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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЕ Научните изследвания в сферата на е-управлението през последните години разглеждат различни аспекти на тази изклю-чително актуална област и отразяват динамичните промени на со-циалната информационна среда. Съвсем естествено, голяма част от авторите се фокусират върху технологичните проблеми при реа-лизацията на проекти, свързани с електронното управление, елек-тронното правителство или електронните услуги. Същността на електронното управление изисква непрекъснати изследвания на социалните аспекти на приложението на информационните и ко-муникационните технологии в социалната сфера. Динамичните промени и трансформацията в работата на администрацията и уп-равленските структури, както и изискването на обществото за ре-ализация на интелигентно управление с помощта на технологиите мотивират д-р Даниела Павлова и дават насока на нейните изс-ледвания, намерили отражение в настоящия труд. За мен монографията „Правителство в облаците. е-прави-
телство, облачни технологии и успешни модели за електронно уп-
равление“ представлява иновативен научен труд, представящ на читателите анализ на последните тенденции в цялостната промя-на, до която води е-управлението, и е-правителството в частност, и предлага още един задълбочен поглед върху важните елементи за успешното им внедряване. Основавайки се на множество литера-турни източници и добри практически примери, авторката умело успява да обобщи и анализира изключително богатия спектър от въпроси, както и да синтезира ключови елементи и фактори за формирането и развитието на работещо електронно правителство. За обект на своето изследване авторката избира електрон-ното правителство в различните му социални и технологични ас-пекти, като акцентът е поставен върху синтеза на подходящи мо-дели за развитие на компетенции в сферата.  Особено внимание заслужава авторовият подход при изслед-ването на връзката между електронното правителство и елект-ронното обучение и синтеза на нови знания за перспективите от използването на обща информационна инфраструктура.  
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Монографията представя анализ на движещите страни в раз-витието на е-правителство, като се фокусира върху съществената роля, която могат да изиграят академичните среди в процеса на реализацията му. Предложените от авторката архитектурен информационен 
модел за генериране на знания, умения и компетенции в сферата на е-правителството и динамичен модел на е-компетентност предос-тавят практически насоки за развитието на е-правителство. Те са генерирани на базата на обстойния анализ на настоящата практи-ка и перспективите за развитие на успешно приложени модели. В научния труд по оригинален начин, подкрепено със съот-ветната аргументация, е разгледано значението на облачните тех-нологии като част от процесите на информатизация в света и фак-тор, който предопределя темповете на глобализацията. Концеп-цията за „облака“ става база за иновативни решения, нови бизнес модели при реализацията на т.нар. „интелигентно управление“. Извеждайки предпоставките за реализацията на такъв тип управ-ление, авторката подчертава необходимостта да се търсят общест-вените ползи, свързани с избягването на загуба на публични сред-ства и ресурси и добавената стойност за гражданите.  Основна част от изследването е посветена на връзката между електронното обучение и реализацията на електронното управ-ление. В частност, създаването на електронно правителство и инс-титуционален „облак“ за предоставяне на обществени услуги са разгледани като процес, който изисква непрекъснато развитие и усъвършенстване, за да отговори на обществените очаквания. Електронното обучение е неотменна част от този процес, без която не би било възможно постигане на крайната цел: реинженеринг на процесите и максимална удовлетвореност на потребителите на системите и услугите. Изключителен интерес представлява предложеният от ав-торката „Информационен модел за генериране на знания, умения и 
компетенции в сферата на електронното правителство“. Моде-лът се основава на изследванията и анализа на авторката на раз-лични източници и добри практики и представя нов поглед по от-ношение на разработването на работещи решения, приложими в България. Авторката отчита спецификите на българската админи-страция, национално законодателство, ниво на технологично раз-витие и т.н., като подчертава, че е необходимо обучителните кур-
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сове по електронно правителство да се разработват съобразено с администрацията и нейните потребности. Подчертана е ролята на университетите и е формулирана конкретна задача, предизвика-телство, което стои пред тях, а именно: „да разработят и изпроб-
ват теоретичен информационен модел за генериране на знания, 
