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Резюме: В България по отношение на националната политика за е-

управление бе направен първоначален анализ на техническите възможности и

характеристики, за да може да се прецени готовността за бъдещи реализации.

Така се определи нивото на съответствие на редица планирани или реализирани

инициативи, както от гледна точка задълженията, произтичащи от членството ни

в ЕС, също и във връзка с целевото технологично развитие. Настоящият материал

прави опит да очертае стратегическите алтернативи, ограничения, проблеми и

визия на България за е-управление.

Ключови думи: планиране, стратегическо планиране, е-управление,

стратегия, публична администрация.

JEL: Н11, Н83, Р41

1. Същностни аспекти на Електронното управление

Електронното управление (е-управление) е управление в електронна среда

на нормативните взаимовръзки, административните процеси и обслужване и

взаимодействието с потребителите с използване на информационни,

статистически и математически модели и методи на обработка на данни,

информация и знания, които осигуряват много по-високо ниво на ефективност на

управлението. Е-управление е средство за всеобхватно повишаване на

ефективността на процесите в администрацията, както и облекчаване на

процесите при взаимодействията между администрация, служители, граждани,

бизнес, чрез използването на Е-услуги.



2

Електронното управление обхваща четири основни направления за

комуникация и услуги:

• “Администрация – Граждани” – то включва съвременни Интернет и

интранет WEB базирани решения, съчетани с традиционните средства за

осигуряване на широк достъп, които да водят до качествени промени в

условията за комуникиране и предоставяне на услуги за гражданите.

• “Администрация – Бизнес” – то включва съвременни решения, които

оптимизират процесите и деловите отношения между администрацията и

различните икономически субекти.

• “Администрация – Администрация” – то включва развитие на

информационните технологии в национален и междудържавен аспект с

оглед на ефективно взаимодействие между различните административни

структури.

• “Вътрешноведомствена ефективност и ефикасност” – то включва

организиране и оптимизиране на бизнес процесите, на отношенията

“Администрация – Служители” и на комуникацията в отделните

административни структури. Приемането на вътрешните правила са

първите реални предпоставки за автоматизиране предоставянето на

електронни административни услуги, за ускоряване на обслужването и за

подобряване на контрола по тяхното извършване (в. Computerworld, По-

добро обслужване чрез е-управление в Северна България 2017). Важно

условие за ефективното внедряване на информационно-комуникационните

технологии в административните услуги във всяка страна е и

осигуряването на постоянно кадрово, научно и информационно-

политическо обезпечаване на това направление на държавно равнище

(Маклаков 2013, 24).

Стратегическият хоризонт в сферата на е-управление обхваща развитието и

на четирите направления. Потребителят е в центъра на вниманието като основен

фактор в тези процеси.

Мисията на електронното управление в България се изразява в това, че

всеки гражданин да може да участва в процеса на държавното управление, като

изразява и защитава волята си бързо, лесно и отговорно, да следи действията на
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администрацията и вземаните ключови решения, да потребява услуги по начин,

който струва по-малко време, усилия, разходи и не плаща заради неефективността

на другите, да има равен достъп до информация, като сам избира необходимото

количество и качество и да решава как и от коя географска точка да потребява

необходимата му услуга. Държавата все повече разчита на интернет като канал за

предоставяне на информация и услуги на гражданите и бизнеса, както и за бърз,

прозрачен и широк контакт с обществото. Чрез електронното управление тя

необратимо пренася дейността си в напълно дигитална среда. (Национална

стратегия за киберсигурност „Кибер устойчива България 2020” 2017)

Визия на електронното управление е описание на бъдещото желано

състояние и характеристики, които електронното управление трябва да постигне.

Визията определя какво трябва да бъде крайното състояние за определен период,

за да може да се реализира мисията. В тази връзка визията описва по-скоро

администрацията, нейното развитие и качества, свързани с електронното

управление.

