или емотикон (гневно лице, 

тъжно, сърце); 

-налагат визуализация на образа чрез картини; 

- олесняване на изразяване на емоция чрез емотикони; 

-писменото съобщение вече не е само до един, или до конкретен, адресат. 

(Калейнска, 2014) 

       Популярността на социалните мрежи и тяхното масово използване 

благоприятстват популяризирането на различни идеи. Възможностите на 

социалните мрежи за осъществяване на бизнес, политически и социални идеи са 

бързо разпознати. Барак Обама, например, използва социалните мрежи за 

разпространение на политическите си идеи и стана президент на САЩ. 

        Според данни на Ipsos Open Thinking Exchange (OTX) от началото на 2013 

година близо 60% (1. 59 бил.) от хората, които имат достъп до интернет в света, 

имат профил в поне една социална мрежа и прекарват повече от 3 часа на ден в 

мрежите. Това са близо 13% от денонощието ни. (Калейнска, 2014) В следващите 

години броят на хората, ползващи интернет и имащи профил в социалните мрежи 

са 71% или 2.46 бил. души като прогнозите са, че до 2020г. броят им ще нарасне 

до 2.9 билиона. (Statista, 2018)  

       Създаването на бизнес профили и страници в социалните мрежи предоставя 

възможност за достигане до голям брои потребители, което помага за по-лесното 

и бързо рекламиране на продукти, услуги или идеи. Използването на социалните 

мрежи за комуникация се оказва своеобразен гарант за успех. 

        Най-разпространената социална мрежа, според изследвания към 2018 г., е 

"Фейсбук". Той е водещ в 152 от 167 анализирани държави. Основни конкуренти 
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на Фейсбук са руските мрежи "Вконтакте" и "Одноклассники", и китайската 

QZone. (в. Дневник, 2018) 

          В България, проучване на Националния статистически институт за 

използване на интернет показва, че 51.4 % от хората използват интернет, за да 

участват в социалните мрежи. Други причини за използване на интернет са 

основно за търсене на информация (за стоки, услуги, здравна информация) и за 

забавление (слушане на музика, гледане на клипове, телевизия). (НСИ, 2018) 
 

3. Местната власт в интернет пространството 

       Публичната администрация е структура от организации и лица, които са 

свързани с изпълнението на законите и другите нормативни актове и участва при 

формирането и осъществяването на държавната политика. 

        В България административната структура, която провежда държавната 

политика се дели на централна и териториална. В централната администрация 

влизат администрациите на Министерски съвет, министерствата, държавните и 

изпълнителни агенции. 

Към териториалната администрация влиза областна, общинска и районна 

администрация, която обслужва гражданите на местно ниво и спомага за 

осъществяването на местното самоуправление.  

       Местната власт е проводник и изпълнител на държавната политика на в 

страната и осъществява обслужване на гражданите. В този смисъл, гражданите 

се превръщат в обект и субект на функционирането на държавната власт. В 

стремежа си за активна комуникация с гражданите общините инвестират в 

разработването на функционални интернет сайтове, чрез които жителите на 

съответната община да могат да получават административно опростени, 

електронни услуги. 

        Институтът за икономическа политика съвместно с Института за 

електронно управление към Щатския университет на Ню Джърси, САЩ, 

провежда годишно изследване на интернет страниците на най-големите общини 

в България. Изследването цели да даде обективна оценка на съществуващите 

общински интернет сайтове. Общинските интернет страници се оценяват в пет 

категории: 

1) Сигурност и защита на личните данни; 

2) Приложимост – налични форми за попълване и инструменти за търсене на 

информация в рамките на сайта; 

3) Съдържание – достъп до документи нормативни актове; достъп на хора с 

увреждания; наличие на контактна форма; имейл, телефон, адрес за контакт с 

лица от администрацията; 

4) Предлагани услуги - какви услуги се предоставят по интернет и възможно ли 

е заплащането им онлайн;  

5) Гражданско участие и социална ангажираност - има ли онлайн дискусионен 

форум, могат ли гражданите сами да поставят теми за обсъждане. Възможна ли 

е връзка с публичните\ политическите лица – кмет, заместник-кметове, 

общински съветници.  
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Проучването в България е направено на базата на интернет страниците и 

профили/страници в социалните мрежи на 27-те най-големи общини. 

Резултатите за 2018 г. показват динамичност в различните категории като няма 

община, която да има високи показатели по всички критерии. На първите пет 

места се нареждат сайтовете на общините Бургас (55.21), София (54.56), Габрово 

(49.37), Хасково (46.2) и Пловдив (45.14), а на последно място са Видин (31.41) 

и Монтана (23.04). (ИИП, 2018) 

В отделните категории първенците имат следните резултати: 

Таблица 1 

Общи

на 

Поверител

ност 

Използвае

мост 

Съдърж

ание 

Услу

ги 

Ангажир

аност 

Бурга

с 

8.89 14.38 15.22 8.2 8.52 

Софи

я 

11.11 16.88 9.85 10.1

6 

6.56 

Габро

во 

7.41 15 12.54 8.2 6.23 

Хаско

во 

8.15 15 8.96 8.2 5.9 

Пловд

ив 

5.93 15.63 10.15 8.52 4.92 

Види

н  

5.19 10 8.36 4.92 2.95 

Монт

ана  

0 9.38 7.76 4.59 1.31 

Източник:(https://www.epi-bg.org/index.php/bg/activities/egov) 

        Данните показват, че поверителността на сайтовете е ниска и личните данни 

на потребителите не са добре защитени. Съдържанието и предлаганите услуги 

също не отговаря на нуждите на гражданите, което определя и ниската 

гражданска ангажираност. 

Според резултатите от изследването на Фейсбук профилите липсва 

разграничение между профил и страница във Фейсбук. В социалните мрежи 

„профил“ се създава за физическо лице, докато „страница“ е на някаква 

организация. Изследването предлага да се обвържат сайта и страницата на 

общината, като се добавят данни за контакт и връзка от сайта на общината към 

нейната страница във Фейсбук. Констатирано е, че администрациите на големите 

общини използват Фейсбук страниците си предимно като табло за обяви, а не, 

като средство за диалог с гражданите, което е и предпоставка за ниската 

гражданска активност на страниците на общините. 

        Направените изводи на базата на изследваните областни градове не 

отразяват напълно административната карта на страната. Нашият интерес е 

провокиран от това, какво е положението в малките общини. Икономическото, 

социалното и демографско състояние в малките населени места е много по –

https://www.epi-bg.org/index.php/bg/activities/egov
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различно от това в големите градове, но дали това е предпоставка за по-слабото 

използване на социалните мрежи като средство за комуникация с гражданите? 
 