умения и компетенции в сферата на е-правителството, който да 
бъде след това реално апробиран в практиката на публичната ад-
министрация“. Авторката изобразява графично модела като „мо-зък“, което, както сама пояснява, е свързано с целта ѝ „да реагира 
гъвкаво на потребителските търсения и казуси, да анализира нуж-
дите от промяна на съдържанието, използването на нови решения, 
необходимостта от законодателни промени и появата на нови 
електронни услуги, както и да адаптира съответстващо архи-
тектурата и цифровия си еквивалент“.  Анализирани са възможностите за практическа реализация на модела за е-компетентност като реално работеща уеббазирана система, която да има определени функционални характеристики и възможност да бъде надграждана и адаптирана спрямо дина-мичните промени в средата. В Заключението са направени обобщение на значимите въп-роси, разгледани в изследването, и обосновани изводи за реализа-цията на е-правителство. Представеният труд дава решение на изключително актуал-ните въпроси, свързани с реализацията на е-правителство и изг-раждането на система за постигане и поддържане на ниво на ком-петентност. Разработката се характеризира с логичност и задъл-боченост на направените изследвания и изводите от тях. Актуал-ността на проблема и приносните елементи в разработената от д-р Даниела Павлова монография ми дават основание да смятам, че тя ще бъде ценен помощник на всички, ангажирани в процесите на реализация на е-управлението, както и на читателите, които нав-лизат в проблематиката. гр. София, Рецензент: 2021 г. проф. д.н. Ирена Петева 
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ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата разработка представлява монографичен труд, посветен на феномена електронно управление, който е с постоян-но нарастващо значение като част от настоящата цифрова иконо-мика, базирана на знанието. Електронното правителство от своя страна може да се разглежда като частен случай на електронното управление и масово се използва в научната литература, за да се опише управлението на публичните политики със средствата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Развитието на информационните технологии и все по-критичната зависимост на различни обществено значими сектори (образование, здравеопазване, транспорт, енергетика и др.) от ин-формационните системи, които ги обслужват, са гаранция за акту-
алността на всички разработки, свързани с електронното управ-ление. Нещо повече – интензитетът на развитие на подобни сис-теми и приложения ясно показва перспективността на подобна тематика и в бъдеще и затова настоящият монографичен труд е особено важен в контекста на идеята за развитие на електронното правителство чрез средствата на електронното обучение, тъй като едновременно дава визия, изследва причини, очертава значими проблеми (например недостатъчната квалификация на лицата и институциите, ангажирани с е-правителството) и същевременно дава решения (по-активно включване на академичните среди в процеса на обучение) за тяхното преодоляване.  Предоставените факти, съждения и изводи в сферата на елек-тронното управление, синергията между е-обучение и е-прави-телство, тенденциите в развитието на облачните технологии и разглеждането на редица модели с практическо значение за об-щественото развитие и разбиране в тази област биха били полезни както за експерти, така и за обикновени граждани. Специалистите биха открили синтезирани характеристики на електронното уп-равление, които по рационален начин аргументират експлозивно-то му развитие и значението му за благоденствието на общество-то. Обикновеният гражданин от своя страна ще може да види в перспектива различни аспекти на икономическия и социалния живот, предадени през призмата на е-правителството и успешно 
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илюстриращи нуждата от активна подкрепа за неговото развитие на всички нива на държавата и гражданското общество. Е-прави-телството е комплексен процес – то не може да се развива само от една група хора, организации или заинтересована страна, за пъл-ноценната му реализация са необходими активното съдействие и съпричастност на всички потенциални участници – правителство, граждани, бизнес, академични среди и др. 
Обект на изследването е електронното правителство в раз-личните си социални и технологични аспекти, а предмет на изс-ледването са: 
• факторите, влияещи на развитието на електронното пра-вителство и електронното управление; 
• облачните технологии като естествена среда за развитие на електронното правителство; 
• добри практики при реализацията на е-правителство по света; 
• ролята на електронното обучение за развитието на елект-ронното правителство; 
• академичните институции като катализатор за реализира-не на електронното правителство. 