Модерното и ефективно е-управление притежава следните приоритети:

(Ванков 2017)

• Постигане на синергия на национално ниво (икономия от мащаб,

икономика на знанието, широко споделена добавена стойност) – от спорадични

инициативи към задължителна национална рамка и програма;

• Бизнес модел - от това, което се предлага от администрацията към това,

което гражданинът желае;

• Технологични решения - от фрагментирани и затворени към цялостни и

технологично независими решения;

• Изпълнение – от ориентация върху дейности към постигане на

резултати;

• Продукт – от хартиен носител към електронен документ и доставка;

• Дистрибуция – от ограничен кръг физически местонахождения за

предоставяне на услуги към неограничен виртуален избор;

• Време – от ограничено работно време за потребление на

административна услуга към 24/7/365;
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• Иновация - от фокус върху техническите средства към управление

жизнения цикъл на услугите.

Принципите, касаещи електронното правителство, са заложени в текущата

стратегия за електронно управление. Те реферират както към участието на всички

заинтересовани страни, така и към принципите за добро управление, залегнали в

редица български и европейски документи.

Основните общи принципи са:

• Ориентация към клиента;

• Стимулиране на гражданите и бизнеса, за да използват възможностите,

предоставяни им от електронното правителство;

• Партньорство и сътрудничество;

• Изграждане на технологичен модел;

• Програмно управление.

1.1. Ориентация към клиента

Ориентацията към клиента включва:

• Познаване на потребителя - изучаване и разбиране на потребителското

поведение, идентифициране на търсените услуги, тяхното предоставяне и

осигуряване на възможност за обратна връзка и въздействие.

• Удобство за клиента, което да води и до ефикасност за администрацията

- поддържане на добро съотношение между използваните ресурси и постигнатите

резултати.

• Равни възможности за достъп - услугите ще са леснодостъпни за всички.

Особено внимание ще бъде отделено на хората със специални нужди (възрастни,

инвалиди) и в неравностойно положение. Ще бъде предоставена възможност за

избор на удобни канали за достъп до информация и услуги.

1.2. Стимулиране на гражданите и бизнеса, за да използват възможностите,

предоставяни им от електронното правителство

Стимулирането на гражданите и бизнеса, за да използват възможностите,

предоставяни им от електронното правителство, включва:
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• Осигуряване на публичност и прозрачност на действията на

администрацията и вземаните ключови решения.

• Иновации - прилагане на иновативни средства за непрекъснато

усъвършенстване на услугите и управление на жизнения им цикъл.

1.3. Партньорство и сътрудничество

Партньорството и сътрудничеството включва:

• Партньорство с бизнеса - ползване опита на бизнеса в прилагането на

новите информационни технологии за обслужване и комуникация с гражданите.

Ефективно използване механизма на публично-частни партньорства

(ПЧП);

• Ефективно партньорство с гражданите и неправителствените

организации (НПО) - включване на гражданите и НПО в процеса на вземане на

ключови решения.

• Партньорство с институциите на ЕС - сътрудничество с институциите на

ЕС, разбиране на основните тенденции и императиви, синхронизация с

европейските инициативи и програми, свързани с електронното управление.

• Сътрудничество между администрациите - осигуряване на координация

и синхрон на проектите и инициативите, реализиращи се от различни екипи или

звена в администрацията. Непрекъсната обратна връзка и постигане синергия.

1.4. Изграждане на технологичен модел

Изграждането на технологичен модел включва:

• Технологична независимост - достигане на максимално високо ниво на

независимост на електронното правителство от конкретни платформи,

технологии, софтуер и компании.

• Максимално използване на наличните технологии и знания -

инсталиране и максимално използване на съществуващите вече в

администрацията технологии, решения и знания (наличната инфраструктура,

приложения, решения, лицензи и технологични средства) с цел увеличаване

стабилността и зрелостта на съществуващите решения, намаляване времето и
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средствата за разработка на нови такива, както и намаляване разходите за

поддръжка и обслужване.

• Оперативна съвместимост - различните системи трябва да могат

ефективно да обменят данни помежду си. В тази връзка трябва да бъдат

използвани международно признати (отворени) стандарти, които отговарят на

разработваните европейска и национална рамка за оперативна съвместимост.

• Гъвкавост на технологичните решения - при придобиването и

разработката на технологични решения ще се цели постигане на максимална

гъвкавост, скалируемост и адаптивност с цел посрещане на постоянно

променящите се нужди на гражданите, бизнеса и администрацията.

• Споделяне и интеграция на съществуващите технологии и решения -

съществуващите приложения и инфраструктура трябва да бъдат достъпни и

използвани от максимален брой звена в публичната администрация, с цел

постигане на организационна, финансова и административна ефективност. При

придобиването и разработването на нови технологии и решения, трябва да се

осигурява пълната им интегрираност със съществуващите такива.