4. Резултати от изследването на Фейсбук страниците на малки общини 

Значението на социалните мрежи за получаване на информация е безспорно 

и затова всяка община, която иска да бъде максимално полезна и да достигне до 

своите граждани, би била видима и там чрез свой собствен профил/страница в 

социалната мрежа.  

Обект на настоящето проучване са страниците/профилите на малки общини 

във Фейсбук. Избраните общини са: Сандански, Самоков, Нова Загора, 

Севлиево, Велинград и Свищов. Посочените общини са били обект на предишно 

проучване на интернет страниците им и затова са подходящи за последващо 

изследване на активността им в социалните мрежи. 

Анализът е направен на базата на публикувани материали и коментари на 

страните на общините в периода първи януари – двадесет и осми февруари, 2019 

г. 

Методът на анализ е критическия дискурсивен анализ. Критическият 

дискурсивен анализ предлага социалните представи да бъдат разбирани като 

конструирани езикови практики, които спомагат за изграждането на значения и 

възпроизводството на социални позиции. (Стаевски, 2007) 

В своя подход „Критичен анализ на дискурса“ Норман Феърклъф разглежда 

“езика като форма на социална практика, а не на чисто индивидуална дейност 

или отражение на ситуационни променливи”. Той приема, че съществува 

диалектическа връзка между дискурса и социалната структура, т.е. от една 

страна, дискурсът се формира и ограничава от социалната структура, а от друга 

страна, той е социално конструиран. (Василева, 2009) Значенията и смислите на 

социалната практика продължават да се възпроизвеждат в и чрез езиковите 

практики.  

И още нещо, което трябва да отбележим е, че: „Това, което се очертава като 

масово явление, е „свиването“ на писмения дискурс, побирането му в рамките на 

едно до няколко изречения, което се налага от динамиката на живота и от 

комуникационните канали, които я следват или по-скоро способстват за 

динамизирането на битието ни.“ (Пеев, 2019) Което може да бъде ясно видяно и 

в направения анализ на коментарите на гражданите под общинските публикации 

във Фейсбук. 

Използваните категории за анализ са: 

- Брой последователи/ членове на групата; 

- Публикувани теми; 

- Коментари от потребители. 

Брой последователи/членове на групата 

Броят на членовете на страниците/профилите в социалните мрежи 

представляват средно 10 % от населението на съответната община. За община 

Сандански последователите са 3947 души, населението е 38 153 души. В 

останалите общини положението е: община Самоков - население 35 871, 

последователи - 6257, община Нова Загора - население 37 133, последователи 
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2044, община Севлиево - население 33 099, последователи 6030 души. Община 

Севлиево има на страницата си връзки и контакт с общината - сайт, телефон, 

адрес, работно време. 

 Община Велинград - население 34 281, последователи – не се показва брой. 

(НСИ, 2017) 

Малкият брой последователи на Фейсбук страниците на общините може да се 

дължи на няколко фактора:  

първо, демографски - броят на възрастните жителите на тези общини е по-

висок, което е предпоставка за неизползването на компютри/смартфони и 

респективно социалните мрежи, и/или броят на реално живеещите в общините е 

значително по-нисък от официалните данни; 

второ, икономически - липсата на персонален компютър, смартфон и достъп 

до интернет;  

трето, недостатъчното доверие в публикуваната информация в социалните 

мрежи. 

Публикувани теми: 

През анализирания период общините публикуват предимно обяви за 

развлечения - постановки, концерти, изложби, конкурси („Моята среща с 

българското”! „Крилете на любовта в проза и поезия!” - община Сандански). 

Всички общини публикуват материали (снимки, видео клипове) посветени на 

тържествата за празниците Йордановден и Ивановден. Празничната тема е 

особено доминираща на страниците на общините Сандански и Самоков. На 

страницата на община Сандански има качени много клипове с молебени - за 

Ивановден, Йордановден, за започване на фестивала „Златен грозд“ (гр. 

Мелник), който има 1,3 хил. преглеждания. Клипове от честванията на 106-

годишнината от битката при Булаир (гр. Самоков).  

На страниците на всички общини се отбелязва празнуването на Бабинден. 

Популяризират се различни местни традиции като „Даване име на дете“ в 

община Велинград. 

Прави впечатление, че общинската администрация се опитва да води диалог 

с гражданите, като се допитва за мнението им по различни въпроси, отнасящи се 

до живота и развитието на общината. Например, община Велинград поставя за 

обсъждане бъдещия ремонт на парк „Клептуза“, община Нова Загора, пита как 

биха искали гражданите да се ремонтира сградата на Старата гара. На страницата 

на община Севлиело се публикуват материали за предстоящо изграждане на 

велоалея, което е и причина за коментари на гражданите. 

Наред с поставянето на въпроси, отнасящи се до развитието на общината, 

всяка една от анализираните общини, обстойно отразява дискусиите и 

приемането на общинския бюджет като публикациите са придружени с богат 

снимков материал. 

Друга важна тематика е награждаването на най-добрите спортистки в 

общините. Кметовете награждават отличилите се през изминалата година млади 

хора за постигнатите успехи (Община Нова Загора награждава победителя в 

конкурса „Пчелар на годината“). 
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От страниците на общините гражданите могат да се информират за 

предстоящо провеждането на безплатни медицински прегледи, за спиране на 

водата, за раздаване на храна и продукти на нуждаещите се, за провеждане на 

местни състезания като състезание със шейни, празник на любовта и виното 

(Велинград), подрязване на лозята за Трифон Зарезан (гр. Сандански). 

Общините Сандански и Велинград приканват гражданите си да гласуват в 

конкурса „Кмет на месеца“ и „Образцова община“ (гр. Самоков). Участието в 

подобни конкурси насърчава местния патриотизъм и активността на жителите на 

съответната община. 

Много важен аспект от използването на социалните е мрежи е за извършване 

на отчетност. Общините показват/ доказват на гражданите си, какво и как са 

извършили. В община Велинград се отразяват направените ремонтни дейности 

със снимки, показващи състоянието „преди“ и „след“ извършването на 

ремонтните дейности. На страницата на община Самоков откриваме информация 

за извършени ремонтни дейности с информация за изразходваните средства. 

Тази информация провокира въпроси, кога ще се ремонтират други физкултурни 

салони и кога ще приключи ремонтът. От общината отговарят, кога ще приключи 

ремонтът и прилагат снимка докъде са стигнали ремонтните дейности. 

Община Сандански и община Нова Загора качват снимки с информация за 

назначени на работа в общината млади хора, по програма „Старт в кариерата“. 

Коментарите под поста са положителни с пожелания за успех към младите хора. 

Коментари от потребители: 

Използването на социалните мрежи за осъществяване на диалог между 

местните власти и гражданите е важна предпоставка за развитието на общините. 

Гражданите имат възможност да изказват мнението си по различни въпроси, 

отнасящи се до тяхната община.  