Целта на настоящата монография е да запознае обществе-ността с различните аспекти на електронното правителство, да даде на експертите и гражданите възможност да видят този фено-мен в перспектива, както и да предложи подходящи модели за раз-витие на компетенции в сферата на е-правителството. За постигането на тази амбициозна цел, в хода на настоящото изследване са разгледани и решени следните основни задачи: 1. Извършена е систематизация на причините и факторите, влияещи върху развитието на феномена електронно правителство в контекста на текущото развитие на технологиите и икономиката; 2. Разгледани са различни социално-икономически измере-ния на е-правителството и възможни проекти за реализация на национално ниво; 3. Описани са добри международни практики в сферата на е-правителството и са анализирани някои от най-успешните държа-ви в е-управлението; 4. Разгледани са някои особености на българския манталитет в контекста на развитие на е-правителството; 5. Анализирани са общи характеристики на електронното 



ВЪВЕДЕНИЕ 

 19 

правителство и електронното обучение и е показана връзката между тях, както и перспективите на използването на обща ин-формационна инфраструктура; 6. Разгледани са движещите страни в развитието на е-правителство и съществената роля, която могат да изиграят ака-демичните среди в този процес; 7. Разработени са модели, подпомагащи развитието на е-правителство – архитектурен информационен модел за генерира-не на знания, умения и компетенции в сферата на е-правителство и динамичен модел на е-компетентност. Отделните глави на предоставения труд следват общата кон-цепция на авторката и съдържат следните акценти: В първата глава на монографията се набляга върху анализа на развитието на съвременното общество и мястото на електронно-то правителство в него. Разгледани са различни ползи и перспекти-ви на внедряването на е-правителство, както и факторите, които имат значение за неговата успешна реализация. Представени са подходящи примери относно влиянието на е-управлението върху различни секторни политики. Главата завършва с някои особености на българския манталитет, които в дългосрочен план биха имали съществено значение за темповете на въвеждане на е-правителство. 
Втората глава изследва международния опит в областта на е-правителството, дадени са примери с някои от водещите държа-ви в тази област, включително топ 40 от последните две издания на класацията на ООН за индекса на развитие на електронно пра-вителство по света. Представени са конкретни добри практики както в развити, така и в развиващи се страни, като е направен плавен концептуален преход към различни обществено-икономически сфери (правосъдие, здравеопазване, земеделие и др.) за възможни въздействия и перспективи на е-управлението. 
Третата глава е посветена основно на облачния модел, който е анализиран и определен като изключително подходящ за разви-тие на е-правителство и е подчертана близостта му с други явле-ния, базирани на сходна технология, например електронна търго-вия, електронно обучение и др. 
Четвъртата глава прави реципрочен анализ на ролята на електронното обучение за въвеждане на е-правителство, като са подчертани общите им характеристики и предпоставки за синер-гично развитие. 
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Петата глава илюстрира възможни модели за развитие на електронното правителство, както и предвидената роля на заин-тересованите страни в реализацията на всеки от тях, като е под-чертана ролята, която биха могли да играят академичните среди в този процес. 
Значимостта на разработката за науката и практиката се из-разява най-вече в предложените модели: архитектурен информа-ционен модел за генериране на знания, умения и компетенции в сферата на електронното правителство и динамичен модел на е-компетентност. И двата модела носят сериозен практически заряд, тъй като единият е теоретична интерпретация на обучителен уеб-портал, а другият показва нагледно как е-обучението влияе върху развитието на е-правителството.  Методологията на научното изследване се основава на след-ните изследователски методи: 
• теоретичен метод, включващ анализ и синтез на докумен-тални източници, систематизация и обобщение на информацията;  
• социологически метод – използван в процеса на проучва-не на съвременното състояние и перспективите за развитие на електронното правителство. В рамките на изследването са анали-зирани анкети с преподаватели, студенти и служители в публич-ната администрация, които дават реалистична представа за тех-ните нагласи и визия относно ролята на електронното обучение за развитие на е-правителство; 
• метод на моделирането – приложен при създаването на теоретични модели за развитие на компетенции в сферата на електронното правителство и електронното управление; Монографичният труд може да се възприеме като успешно съ-четание между изследване на историческото развитие на е-пра-вителството и на бъдещите тенденции, които несъмнено ще го тлас-кат към нови, още по-вълнуващи и предизвикателни хоризонти. 