• Еднократно въвеждане и многократно използване на данни – еднократно

въвеждане на данни от оторизирания орган и многократното им използване,

съобразно законовите основания и съответните права на достъп.

• Идентификация на данните - определяне на собствеността върху

данните, отговорността за тяхната достоверност, пълнота и актуалност, както и

правилата за обмен на данните.

• Сигурност и защита на данните - осигуряване на максимална защита на

обработваните и съхраняваните данни.

1.5. Програмно управление

Програмното управление включва:

• Детайлизация и поетапно развитие на очертания от визията и

стратегическите цели модел на електронно правителство - във времето се

набелязват обозрими и изпълними проекти с ясен за обществото ефект.
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• Единен подход - всеки проект да отчита общия замисъл на стратегията и

да се реализира като част от единна система; да се осигурява приемственост и

изключване на дублирането на задачи в различните проекти.

• Критерии за изпълнение - да се ползва система от измерими ключови

показатели за установяване резултатите от внедряването на отделните проекти.

Създаването и развитието на електронно правителство в България е най-

краткият път към преодоляване на електронното разделение с Европа и

приобщаване към общата европейска политика на информационното общество.

Приемането на стратегия за електронно правителство, изграждането на портал на

официалните страници на българските институции, развитието и прилагането на

концепцията за обслужване на едно гише, създаването на множество електронни

регистри са началните стъпки. Направеният анализ на развитието на електронно

правителството обаче показва, че на настоящия етап основната електронна услуга,

която се предоставя от администрацията е публикуването на информация в

Интернет. Развитието на интерактивността между администрацията от една

страна и гражданите и бизнеса от друга, е един от основните приоритети на който

следва да се обърне внимание през следващите години.

2. Индекс на развитие на електронно правителство

През юли 2016 г. бе публикувано най-новото издание на доклада на ООН

за състоянието на електронните правителства по света E-Government Survey 2016

(UN E-Government Survey 2016 2017). В документа, озаглавен “Е-правителство в

подкрепа на устойчивото развитие”, са анализирани резултатите от работата на

193 страни. Всички те са класирани според своите постижения в индекса EGDI (E-

government development index), като мястото им е определено на базата на 3

показателя: онлайн услуги, телекомуникационна инфраструктура и човешки

капитал.

Освен тези традиционни критерии за класиране на страните в новото

издание на рейтинга анализаторите са оценявали още един ключов аспект –

потенциала на страните да подкрепят със своите е-правителства реализацията на
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17-те цели в областта на устойчивото развитие, формулирани в стратегията на

ООН (Agenda 2030).

На първо място в глобалния рейтинг за ниво на развитие на е-управлението

през 2016 г. е Великобритания. В топ 5 след нея са Австралия, Южна Корея,

Сингапур и Финландия (таблица 1).

Таблица. 1. Класация на страните според EGDI индекс

Източник: UN E-Government Survey 2016
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Разликите в оценките за степента на развитие на е-управлението за

изброените водещи страни са минимални – индексът EGDI на 10-ата страна в

класацията (Франция) е само с 0,07 по-малък от този на първата

(Великобритания).

С оценки за EGDI от 0,8440 до 0,7806 са следващите 10 страни в

класацията – т.е. индексът на 11-ата от тях (Япония) е по-голям от този на 20-ата

(Израел) само с 0,06.

На този фон неслучайно анализаторите отбелязват, че през последните 15

години е-управлението се е развило с бързи темпове. През 2016 година 29 от

страните получават за своите е-правителства оценка “много високо ниво на

развитие” – това са страните с индекс EGDI в интервала (0,75–1,00). За сравнение

през 2003 г. само 10 държави са имали такава оценка.

2.1. Какво отличава най-успешните е-правителства

През последните години страните лидери в е-управлението са стартирали

мащабни инициативи за внедряване на електронни правителства от ново

поколение – т.нар. цифрови правителства. Неслучайно Великобритания заема

първото място в рейтинга на ООН. Проучването констатира, че страната е

осъществила последователни стъпки за развитието на иновации в своето е-

управление и нейните правителствени цифрови услуги (Government Digital

Service) са репликирани в други страни по света. Ето защо Великобритания

получава и максималната оценка 1 за развитие на онлайн услуги.