През анализирания период коментарите на гражданите са с различна 

интензивност и насоченост. Най-активни са гражданите на общините Сандански 

и Нова Загора. Най-малко коментари откриваме на страницата на община 

Севлиево.  

Тематиката на публикуваните материали (молебени и празници) провокира 

гражданите да изказват пожелание за здраве, късмет и благоденствие. 

Постовете на общините, посветени на извършени строително-ремонтни 

дейности, предизвикват най-голям обществен интерес. Преобладават 

положителните коментари за извършеното от общините и оценяване на 

полаганите усилия. Не липсват и критични забележки за качеството на 

извършените ремонтни дейности (Нова Загора), или изразяващи недоволството 

на гражданите от състоянието на спортните зали, където децата спортуват 

(Велинград). Темата за спортните занимания е много значима за гражданите на 

община Велинград, защото останалите постове на страницата на общината не 

предизвикват почти никакви коментари. 

Интересни коментари откриваме под публикацията за проектобюджета на 

община Севлиево. Общината предлага да бъдат заложени повече пари за 

образование в бюджета на общината. Това предложение е коментирано: „защо е 
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нужно толкова пари за образувание като има по-важни неща“, който е 

последван от друг коментар „защото трябват образОвани хора“. Дискусията 

не продължава повече. 

Подобен коментар отразява една тенденция за обезценяване на 

образованието, което трябва да отстъпва пред по-важни неща от бита като 

инфраструктура, например. 

Жителите на община Сандански са най-активни от всички анализирани 

общини. Активността може да бъде обусловена и от отношението на самата 

община. Въпросите, които гражданите задават, получават бърз отговор от 

общината, дори направени коментари и забележки получават отговор. На 

страницата на общината във Фейсбук автоматично се отваря прозорец за 

въпроси, като се уточнява, че от общинската администрация ще отговорят до 

един час от задаването на въпроса. 

Качени снимки от „Пирин къп“ 2019 г. (международен футболен турнир за 

деца, гр. Сандански) провокират много коментари. Причината за коментарите е 

допуснатата правописна грешка при изписване на името на турнира на английски 

език.(childrenS) 

                               
Интересни са коментарите и под обявата на община Сандански за химн и 

девиз на общината. Граждани предлагат: „Предлагам химна да е 
Дупка до дупка 
Кръпка върху кръпка 
Паяк колите ще вдига туристите ще ни заобикалят с мръсна газ“ 

В предложения девиз прозира недоволството на гражданите от състоянието 
на пътната система в общината, което е предпоставка за загуба на туристи, 
респективно на доходи. 

Гражданите са провокирани от публикувана покана на страницата на община 
Сандански за участие в конкурс. Думата „бъдност“ в заглавието на конкурса 
предизвиква дебат. 

"?! Има ли такава дума в нашия език? Аз знам думата "бъдеще". Бъдност-
бедност, лоша асоциация...“ 

От общината отговарят - „Здравейте. Благодарим за коментара ви, но това е 
наименованието, което организаторите са избрали за фолклорния фестивал-
конкурс. Не сме съвсем съгласни с посочените от вас интерпретации и 
асоциации на думата "бъдност". БЪ̀ДНОСТ, -тта̀, книж. Бъдеще. Това е 
значението на думата. Приятен ден!“ 

Дебатът може да е незначителен от гледна точка на развитието на общината, 
но показва отношението на управляващите. Местните власти приемат, че всяко 
изказано мнение и коментар е важно и затова получава отговор от страна на 
общината, която е инициатор на различни събития. 
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Жителите на община Нова Загора също са активни на страницата на 
общината. Местната власт се опитва да подобри живота в общината и за тази цел 
задава въпрос към гражданите – „Кои са вашите три причини да останете в 
Нова Загора?“ 

Въпросът провокира много коментари. Най-важните причини да останат в 
града са: семейството, близките, спокойствието, собствения дом, по-евтиния 
живот, „моят корен“, „моят роден град“, „европейски вид на града“, „добър за 
отглеждане на деца“. 

Най-честият отговор е, че е подходящ град за отглеждане на деца. В тази 
връзка общината предприема инициатива за насърчаване на раждаемостта в 
местната болница като всяко новородено дете получава подарък. 

Коментари: „А тази инициатива ще е за електорат, който не се нуждае от 
стимули, за да ражда. Много добре знаем кой ще се облагодетелства 

Жалко за похабените наши пари.“ 
“Недейте така, хора! Надявам се повече български майки да се възползват 

от тази инициатива,скромно е, но все пак е жест, който трябва да уважим!„ 
„да дадем шанс на нашата болница да се развие“ 
В част от коментарите отриваме споделената нагласа на недоверие към 

политическите актьори и подбудите за техните действия, от една страна, а от 
друга, за наслагваното социално напрежение относно разпределението на 
помощи и стимули сред различните слоеве на обществото.  

Откриваме интересна публикация на страницата на общината за хванат в 
кражба на ток жител на община Нова Загора.  

Коментарите по поста са: Браво !!! А незаконните къщи в махалата???? 
Какво чакаме??? 

Къде са били полиция, прокуратура и тн, за да се случва за втори път. Явно 
при първата кражба му се е разминало. А кражбата е от уличното осветление, 
от моя джоб на данъкоплатец!“ 

Дискурсът за справедливостта и липсата на адекватни мерки от страна на 
държавата се възпроизвежда в коментарите под поста. 

Кметовете на някои от общините са осъзнали влиянието на социалните мрежи 
и ги използват активно за популяризиране на дейността си и собствената си 
личност. Кметът на град Сандански присъства много осезателно в качените 
снимки, клипове и различните инициативи на града. Той отправя поздрави към 
именниците, лекари, акушерки. 

Кметовете на общините Самоков и Нова Загора също са видими в страницата 
на общините във Фейсбук. Награждават изявени спортисти, поздравяват 
родителите на новородени деца в общината, сурвакани са от деца за здраве и 
берекет на общината. 

От анализираните материали можем да заключим, че община Севлиево 
използва своята страница във Фейсбук  предимно като табло за информация, 
почти без коментари и отговори от страна на общината. Много от публикуваните 
материали са взети/споделени от местния вестник или от Дарик. Инициативата 
от страна на общината е ниска и това предопределя ниската гражданска 
активност. 
5. Заключение 

В заключение можем да кажем, че анализираните общини използват 
социалните мрежи с различна интензивност. Една част от общините са активни, 
не само в качването на разнородни материали, отнасящи се до живота на 
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общината, но и се опитват да превърнат страниците си в място за диалог с 
гражданите. Разбира се, този процес е двустранен и е невъзможен без участието 
на гражданите. Прави впечатление, че общините, които са по-активни и 
поддържащи Фейсбук страниците си предразполагат и към по-висока активност 
на гражданите като общините Сандански и Нова Загора. Обратното, там където 
общината не е толкова активна във Фейсбук и гражданското участие е ниско 
(Севлиево). Ако направим сравнение с резултатите от изследването на 
страниците на големите общини ще видим, че използването на социалните 
мрежи за визуализация на местната власт не зависи от големината на общината, 
напротив малките общини (от анализираните в тази статия) са по-активни в 
социалните мрежи и се опитват да осъществяват диалог с гражданите си. 