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ГЛАВА I. ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО – 
ПРЕДПОСТАВКИ, 

СЪЩНОСТ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ 

1.1. РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО  
И МЯСТОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО В НЕГО Свободният глобален достъп до информация, знания и услу-ги е причина за бързата трансформация на обществените реалнос-ти в качествено нова структура, организация и социално-икономи-чески отношения. В последния четвърт век информационните и комуникационните технологии радикално преобразиха света, скъ-сявайки разстоянията и увеличавайки стотици хиляди пъти ин-формационните потоци. Тези необятни мащаби нямаше как да не се отразят и да не доведат до качествени промени във всички сек-тори на икономиката и обществения живот. В различни стадии на развитие на технологиите в публично-то съзнание е бил налаган един или друг понятиен апарат – появя-ват се термини като „интернет революция“, „информационно об-щество“, „общество на знанието“. Всъщност това са просто момен-тни снимки от един тотален процес на трансформация на общест-веното битие и съзнание чрез средствата на технологиите. Техно-логичната революция се превръща в катализатор на общественото развитие в посока към отваряне на мисълта и насърчаване на прогреса на човечеството в един отворен и глобален свят. В едно от своите изследвания проф. Ст. Денчев описва ин-формационното общество (information society) като „нова парадиг-
ма за социална структура, за глобализация на човешката дейност, 
за симбиоза между човек, природа и създаване на глобално прост-
ранство за движение на информация и знания с използването на 
нови информационни и комуникационни технологии“ (Денчев, Сла-вова, 2010). Описано в трилогията „Информационна епоха: иконо-мика, общество и култура“, том 3 „Краят на хилядолетието“ на Ма-нуел Кастелс, това понятие се основава на редица изменения в световен мащаб, които възникват във връзка с бурното развитие на средствата за разпространение на информация и лавинообраз-
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ното увеличение на информационния поток, характерен за втора-та половина на XX век (Castells, 1998). Основният предмет на дейност в информационното общество, за голяма част от хората, са информацията и знанието, а оръдие на труда – информационните технологии (Шопова, 2005). Според Шнайт ерата на информационното общество се характеризира с драстично нарастване на информационния поток в електронен (цифров) вид (Schnaidt, 1995). Количеството му расте експоненциално и достига т.нар. информационен бум. Както отбелязва Алвин Тофлър, създава-нето и разпространението на информация се превръщат в основна дейност и източник на власт за човечеството (Тофлър, 1992). Според официални материали на ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) концепция-та за „информационно общество“ се свързва по-скоро с идеята за технологични иновации, докато понятието „общество на знанието“ включва вече в съдържанието си социални, културни, икономичес-ки и политически измерения. Изследователите на ЮНЕСКО правят извода, че „знанията, които притежава човешката цивилизация, са 
от значение не само при икономическия растеж, но и при подпомага-
нето и развитието на всички обществени сектори“ (Khan, 2002). В съвременния динамичен и глобален свят притежаваните от хората знания и умения трябва да бъдат съчетани както с тясната им специализация, така и с тяхната интердисциплинарност. За целта от-делните личности трябва постоянно да актуализират и обогатяват знанията и уменията си, което всъщност е в основата на концепцията за учене през целия живот (Lifelong Learning, УЦЖ). В тази концепция е заложено определението за учене през целия живот, използвано в Ме-морандума на Европейската комисия за УЦЖ, а именно: „всяка дейност 
за учене, предприемана през целия живот, за подобряване на знанията, 
уменията и компетентностите“ (Commission of the European Communities, A Memorandum on Lifelong Learning, 2000). Прецизният анализ на социалните тенденции позволява на редица именити изследователи, като Даниел Бел, Юджи Масуда и Алвин Тофлър, да представят свои концепции за своеобразния нов глобален модел на обществено развитие – информационното об-щество. То се отличава с превес на сферата на услугите над остана-лите икономически сектори, като с времето тази тенденция се за-дълбочава. Бурното развитие на технологиите се реализира бла-годарение на придобиването на знания, на изграждането на уме-ния и на тяхното творческо прилагане от основния капитал в ин-формационното общество – хората. Технологичният фокус доня-къде обяснява промените, но не дава цялостна картина на проце-
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сите и тенденциите в развитието на обществото. Технологиите пряко се отразяват на процеса на управление и създават нови хо-ризонти за мениджмънта в обществената сфера, която се свързва с все по-голямото значение на информационните системи и много по-всеобхватната роля на информационните технологии (ИТ) в процеса на промяна (Информационни технологии срещу корупци-ята, 2001); (Bell, 1976); (Masuda, 1983); (Toffler, 1980). Развитието на информационно общество променя изисква-нията към организацията на държавата и към функционирането на административните структури. Необходимостта от масирано въвеждане на информационни технологии в администрацията съществува още преди началото на демократичните процеси, възникнали в средата на 80-те години на миналия век. С времето обаче необходимостта от обикновена модер-низация на работния процес на служителите вече еволюира до идеята за цялостна качествена промяна на начина на работа на администра-цията. Динамичното развитие на обществото предполага поетапно и повсеместно противопоставяне на традиционния йерархичен модел администрация, която е хоризонтална и не е свързана с технологиите (Денчев, Петева, 2006); (Петева, 2008); (МС на Р България, 1999). 