Сред добрите практики в е-управлението на Великобритания, посочени в

доклада на ООН, е и промяната в цялостната организация на предоставянето на

онлайн публични услуги. През последните две години в UK е създаден Съвет на

ИТ директорите (Chief Information Officers Council), в който участват

представители на правителствената структура, отговорна за е-управлението (e-

Government Unit), и представители на структурата, която контролира покупките и

доставките за държавните ведомства (Office of Government Commerce). Именно на

този съвет е поставена задачата да трансформира предоставянето на онлайн

услуги, така че то да стане напълно достъпно, ориентирано към гражданите, с

широки възможности за самообслужване.
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Според доклада на ООН Австралия и Южна Корея напоследък са

отбелязали значителен напредък в изграждането на своите телекомуникационни

инфраструктури, инвестирали са амбициозно в развитието на своя човешки

капитал (по този показател Австралия получава максимална оценка 1), разширили

са използването на своите платформи за е-управление, както и предоставянето на

е-услуги.

На практика в топ 10 на рейтинга попадат само страни, реализиращи

проекти за дигитална трансформация на системите, използвани в тяхното

държавно управление.

2.2. Тенденции

Анализаторите от ООН отбелязват, че през 2016-а се наблюдава

значително увеличение на броя на страните, които чрез своите инициативи за е-

управление предлагат публични услуги онлайн чрез единни платформи (one stop-

platforms) – подход, който улеснява достъпа до публични услуги. През 2003

година само 45 страни са разполагали с единна платформа за е-услуги, а само 33

са осигурявали изпълнение на онлайн трансакции през тези платформи. През

2016-а 90 страни предлагат на своите граждани един или повече портали, които

могат да се използват като единна точка за достъп до информация и онлайн

услуги, а 148 страни предлагат поне един вид трансакционни услуги.

Според доклада на ООН най-често използваната онлайн услуга е

създаването на личен акаунт с цел осъществяване на достъп до персонализирани

онлайн услуги. На второ място по популярност е услугата, даваща възможност за

плащане на сметки към доставчици на комунални услуги.

Създаването на личен акаунт в портала за е-управление всъщност е

необходимо условие за използване на по-сложни публични услуги. Такава

възможност сега предоставят 142 страни в сравнение със 101 през 2014 г.

За повечето работещи граждани и фирми една от най-важните публични

услуги е възможността за деклариране на данъци. Според проучването на ООН

броят на страните, предлагащи онлайн услуги, свързани с данъци върху доходите,

се е увеличил значително – от 73 през 2014 г. на 114 през 2016-а.
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Още една онлайн услуга, която се предлага от много страни, е

възможността за регистрация на фирма онлайн. Докато през 2014 г. това е било

възможно в 60 страни, сега такава услуга предлагат 97 страни.

Все повече са и страните, които полагат усилия техните инициативи в

областта на е-управлението да осигурят повече ефективност и прозрачност на

институциите от държавната администрация. (Програма в областта на цифровите

технологии за Европа 2017) Много правителства по света предоставят открит

достъп до публичните данни, което носи ползи в няколко направления – улеснява

гражданите, създава предпоставки за генериране на идеи на базата на точна

информация и допринася за развитието на икономиката. През 2016 г. 128 страни

предоставят публичен достъп до масиви от данни за разходите на правителството

във формат, позволяващ компютърна обработка. (списание CIO 2017)

Според доклада в повечето страни по света се наблюдава активизиране на

усилията за използване потенциала на модерните електронни и мобилни услуги в

полза на обществото. Но увеличението на абонатите на услуги за фиксиран и

безжичен широколентов достъп в различните региони е неравномерно. Европа е с

най-висока оценка по този показател, докато Африка изостава съществено.

Проучването констатира, че във всички региони има страни, които

демонстрират добри практики по отношение на използването на

информационните и комуникационни технологии за предоставяне на услуги и

ангажиране на гражданите в процесите, свързани с вземане на решения. Една от

най-важните нови тенденции, които анализаторите наблюдават, е развитието на

т.нар. услуги, инициирани от гражданите (people-driven services) – т.е. услуги,

които отразяват потребностите на хората и са предложени от тях.