Материалите и въпросите, които общините поставят за обсъждане показват 
стремеж за използването на социалните мрежи за визуализация на дейността и 
отчетност на местната власт. Използването на социалните мрежи позволява на 
гражданите по-лесен и по-бърз достъп до информация за случващото се в тяхната 
община и по този начин диалогът между местната власт и гражданите се развива. 
 

Reference 
Kaleynska, Ts. Kak sotsialnite mrezhi promenyat obshtuvaneto iztsyalo?;BG Nauka, 2014:br.62; 

s.138-143  

Kaleynska, Ts. Kak sotsialnite mrezhi promenyat obshtuvaneto iztsyalo?;BG Nauka, 2014:br.62; 

s.138-143  

Statista, https://www.statista.com/topics/1164/social-networks/ 

Vestnik Dnevnik, Grafika na denya: Koya e gospodstvashtata sotsialna mrezha po sveta, 

2018,Available:https://www.dnevnik.bg/sviat/2018/06/03/3188890_grafika_na_denia_koia_e_gosp

odstvashtata_socialna/ 

NSI, Litsa, izpolzvashti internet za lichni tseli, 2018,Available 

at:http://www.nsi.bg/bg/content/2822/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%

B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-

%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-

%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8 

Institut za ikonomicheska politika, Tvoyata obshtina te ochakva onl@yn, 2018, Available 

at:https://www.epi-bg.org/index.php/bg/activities/egov 

Staevska, V., Diskurs analiz, Literaturen club, 2007, Available at: 

http://www.litclub.bg/library/fil/staevska/discourse.html 

Vasileva, I., Ponyatieto "Akademichna diskursivna obshtnost" vav veka na globalizatsiya – filosofski 

perspektivi, NotaBene, br.1, 2009, Available at:http://notabene-bg.org/read.php?id=7 

Peev, Iv. Ezikat - myarka za „kulturniya status“ na sotsiuma v XXI vek. V: Sbornik s dokladi ot 

Teoretichen seminar „Chovekat myarka za vsichki neshta? Predizvikatelstva na postindustrialnoto 

informatsionno obshtestvo”, s. 29-38.  Izdatelstvo na Tehnicheskiya universitet Sofiya, 2019, ISSN 

2603-4999.  

NSI, Naselenie po oblasti, obshtini, mestozhiveene i pol, 2017, Available at: 

http://www.nsi.bg/bg/content/2975/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%

D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-

%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B

5%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB 

 
 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2018/06/03/3188890_grafika_na_denia_koia_e_gospodstvashtata_socialna/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2018/06/03/3188890_grafika_na_denia_koia_e_gospodstvashtata_socialna/
http://www.nsi.bg/bg/content/2822/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://www.nsi.bg/bg/content/2822/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://www.nsi.bg/bg/content/2822/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://www.nsi.bg/bg/content/2822/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://www.nsi.bg/bg/content/2822/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://www.epi-bg.org/index.php/bg/activities/egov
http://www.litclub.bg/library/fil/staevska/discourse.html
http://notabene-bg.org/read.php?id=7
http://www.nsi.bg/bg/content/2975/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://www.nsi.bg/bg/content/2975/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://www.nsi.bg/bg/content/2975/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://www.nsi.bg/bg/content/2975/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://www.nsi.bg/bg/content/2975/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://www.nsi.bg/bg/content/2975/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB


161 
 

ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ И ВЛИЯНИЕТО Й ВЪРХУ 

ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО 

Доц.д-р Надежда Димова 
Нов български университет, България 

n.dimova@nbu.bg 

 

DIGITAL TRANSFORMATION AND ITS IMPACT ON RETAIL TRADE 

Assoc.Prof.Phd Nadezhda Dimova 
New Bulgarian University 

n.dimova@nbu.bg 

 

 

Abstract. Digital transformation is a fact and it can not be ignored and rejected. Its 

impact on retail is large and should be accounted for by both users and managers. The 

changes that occur are multifaceted and each company decides which ones to 

implement and accept and which to reject, with the risk of making no mistake. 
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1. Въведение. 

В непрекъснато променящият се глобален свят дигиталните промени се 

отразяват и на търговията на дребно, а оттам на маркетинг дейностите в 

компанията и в частност на потребителското поведение. Крайният резултат от 

търговията на дребно е именно придвижването на физическите стоки и 

прехвърлянето на притежаването от производителя до крайния потребител. В 

настоящето не съществуват технологии, които да дигитализират и телепортират 

физическите стоки, поради, което значението на търговията на дребно все още е 

доста голямо – независимо от това дали се осъществява онлайн или офлайн. 

Целта на доклада е да се покажат основните влияния на дигиталните промени 

и влиянието им върху търговията на дребно. 
 

2. Първа глава 

В условията на цифрова трансформация, основните различия между търговците 

на дребно реално ги отличават и определят техните конкурентни предимства и 

успоредно с това са и силни катализатори за наличие на редица промени 

свързани с начина и подходите за осъществяване на продажбения процес. 

Неоспоримото наличие на дигитални промени измества фокуса на търговията на 

дребно не само в оптимизираното придвижване на стоките с помощта на бизнес 

логистиката, но и адекватното събиране на данни, които автоматично превръщат 

търговския бизнес в бизнес на бъдещето. 

Иновационните проекти в търговията на дребно са от особено значение, що се 

касае до внедряването в тях на дигитални промени. Целта на всички компании в 

сферата на търговията на дребно е да се стимулира възвращаемостта на 

инвестициите, които създават нови услуги за клиентите, нови продукти за тях 

или нови потребителски преживявания, които в още по-голяма степен да 

задоволяват техните нужди и желания. 

mailto:n.dimova@nbu.bg
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Прилагането на такъв вид иновационни проекти подпомага промяната от гледна 

точка на цифровата трансформация в търговията на дребно. От своя страна това 

води до преминаването от модел за чиста продажба на по - ниски цени към модел 

за потребителски преживявания и използване на интуицията, който е ориентиран 

към потребителите. 

Самите търговци на дребно не винаги успяват да приложат този преход от 

продажба на по-ниски цени към използване и внедряване на потребителско 

изживяване поради следните причини: 

 Много често търговците на дребно не са гъвкави  и не променят своите 

вксове и предпочитания. Не желаят да се променят, въпреки промените в 

моделите на потребителско поведение. Някои компании постигат успехи веднъж 

и след това не желаят да се променят и да внедряват нови технологии, защото 

считат за неоправдано влагането на допълнителни средства, за да се предложат 

нови и актуални продукти на потребителите, които да ги впечатляват и да ги 

превръщат в лоялни клиенти. 