1.1.1. СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО В КОНТЕКСТА 
НА СЪВРЕМЕННАТА ПРОМЯНА Бурното развитие на информационните и комуникационните технологии и огромното им влияние върху всички социални и ико-номически процеси в обществото неизбежно водят до използването им за целите на управлението и в този смисъл постепенно добива гражданственост понятието електронно управление (е-управле-ние, e-Governance или Electronic Governance). Терминът „е-прави-
телство“ или „електронно правителство“ (e-Government) е само конкретната реализация на идеята за е-управление през призмата на публичните институции. Този термин цели да очертае качестве-ната промяна от традиционния централизиран йерархичен модел на индустриалната ера към адаптивно, отворено и базирано на зна-нията правителство, използващо най-съвременните постижения на информационните и комуникационните технологии. От своя страна електронното управление е съвкупност от стратегически и тактически мерки, политики, технологични ре-
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шения и правни норми, определящи рамката за развитие и функ-циониране на информационното общество във всичките му аспек-ти (Димитров, Манолов, Благоев, 2005). Чрез използването на ин-формационни и комуникационни технологии и систематичното прилагане на горепосочените мерки се стига до промяна на адми-нистративните отношения. Според действащата към настоящия момент българска нормативна уредба електронното управление, на първо място, обхваща концепцията за електронно правителст-во, включваща отношенията „граждани/бизнес – администрация“ по повод предоставянето на електронни административни услуги, вътрешните отношения по регулирането на цикъла за работа с електронни и хартиени документи и отношенията между адми-нистрациите по повод предоставяне помежду им на вътрешни електронни административни услуги в условията на оперативна съвместимост и информационна сигурност. На второ място, елект-ронното управление обхваща различните сектори на икономиката и отношенията при използване на ИКТ – образование, медицина, военно дело, вътрешни работи и т.н. В обхвата на Закона за елект-ронното управление попадат и отношенията на гражданите с дру-ги субекти при и по повод използването на информационните тех-нологии – лица, осъществяващи публични функции, и организа-ции, предоставящи обществени услуги.  Според различни изследователи електронното управление: 
• трябва да е в основата на националните ИКТ стратегии, за да направи електронното правителство устойчиво, като същевременно обхване голям набор от технологични новости, което е предизвика-телство за корпоративното управление (Wong, Fearon & Philip, 2007); 
• може да бъде възприето като концепция, включваща и електронната демокрация (Panda & Swain, 2009). В този контекст електронната демокрация се отнася до процеси и структури, обх-ващащи всички форми на електронна комуникация между прави-телството и гражданите (като получаване на информация, гласу-ване, дискусии и т.н.), които позволяват на гражданите да участват в политическия живот (Gronlund, A., 2001); 
• отива отвъд обикновеното предоставяне на услугите, кои-то изграждат външни взаимодействия (Heeks, 2001); 
• увеличава демокрацията чрез подобряване на представи-телното участие на гражданите във вземането на политически ре-шения (Leninhan, 2002); 
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• засилва демократичните институции и процеси и въвлича обществото в политиката, така че неговите нужди и приоритети да бъдат взети под внимание. В допълнение растежът на онлайн ус-лугите може да изисква преосмисляне на ролята на гражданина във взаимоотношенията му с правителството, което и прави кон-цепцията за електронно управление толкова всеобхватна (Kolsaker & Lee-Kelley, 2008); (Lips, 2006). Често терминът „електронно управление“ се отъждествява с „електронно правителство“, но в действителност той е по-обоб-щаващ и включва всички случаи на преимуществено използване на технологиите за управленски цели, без значение дали става дума за правителство, бизнес, или за някакъв друг тип организация – ака-демична, нестопанска и т.н. Държавното управление в множество аспекти наподобява голяма бизнес организация. В този смисъл по-вечето модели, подходящи за бизнеса, могат аналогично да се при-ложат и за електронното правителство. Естествено, следва да се от-четат спецификите и многото участници в процеса, когато се визи-рат разнородните взаимодействия в държавата. В същината си мно-го от базовите компоненти на електронното правителство и корпо-ративното електронно управление (eCorporation) от технологична и организационна гледна точка са идентични (фиг. 1.1). 