В същото време между хората в отделните страни и между различните

страни се запазват много съществени различия. Липса на достъп до технологии,

бедност и неравностойно положение пречат на хората да се възползват от

предимствата на информационните и комуникационните технологии и е-

управлението. През 2016-а все още съществува огромна пропаст между страните в

Африка със среден индекс на развитие на е-управлението 0,2882 и страните в

Европа, за които този показател е 0,7241. Европа предоставя 10 пъти повече е-
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услуги за бедни, инвалиди и възрастни хора в сравнение с Африка и Океания,

отбелязват анализаторите.

2.3. Къде сме ние?

Позициите на България в международните класации за развитие на

електронното правителство традиционно не са особено високи. В последното

издание на “E-Government Survey 2016” нашата страна е на 52-ро място. Tова

класиране е значително по-добро, отколкото в рейтинга от 2014 година, когато

България бе на 73-та позиция. На практика за първи път от 8 години страната ни

се е придвижила напред, и то с цели с 21 позиции. Отбелязаният напредък обаче

не е достатъчен, за да се преодолее изоставането, отбелязвано постоянно от 2008-

а (когато страната бе на 43-то място в рейтинга) до сега. (списание CIO 2017)

Същевременно прави впечатление, че с оценка 0,6376 за индекса EGDI

през 2016 г. България успява да заеме едва 52-ра позиция в класацията, докато

през 2010 г. по-ниската оценка от 0,5590 е била достатъчна, за да и осигури 44-то

място (таблица 2). На този фон е очевидно, че България отбелязва напредък в е-

управлението, но много страни по света напредват доста по-бързо в развитието на

своите инициативи за е-правителство.

Таблица. 2. България и индекс EGDI - ретроспекция

Източник: UN E-Government Survey 2016

Данните показват, че държавните институции и ИТ общността у нас имат

широко поле за действие в сферата на електронното управление. От това доколко

активна и ефективна ще бъде тяхната работа за прехода към цифрова

администрация ще зависи дали ще бъде постигнат такъв прогрес в областта на
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електронното управление, който да осигури на българските граждани

възможността да използват административни услуги и да комуникират с

държавните ведомства също така лесно и ефективно, както хората във

Великобритания, Австралия и Южна Корея.

3. Стратегически насоки в националната политика на България

за е-управление.

В България бе направен първоначален анализ на техническите

възможности и характеристики на текущата реализация, за да може да се прецени

готовността за бъдещи реализации. Така беше определено нивото на съответствие

на редица планирани или реализирани инициативи, както от гледна точка

задълженията, произтичащи от членството ни в ЕС, така и във връзка с целевото

технологично развитие. Прегледа и анализа обхвана следните ключови области:

• съществуващата на ниво ЕС и Република България нормативната

уредба, регулираща развитието на електронното управление, респективно

правителство;

• съществуващите на ниво ЕС и Република България стратегически

документи, които представляват стратегическата рамка за развитието на

електронното управление;

• текущо реализирана архитектура на електронното управление в

Република България;

• проекти, които текущо се реализират или са планирани за

реализация в тази област.

На тази основа е разработена и приета Стратегията за развитие на

електронно управление в Република България за периода 2014 – 2020 г.

(Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 –

2020 г. 2017), продължение на обща Стратегия за електронно управление в

Република България 2011-2015 (Обща стратегия за електронно управление в

Република България 2011-2015 2017). Темата за е-управление се третира и в

редица други стратегически документи, като: Национална програма за развитие:

България 2020; Национална програма за реформи 2012 ‐ 2020 г.; Стратегия за
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развитие на държавната администрация 2014‐2020 г.; Базисен модел на

комплексно административно обслужване; Национална програма „Цифрова

България 2015”; Национална стратегия по кибер‐сигурност; Декларация на

министрите, отговорни за политиките по електронно правителство на

Европейския съюз, приетата през 2009 г. в Малмьо; Стратегия „Европа 2020”;

Програма в областта на цифровите технологии за Европа; Пътна карта към

стратегията за е‐управление 2014‐2020 и др.