 Част от компаниите в сферата на търговията на дребно не развиват култура 

за използване на нововъведения, няма стандарт за използване на стратегии за 

събиране и използване на база данни, не са въведени CRM технологии и др. 

 Някои от компаниите в сферата на търговията на дребно не оценяват 

технологиите като фактор за подобряване на дейността и взаимоотношенията с 

клиентите. Някои от отделите в компаниите въвеждат само и единствено за тях 

нови технологии, но тези които отговарят за маркетинга и продажбите не се 

интересуват от новите технологии, което прекъсва цялостната връзка за 

иновативен подход по отношение на дигитализация на процесите в компанията 

като цяло. Това от своя страна води до невъзможност за по-пълно задоволяване 

на потребностите на потребителите, а оттам възможността за по-високи печалби 

и разширяване на пазарните позиции на компаниите. 

Въпреки тези недостатъци на някои компании в търговията на дребно, те все 

повече интегрират в своите дейности дигиталните технологии, а и самият бизнес 

не съществува вече само за да се предлагат продукти, но и да се удовлетворят 

определени потребности на потребителите.  

Ако самите търговци на дребно превръщат своите продукти в ориентирани към 

клиента, те трябва да осъществят преход от ефективност към гъвкавост и от 

оптимизация към вдъхновение. По своето същество печалбата, която трябва да 

бъде осъществена  ще се реализира от потребителските покупки и наличието на 

удовлетвореност, а не от обикновено предвижване и продажба на продукта до 

крайния клиент. Самите търговци на дребно или ритейлъри осъзнават, че 

невъвеждането на дигитални технологии не само ще намали продажбите, но и 

ще доведе до по-сериозни последици за бизнеса. 

В един по-широк аспект, търговците на дребно трябва изцяло да трансформират 

и преобразят дейността си през призмата на гледната точка на клиента. 

Компаниите са изправени пред сериозното предизвикателство да се конкурират 

с онлайн търговци и независимо от факта, че имат физически магазини трябва да 
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се насочат и към предлагането на своите продукти онлайн, защото истинската 

конкуренция може да привлече клиенти само с едно кликване. 

Потребителите вече оценяват последователното, кръстосаното многоканално 

пазаруване, което интегрира онлайн и офлайн оферти и е насочено към 

положителен клиентски опит.Този многоканален подход изисква критичен 

поглед върху основните бизнес процеси. Например, оферта Click & Collect 

наистина добавя стойност само ако поръчаната стока може да бъде взета бързо и 

клиентите не се нуждаят от допълнителни посещения до магазина. Това, от своя 

страна, работи само ако съответните вътрешни процеси се припокриват и са 

приведени в съответствие с последователното клиентско изживяване. 

Успешната стратегия за многоканален подход, означава организиране на 

работния процес в добър екип, а именно, за да задоволят потребностите на 

клиентите си, търговците на дребно не трябва да разчитат единствено на нови 

цифрови технологии, а да подобрят последователно цялостната си стратегия по 

отношение на продуктите и клиентите и непрекъснато усъвършшенстване на 

процесите, свързани с тях. 

Съвременните потребители, със своите знания и умения оказват влияние и върху 

промените в търговията на дребно, а самите брандове се модифицират съгласно 

тези промени и се трансформират съгласно изискванията на дигитализирането 

като цяло. 

Въпреки, че цифровите технологии са в основата на тази цялостна 

трансформация по оста – „потребители – търговци на дребно“, то успешното им 

изпълнение изисква внимателно планиране и кръстосано сътрудничество между 

различните функции на търовията на дребно. Това обстоятелство се 

предопределя и от наличието и на онлайн и офлайн пазаруване, много често 

предлагано от един търговец на дребно. 

И от своя страна след внимателен анализ на потребителското поведение, 

предизвикващо тази трансформация е възможно търговците на дребно да запазят 

своя фокус и да постигнат много големи и осезаеми промени, които да им 

донесат различни ползи и облаги. 

Дигитално подготвеният потребител променя облика на търговеца на дребно, а 

търговските марки се стремят да се адаптират към тези промени. 

Мобилните покупки получават допълнителен демографски „тласък“ от по-

младите, мобилно разбирани потребители. 
 

3. Втора глава 

Само прибавянето, без целесъобразното използване на цифровите и нови 

технологии към търговците на дребно не е достатъчно. Създаването на онлайн 

магазин на традиционен търговец на дребно не е достатъчно. Ако се направи по 

- задълбочен анализ, то той ще покаже, че дългосрочното оцеляване на определен 

бранд предполага функционирането на цялостен интегриран канал  - онлайн и 

офлайн, тъй като потребителите очакват безпрепятствено да пазаруват бранда и 

да преживяват покупката по различни начини. 

За да постигнат смислена трансформация търговците на дребно трябва да 

анализират най -важните тенденции и да ги интегрират в своето развитие: 
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 Притежаването на мобилни приложения води до по-ускорена търговия на 

дребно. 

 Използваните мобилни приложения надхвърлят покупките в търговията на 

дребно. Съвременните технологии и мобилните приложения позволяват по-

бързо и по всяко време пазаруване. Самите мобилни приложения се използват от 

много компании като програми за лоялност. 

 Самите мобилни приложения дават възможност на потреителите да видят 

в реално време всички промоции и реклами на компаниите и успоредно с това 

им помагат да вземат информирани решения за покупки. 

 С помощта на мобилните приложения се увеличава ангажираността и 

лоялността на потребителите не само към компанията, но и към бранда. Налице 

е възможност за повторни покупки и промяна на поръчката. 

 Чрез мобилните приложения може да се плаща и онлайн. Мобилните 

плащания осигряват и безпроблемно изживяване на процеса на покупката онлайн 

от страна на потребителите, които пазаруват с помощта на смартфоните си. Това 

е важен факт от практиката, който трябва да се използва от самите компании, 

които да улесняват и дообогатяват превръщането на пазаруването онлайн в още 

по-вълнуващо и осезаемо за потребителите. 

Изборът кои от множеството мобилни приложения да бъдат предлагани е 

особено важен. 

Могат да бъдат представени редица приложения, които да осигуряват сигурност 

и за потребителите и за търговците на дребно. 

Използването на мобилни приложения улеснява много потребителите и им 

осигурява удобство и лекота на ползване, защото самите те с помощта на своите 

кредитни или дебитни карти могат да пазаруват различни продукти по 

електронен път. Мобилните плащания са по-бързи, тъй като клиентът просто 

трябва да доближи своя телефон до скенера. Това подпомага да се намали 

времето за пазаруване. За потребителите, плащането с мобилни устройства 

осигурява и много сигурност, защото не носят със себе си големи суми пари и са 

сигурни, че няма да се случат непредвидени обстоятелства с наличните им 

средства за пазаруване. 

Успоредно с това се използват и съвременни технологии, които изискват 

биометрично удостоверяване /удостоверяване на глас и пулс и скенери на 

пръстови отпечатъци/ на картодържателя, което осигурява и допълнителна 

сигурност на потребителите. Освен това има сигурност и по отношение на 

възможността да бъдат откраднати съответните карти или да бъдат загубени. 

Например Google Wallet криптира информация за технологията Secure Socket 

Layer (SSL).  

Някои компании предлагат награди и остъпки, ако покупката се извършва чрез 

мобилни портфейли, като по този начин се стимулира използването на мобилни 

плащания. 

Други са ползите за търговците на дребно. Една от основните ползи са 

намалените оперативни разходи и повишена ефективност. Специфичните 
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плащания като например таксата за кредитни карти и опашките се намаляват с 

помощта на оптимизирани за мобилни устройства плащания.  По този начин 

търговците на дребно могат да привличат повече приходи. Освен това 

комуникирането чрез електронна поща може да доведе до намалявване на 

разходите за хартия и за гарантиране сигурността на данните на потребителите. 

В съвременните конкурентни условия осигуряването на плащания на базата на 

мобилни услуги е много важно конкурентно предимство за всеки един търговец  

на дребно. С избора на целесъобразно решение за сигурно и стабилно решение 

за плащане, което е лесно за използване и понякога обединява няколко услуги в 

една, е възможно да се подобри и потребителското преживяване и да се 

превърнат потребителите в лоялни.  

Самите търговци на дребно могат да накарат клиентите да се придържат към 

марки с помощта на награди и точки, които се базират на използването на 

мобилни плащания. 

Успоредно с това се намалява възможността за кражба на данни от страна на 

служителите, което осигурява двустранен процес за защита и на потребителите 

и на търговците на дребно.  

Друго основно влияние на дигитализацията върху търговията на дребно е 

свързано с персонализацията на маркетинга, базиран на местоположението. 

Самата персонализация подпомага създаването на лоялност и задържането на 

клиентите в търговията на дребно. Именно премахването на географските 

ограничения осигуряват на потребителите удобство, добавена стойност и 

персонализиране при вземането на решения за покупка. 

Така например, самото изживяване в магазина е отлична възможност за 

стимулиране на персонализирането. 

На следващо, но не по-маловажно място, в резултат на дигитализацията 

социалните мрежи и маркетинга на съдържанието предизвикват определено 

поведение на потребителите, от което произлизат и по-големия обем продажби в 

търговията на дребно. Социалните медии подпомагат търговците на дребно и 

осигряват лоялни клиенти и минимизиране на разходите. Маркетингът на 

съдържанието е специфичен метод, който включва създаване на добавена 

стойност, подходящо и последователно съдържание в уеб сайтове, активно 

участие в социални медийни платформи и електронни съобщения. 

Съществен елемент от дигитализираната полза към търговията на дребно е и 

бизнес ефективността и събирането на данни чрез интернет. Използва се вече и 

„интернет на нещата“ или „интернет на вещите“. С помощта на тези технологии 

се осъществява проследяване и събиране на данни от сензори, разположени в 

търговските вериги на дребно и респективно в пунктове за продажба, управление 

на запасите и планиране на веригите за доставки. Използваните технологии 

обработват събраните данни, за да предложат като решение бизнес впечатления 

за параметри като движението на клиентите, поведението при покупки и 

тенденциите в социалните мрежи. В резултат на това се създават бизнес 

стратегии в търговията на дребно, които осигуряват непрекъснатост и 

ефективност на бизнеса. 
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Едно много силно и съществено влияние с отпечатък почти на революция в 

търговията на дребно е именно разпознаването на гласа и виртуалната реалност. 

Налице са вече гласовите търсения чрез Cortana на Microsoft, Siri на Aplle, Alexa 

на Amazon, Google Assist. Тези технологии правят търсенето на продукти и 

услуги по - бързо с помощта на естетвената реч, което улеснява потребителите и 

успоредно с това е голямо предизвикателство за търговците на дребно, защото 

те ще трябва да гарантират, че продуктите и услугите им могат да бъдат намерени 

чрез речеви гласови търсения. 

От важно значение е и начинът, по който търговците използват разпознаването 

на гласа, за да оптимизират работата на служителите, печалбата, обема на 

продажбите и постигането на стратегическите цели. 

Още по – впечатляващо е и използването на виртуалната реалност в търговията 

на дребно, което от своя страна е изключително обвързано с все по-настъпващата 

тенденция за засилване на потребителското преживяване и обвързване не само 

емоционално, но и физически и реални продукти и услуги, които се предлагат от 

търговците на дребно. За постигането на тази реалност се използват различни 

слушалки смартфони, очила и др. 
 

4. Заключение 

В заключение, изключително динамичната дигитална трансформация 

преобразява не само търговията на дребно, а и влияе съществено върху 

потребителското поведение. Бързината, с която реагират на промените 

търговците на дребно е критерий и за по-успешното и адекватно осъществяване 

на продажбите и постигането на печалби. Пресечната точка на онлайн и офлайн 

пазаруването е особено важна и за потребителите и за търговците. Самите 

търговци на дребно трябва да разбират тенденциите в технологиите и да 

определят тяхното въздействие върху бизнеса и клиентите. Бъдещето несъмнено 

придналежи и на виртуалните магазини, което поставя търговците на дребно 

пред сериозната задача да действат днес, за да гарантират, че ще оцелеят в 

жестоката конкурентна среда с непрекъснато променящото се потребителско 

поведение. 
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Abstract.  Public authorities process personal data in their regular functions. Most of 

the cases they will qualify as data controllers. Their processing activities must be in 

accordance with principles relating to processing of personal data. They are some 

limitations and additional requirements for data controllers who are public authorities. 

This paper describes the organizations that are public authorities according to 

Bulgarian law and how principles relating to processing of personal data apply to their 

data processing activities.  