Новата стратегия дава насоките за развитие на системите на електронното

управление в Република България и дефинира възможностите за усъвършенстване

на текущо реализираната архитектура и постигане на единна архитектура на

електронното управление, осигуряваща пълна функционална, оперативна

съвместимост в съответствие с европейските и национални норми, както и висока

степен на информационна и мрежова сигурност. По този начин се определя

желаното развитие в една дългосрочна времева рамка и се определят резултатите,

които трябва да бъдат постигнати в края на всеки един етап.

Общата Стратегия за електронно управление в Република България 2011-

2015 г. е посочена мисията на електронното управление в Република България, а

именно: „Чрез ускорено изграждане и развиване на електронно управление

правителството на Република България ще осигури по-качествени и достъпни

услуги за гражданите и бизнеса, ще подобри ефикасността и ефективността на

администрацията, ще повиши прозрачността и отчетността, ще намали

корупцията, ще създаде нови възможности за участие на структурите на

гражданското общество в управлението.

Визията на електронното управление в Република България според двете

стратегии е представена в таблица 3.
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Таблица 3: Паралел на визията за електронно управление в Република

България

Визия за електронно управление в Република България
Обща Стратегия за електронно

управление в Република
България 2011-2015

Стратегията за развитие на
електронно управление в

Република България за периода
2014 – 2020 г.

Постигане на координирано
планиране и реализация на
проектите на национално и

локално ниво – от самоцелни
инициативи към реализиране на
приоритетите от националната

пътна карта;

Въведени ефективни бизнес
модели в работата на

администрацията – от рутинни
дейности, към услуги за
гражданите и бизнеса;

Въвеждане на бизнес-модели в
работата на администрацията – от
извършване на административни

дейности, към услуги за
гражданите и бизнеса;

Изградена цифрова
администрация – администрация,
структурирана в съответствие със

съвременните управленски
технологии и постиженията на

информационните и
комуникационните технологии.

Постигане на оперативна
съвместимост на национално

ниво – от фрагментирани и
затворени, към интегрирани и

технологично независими
решения;

Постигната оперативна
съвместимост на национално
ниво – от фрагментирани и

затворени, към интегрирани и
технологично независими

решения;
Ориентиране към резултатите -

изместване на фокуса от
изпълнение на дейности към

постигане на резултати;

Изграден механизъм за
координирано планиране и

реализиране всички инициативи
за развитие на електронното

управление;
Изграждане на „цифрова

администрация” - постепенно
преминаване от хартиен към

електронен обмен на документи и
предоставяне на

административни услуги по
електронен път;

Осигурено предоставяне на
административни услуги през

единния портал на електронното
управление по всяко време, от
всяко място и чрез различни

устройства;

Удобен достъп до
административни услуги –

достъпност на единния портал на
електронното управление по
всяко време, от всяко място и

чрез различни устройства.
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Стратегическите цели предвидени за времевият интервал 2014-2020 г. се

изразяват в следното:

• Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни

услуги за гражданите и бизнеса.

• Трансформиране на администрацията в цифрова администрация

посредством интеграция на информационните процеси.

• Популяризиране, достъп и участие.

Стратегически цели представени в Стратегията за развитие на електронно

управление в Република България за периода 2014 – 2020 г. са запазили в голяма

степен отправните точки заложени в предходната Стратегия.

Предвидено е реализацията на целите на стратегията да бъде извършено в

съответствие със съвременните тенденции в областта на електронното

управление, чрез прилагане на най‐нови технологични решения и спазване на

следните принципи, залегнали в Общата Стратегия за електронно управление в

Република България 2011-2015 г. и свързани с:

• Поставяне на потребителя в центъра на административното

обслужване. Като потребители на електронни услуги са определени гражданите,

бизнеса, служителите в държавната, общинска и местна администрация,

потребители извън границите на Република България.

• Ефективност и ефикасност. Предвидено е ефективността и

ефикасността на предоставяните услуги ще бъде повишена чрез оптимизиране на

разходите и увеличаване възвращаемостта на вложените средства.