Keywords: personal data protection, GDPR, principles, public authorities, additional 

requirements  

 
1. Въведение 
С приемането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни 
и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на 
данните-ОРЗД)  се прави най-мащабната реформа в областта на защитата на 
личните данни в Европейския съюз (ЕС). Макар че регламентът се прилага в 
цялост към дейността на публичните органи и организации, той съдържа някои 
специфични изисквания и ограничения при обработката на лични данни от 
публични органи и структури. В допълнение, към дейността на голяма част от 
публичните органи се прилагат и други закони, които регламентират сходни 
правоотношения, като Закона за електронното управление (ЗЕУ) и Закона за 
киберсигурността (ЗК). 
2. Понятие за публичен орган 
Преди да бъдат разгледани специфичните изисквания към публичните органи и 
структури е необходимо да бъде установено кои са тези организации. Самият 
регламент не дефинира понятията „публичен орган“ и „публична структура”. 
Работната група по член 29 (Европейски комитет по защита на данните) 
разглежда понятието в своите Насоки за длъжностните лица по защита на 
данните (WP 243 rev.01), като посочва, че съдържанието на понятието трябва да 
бъде определено от националните законодателства на държавите членки. В 
националното ни законодателство дефиниция на понятието „публичен орган“ се 
създава със Закона за изменение и допълнение на Закона за защитата на личните 
данни. Според включената в параграф 1, т. 17 легална дефиниция, публичен 



168 
 

орган е „държавен или местен орган, както и структура, чиято основна дейност е 
свързана с разходване на публични средства.“ 
Видно от посочената дефиниция, в обхвата ѝ са включени държавните органи, 
чиито правомощия са определени в Конституцията и законите. Не са поставени 
допълнителни изисквания относно вида или мястото в системата на държавните 
органи. Има особености единствено по отношение на съдебните органи при 
извършването на правораздавателната им дейност. 
Легалната дефиниция посочва изрично и органите на местното самоуправление. 
Съгласно Конституцията и Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, основните правомощия се упражняват от общинския съвет. 
На трето място, публичен е орган е и всяка структура, чиято основна дейност е 
свързана с разходване на публични средства („всички средства, които се събират, 
получават, съхраняват, разпределят и разходват от организациите от публичния 
сектор“ – параграф 1, т. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в 
публичния сектор). Посоченият закон определя и кои са организациите от 
публичния сектор (чл. 2, ал.2): 

 бюджетните организации по смисъла на Закона за публичните финанси –
съгласно параграф 1, т. 5 това са: „всички юридически лица, чиито 
бюджети се включват в държавния бюджет, в бюджетите на общините, в 
бюджетите на социалноосигурителните фондове, както и всички останали 
юридически лица, чиито средства, постъпления и плащания се включват в 
консолидираната фискална програма по силата на нормативен акт или по 
реда на чл. 171“; 

 общинските предприятия по смисъла на Закона за общинската собственост 
– съгласно чл. 52 общинското предприятие е: „специализирано звено на 
общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от 
общинския бюджет“; 

 организациите, разпореждащи се със средства, гарантирани от Република 
България; 

 организациите, разпореждащи се със средства по фондове и програми от 
Европейския съюз; 

 държавните предприятия, които не са търговски дружества (чл. 62, ал. 3 от 
Търговския закон); 

 търговските дружества, включително лечебните заведения, с над 50 на сто 
държавно и/или общинско участие в капитала; 

 търговските дружества, чийто капитал е изцяло собственост на 
дружествата с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала. 

3.Прилагане на принципите за защита на личните данни от публичните 
органи 
Рамката на изискванията към обработката на личните данни се определя от 
приетите принципи, които трябва да бъдат спазвани при всяка обработка на 
лични данни.  Прилагането на принципите от публичните органи има своите 
особености, които произтичат от самия регламент (предвидени са ограничения 
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или изключения) или се дължи на наличието на нормативна уредба, която 
регламентира дейността им (по правило дейността на публичните органи е 
правно регламентирана).  
Първият принцип, предвиден от ОРЗД е принципът на законност – чл. 5, 
параграф 1. Основното правило е, че обработването на лични данни не е 
разрешено, ако липсва някое от основанията, предвидени в чл. 6. Такива 
основания са: недвусмислено и свободно съгласие на субекта на данните, което 
е дадено за една или повече конкретни цели,  нормативно задължение за 
обработка на данните, предвидено в правото на Съюза или в правото на 
държавата членка, което се прилага спрямо администратора, обработването е в 
полза на обществения интерес или се извършва при упражняване на 
официалните правомощия, които са предоставени на администратора, договор, 
по който субектът на данните е страна или ще бъде страна, обработката е от 
жизненоважен интерес за субекта, налице е законен интерес на администратора 
или на трето лице или лица, на които се разкриват данните, с изключение на 
случаите, когато пред тези интереси имат преимущество интереси, свързани с 
основните права и свободи на съответното физическо лице, които изискват 
защита.  
За прилагането на тези основания от публичните органи са предвидени 
определени ограничения. Поради изискването съгласието да е дадено свободно, 
то не може да се използва като основание при неравнопоставеност между субекта 
на данните и администратора (каквато е налице между гражданите и публичните 
органи) – рецитал 43 от преамбюла на ОРЗД. Посоченото указание не бива да се 
тълкува разширително. Съгласието може да се прилага по отношение на 
дейности по обработка, при които не е налице очевидна неравнопоставеност 
между страните–напр. когато публичен орган предоставя социални придобивки 
на своите служители, за които е необходима обработка на лични данни. 
По отношение на договора като основание, ОРЗД не предвижда ограничения. 
Въпреки това приложението му ще е ограничено поради ограничените хипотези 
на договаряне между публичните органи и субектите на данни. 
Когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което 
се прилага спрямо администратора, задължението трябва да бъде предвидено в 
правото на ЕС или националното законодателство на държавата членка. 
ОРЗД изключва легитимните интереси на администратора като възможно 
основание за дейности по обработка, извършвани от публични органи. 
Изключението се аргументира с необходимостта от наличие на нормативна 
уредба, за да бъде дейността им законосъобразна.  Основанието може да се 
използва за дейности по обработка, които администраторът извършва извън 
официалните си правомощия. 
Публичните органи могат да обработват лични данни, когато обработката е 
„необходима за изпълнение на задача в обществен интерес или официални 
правомощия на администратора“. И при това основание, както и при 
изпълнението на задължение, определено със закон, за обработката трябва да има 
основание в нормативната уредба (право на ЕС или националното 
законодателство). Конкретната дейност по обработка може да не е предвидена в 
нормативната уредба, но е необходима регламентация на съответното 
правомощие или на задачата в обществен интерес, които се изпълняват чрез 
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съответната дейност по обработка. За да бъде законосъобразна обработката, 
администраторът трябва да може да докаже, че обработката е необходима, т.е. не 
е налична възможност за изпълнението на задачата или правомощието без да се 
извърши конкретната дейност по обработка. Препоръчително е преценката за 
необходимостта да бъде документирана.  
В чл. 5 регламентът включва и принципите „добросъвестност и прозрачност“. 
Принципите задължават администраторите да информират субекта на данните за 
съществуването на операция по обработване и за нейните цели. Те се реализират 
чрез правото на информация на субекта на данните. Регламентът задължава 
администраторите да предоставят определен обем информация-чл. 13 и чл. 14. 
Задължението за предоставяне на информация може да не се приложи, когато 
субектът на данните вече разполага с тази информация. Когато съдържанието на 
дължимата информация е определено с нормативен акт, уведомяване може да не 
се извършва, защото лицата разполагат с тази информация още от обнародването 
на нормативния акт. В допълнение към информирането чрез обнародване, 
данните необходими за предоставяне на административни услуги се публикуват 
в Административния регистър и на единния портал за достъп до електронни 
административни услуги. Това намалява съществено  броя на дейностите по 
обработка, за които следва да се извърши уведомяване.  
Принципът „ограничение на целите“ предвижда обработването на данни да се 
допуска само за „конкретни, ясно формулирани и законни цели и да не бъдат 
допълнително обработени по начин, който е несъвместим с тези цели. 
Допълнителната обработка на данните за исторически, статистически или 
научни цели няма да се разглежда като несъвместима, при условие че държавите 
членки предоставят необходимите гаранции за това”. Общият регламент относно 
защитата на данните го означава като принцип за „ограничение на целите“ и 
предвижда обработката за целите на архивирането в обществен интерес, за 
научни или исторически изследвания или за статистически цели да не се счита 
за несъвместима с първоначалните цели, без да се изисква предприемането на 
допълнителни мерки от държавите членки. В публичната сфера, когато два или 
повече органа свържат информационните си системи, обикновено се стига до 
повторно използване на данните на лицата за цели различни от тези, за които са 
събрани, вместо същите данни да се изискват отново и отново от гражданите 
(принцип за еднократно предоставяне на данните, закрепен  Закона за 
електронното управление). Публичните органи, които са задължени да прилагат 
принципа за еднократно събиране, ще трябва да извършват преценка за 
съвместимостта на целите, когато предаването на данните не е в изпълнение на 
целите, предвидени в чл. 23, параграф 1 ОРЗД. Чл. 16 ЗЕУ изисква съгласие на 
субекта на данните за обработка на личните данни за цели, различни от 
предоставянето на услугата, за която са събрани, но както вече бе посочено, в 
повечето случаи съгласието няма да е свободно.  
Прилагането на принципа „свеждане на данните до минимум“,  означава 
данните да бъдат адекватни, релевантни и да не са прекомерни по отношение на 
целите, за които се събират и/или обработват допълнително. По отношение на 
дейностите по обработка, извършвани от публичните органи, необходимият 
обем от данни ще бъде нормативно определен в повечето случаи.  
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Принципът, който се отнася до съхранението на данните, се означава в 
регламента като „принцип за ограничение на съхранението“. Изискването му 
е данните да бъдат пазени, така че да е възможна идентификацията на 
съответните лица само в срока, необходим за изпълнение на целите, за които 
данните са събрани. Прилагането и на този принцип е ограничено, дотолкова 
доколкото в повечето случаи сроковете за съхранение са нормативно определени 
или се определят съобразно правилата на Закона за националния архивен фонд и 
актовете по прилагането му. 

 Принципът „точност“, изисква данните да бъдат точни и актуални, както и да 
се заличават или коригират, ако са неточни, неактуални или непропорционални. 
Освен това трябва да се предприемат всички разумни мерки, чрез които може да 
се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, 
като се имат предвид целите, за които те се обработват.  
ОРЗД дефинира и принципа „цялостност и поверителност“. Спазването му 
означава осигуряване на подходящо ниво на сигурност, включително защита 
срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна 
загуба, унищожаване или повреждане, чрез прилагане на подходящи технически 
или организационни мерки. Конкретните мерки се определят по преценка на 
администратора, който съобразява  „естеството, обхвата, контекста и целите на 
обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и 
свободите на физическите лица“ – чл. 24 ОРЗД. По отношение на 
администраторите, които попадат в обхвата едновременно на понятията 
публичен орган (по смисъла на ЗЗЛД) и доставчици на електронни 
административни услуги (по смисъла на ЗЕУ), нормативната уредба съдържа  
конкретни технически и организационни мерки, които следва да бъдат 
осигурени. Така напр. чл. 56 ЗЕУ, изисква от административните органи да   
използват информационни системи, които съответстват на изискванията 
мрежова и информационна сигурност, предвидени в ЗЕУ (конкретните мерки са 
описани в Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна 
сигурност (Загл. изм. – ДВ, бр. 5 от 2017 г., в сила от 1.03.2017 г.)) и в ЗК. Трябва 
да посочено, че задължените субекти съгласно всеки от законите (ЗЗЛД, ЗЕУ и 
ЗК) са различни, което ще затрудни прилагането им. Така всеки публичен орган 
трябва да прецени дали по отношение на дейността му се прилагат ЗЕУ и ЗК или 
може самостоятелно да определи технически и организационни мерки за защита 
на личните данни. 
В проявление на този принцип е задължението за осигуряване на защита на 
личните данни по проектиране и подразбиране. Осигуряването на защита по 
проектиране, означава администраторът да вземе предвид правото на защита на 
лични данни на възможно най-ранен етап от разработването и проектирането на 
продукти, услуги и приложения. Регламентът изрично посочва, че   принципите 
на защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране са 
приложими и по отношение на процедурите по обществени поръчки. В 
изпълнение на това изискване е изменението на Закона за обществените поръчки 
(със ЗИД на ЗЗЛД се създава нова. Ал. 7 на чл. 48), което изисква от 
възложителите да съобразяват правилата за защитата на личните данни при 
определяне на техническите спецификации, когато предметът на поръчката е 
разработване, проектиране и използване на услуги и продукти, които се 
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основават на обработване на лични данни или обработват лични данни, 
Последният принцип предвиден в регламента, е този за отчетността. 
Прилагането му означава администраторът да носи отговорност и да е в 
състояние да докаже изпълнението на останалите принципи. Особеностите на 
принципа към дейността на публичните органи се установяват при прегледа на 
задълженията на администраторите в изпълнение на този принцип. Такова 
задължение е определянето на длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД). 
Публичните органи са задължени да определят ДЛЗД, освен когато става въпрос 
за съдилища при изпълнение на съдебните им функции, което да ги подпомага 
при наблюдението на вътрешното спазване на изискванията за защитата на 
личните данни. 
4. Заключение 
Публичните органи прилагат принципите за защита на личните с известни 
изключения и ограничения. Тези ограничения са наложени от връзката им със 
субектите на данни при участия в правоотношения, която не е между 
равнопоставени субекти и от изискването на закона дейността им да бъде правно 
регламентирана. Правната регламентация обхваща редица въпроси, които ОРЗД 
оставя на преценката на администратора. В допълнение, част от 
регламентираните с ОРЗД правоотношения са в обхвата и на други закони, които 
регламентират дейността на някои публични органи. Ето защо при определяне 
на изискванията на законодателството за защита на личните данни, публичните 
органи трябва да извършват преценка за приложимостта и на другите актове, 
както и да съобразят дейността си и с техните разпоредби, ако се прилагат.  
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