• Отчетност и прозрачност на администрацията при осигуряване на

електронни услуги и вземането на решения. Реализирането на този принцип ще се

осъществява чрез достъпност на обществената информация, отчитане на

изпълнението и резултатите от дейностите, участие при вземане на решения с

възможност за подаване на мнения, предложения, сигнали и жалби по електронен

път, както и проследимост на резултатите. В съвременните икономически условия

оптимизирането на административните процеси на действащите икономически

оператори (бизнес организации и административни структури) са функция на

бързото развитие на информационните технологии и свободния обмен на

информация от една страна и националните и европейски нормативни регулации
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от друга (списание CIO 2017). В тази връзка следва да се отбележи, че вече не

стои толкова въпросът дали да се използват съвременни технологии, а по-скоро

какъв ще е бизнес рискът от неадаптирането на изградената информационна

инфраструктура с изискванията на обкръжаващата бизнес среда.

• Доверие и сигурност. По отношение на този принцип държавата ще

повишава доверието и сигурността на потребителите, като подобрява защитата

правата им в електронния свят чрез координирани и активни действия на

компетентните органи и организации; популяризиране на правата на потребител

средствата за защитата им.

Стратегията за развитие на електронно управление в Република България

за периода 2014 – 2020 г. обогатява, доразвива и е обвързана със спазване на

принципите:

• Политическото лидерство и приемственост при реализацията на

дългосрочната политика;

• Централизирано определяне на политиката и осъществяване на

управление и контрол и децентрализация при изпълнението й;

• Еднократно събиране на данни за граждани и фирми и многократното

им използване;

• Стриктно спазване на всички изисквания за оперативна съвместимост и

информационна сигурност;

• Развитие на е‐управление, съгласувано с провеждането на

административната реформа и усъвършенстването на административните бизнес‐
процеси;

• Налагане на единен системен подход за постигане на висока

ефективност на инвестициите в създаване и поддържане на средства за

електронното управление;

• Прозрачност на взиманите решения, постоянен контрол и оценка на

изпълнението при реализиране на приоритетни услуги и проекти, с ясен за

обществото ефект на база публично достъпна методика;

• Равнопоставено използване на „класически“, „виртуализирани“,

„облачни“, „мобилни“ и други видове технологии, при избор между тях, базиран

на технологична и икономична целесъобразност;
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• Активно предоставяне/публикуване на данни за свободен достъп от

страна на администрациите на всички нива при спазване на определени

изисквания за конфиденциалност и сигурност;

• Гарантиране на правата на гражданите в електронния свят, чрез

осъществяване на постоянен надзор за законосъобразност и сигурност при

обработката на личните данни.

Конкретните дейности за постигане на целите на националната стратегия

се дефинират в Пътна карта към стратегията за е‐управление 2014‐2020 (Пътна

карта към стратегията за е‐управление 2014‐2020 2017). Същата обхваща и

доразвиването и надграждането на постигнатите резултати по изпълнение на

общата стратегия за електронно управление в Република България 2011 – 2015 г.

В пътната карта ще бъде посочен и осигурения бюджет по години и източници на

финансиране, необходим за изпълнение на дейността.

Създаването на индивидуални, но съобразени с целите на отделните

администрации пътни карти на база на Пътна карта към стратегията за е‐
управление 2014‐2020, ще осигури връзката с общите цели, улеснява разбирането

и възприемането на показателите и позволява детайлизирането и/или

обобщаването на данните.

* * *

В заключение би могло да се обобщи, че модерните общества развиват и

използват все по-целенасочено възможностите на кибер пространството и ИКТ за

развитие във всички сфери - икономика, социален живот, култура, наука и

образование, политически живот. Дигиталните инфраструктури се превръщат в

гръбнак, или критичен фактор за управлението и нормалното функциониране на

всички ресурси и системи с национално значение, на модерна и иновативна

икономика, прозрачно управление, на модерно и демократично гражданско

общество (Национална стратегия за киберсигурност „Кибер устойчива България

2020” 2017). В тази връзка приетата Стратегия за развитие на електронно

управление в Република България за периода 2014 – 2020 г. и Пътна карта за

нейната реализация е основополагаща за предоставянето на качествено

административно обслужване по електронен път по всяко време, на всяко място и
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чрез алтернативни канали за достъп, създаването на ясни правила за цялата

държавна администрация. Тя е документ за единно формиране, планиране,

осъществяване, координиране и контрол на политиката, провеждана от

държавните институции в сътрудничество с гражданите, бизнеса и съсловните

организации. Необходимо e в кратки срокове да се разработят секторни стратегии

в областта на електронното управление, такива вече имат Министерството на

правосъдието и на Министерството на образованието и науката.
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