Електронно управление в сферата на държавното управление (eGovernance, eGovernment) 

Корпоративноелектронно управление (eCorporation) 
Електронно 
управление 

(eGovernance)  
Фиг. 1.1. Двете основни области 

на електронно управление (Върбанов, 2011) Електронното управление не е допълнение към традицион-ните управленски технологии, а нов начин на организация на уп-равлението, който често е свързан с цялостна промяна на начина 
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на функциониране на организацията и работните процеси в нея (Върбанов, 2011). Като пример може да се посочи фактът, че таки-ва основни компоненти на националната и световната икономика, като хотелски и самолетни резервации, банково дело, енергетика и т.н., през последните 20 години са били драматично трансформи-рани от информационните технологии. В контекста на монографичния труд терминът „електронно правителство“ е използван като един от основните елементи на публичното електронно управление. Няма еднозначна дефиниция за електронно правителство главно поради факта, че то като концепция и действаща практика постоянно се развива и никъде по света този процес не е напълно завършен. Най-често под „електронно правителство“ се разбира модерна и ефективна администрация. Съществуват разнородни и дори често противоречиви дефиниции за електронното правителство, но в кон-текста на настоящата монография най-подходящи са следните две: 
„Под „електронно правителство“ се разбират всички мерки на 

държавната администрация, имащи за цел предимно външни, но също 
и вътрешни подобрения на услугите, засягащи определени задачи или 
задоволяване на потребителски нужди“ (Lorente & Karagiannis, 2002). Другата дефиниция, която вече по-осезателно отчита ролята на информационните и комуникационните технологии в процеса на трансформацията, гласи: „Е-правителството може да се дефи-
нира като редизайн на вътрешни и външни връзки на правителст-
вото с помощта на интернет базиран обмен, информационни и ко-
муникационни технологии с цел оптимизиране на правителстве-
ните услуги и увеличаване на участието на гражданите в процеса 
на вземане на решения“ (Lorente & Karagiannis, 2002). Според някои изследователи (Anttiroiko, 2008); (Alshehri & Drew, 2010); (Fang, 2002); (Gronlund & Horan, 2004); (Palvia & Sharma, 2007) понятието “e-government” е използвано за първи път от Бил Клинтън през 1994 г. като елемент от неговата инициатива за изграждане на национална инфраструктура (Огнянова, 2003). Впоследствие терминът добива гражданственост и към днешна дата съществуват различни определения за този феномен. Електронното правителство използва технология, за да дос-тави услуги, провокирани от нуждите на потребителите. Целта е да се осигури не удобството на администрацията чрез автомати-
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зирането ѝ, а нейната пълна трансформация (Braim, 2004). В българската стратегия електронното правителство е опре-делено като „предоставяне на нов начин за извършване на дейнос-тите в публичния сектор като цяло и на държавната администра-ция в частност и осигуряване на ефективно управление на промя-ната във всички аспекти на администрацията – нормативни, орга-низационни, управленски, технологични, културни и други“ (Ре-шение № 866 на МС, 2002). Понятието е възприето да се тълкува като предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса от страна на държавната администрация по електронен път и чрез използване на технологии с цел стимулиране на участието в демократичния процес, улесняване на живота на гражданите и подобряване на бизнес средата (Каменова, Попова, 2003). Като комплексно понятие Европейската комисия дефинира електронното правителство като „система, съчетаваща използва-
нето на информационните и комуникационните технологии от 
държавната администрация с организационни изменения и новоп-
ридобити умения, водещи до подобряването на обществените услу-
ги и демократичния процес“ (Commission of the European Communi-
ties, The Role of eGovernment for Europe's Future, 2003). Друга дефиниция за е-правителството гласи следното: 
„Електронното правителство е осъществяване на функции на 
държавната администрация посредством информационни и кому-
никационни технологии“ (Кискинов, 2003). В контекста на модернизирането на публичния сектор елект-ронното правителство се разглежда като (Лайтнер, 2003): 

• „Ключ към доброто управление (Good Governance) в ин-формационното общество“; 
• „Въвеждане не само на нова технология, но и промяна в културен аспект“; 
• „Не само начин на обслужване, но и начин на живот“. От практическа гледна точка терминът „електронно правител-ство“ (Лозанова-Белчева, Е., 2011) основно е фокусиран върху функ-ционалните технологични възможности, които биха могли да дове-дат до усъвършенстване на услугите, административното обслужва-не, организацията и управлението. По отношение на своята инфраст-руктура електронното правителство се разглежда като инструмент за технологично обезпечаване на електронните услуги, включващ информационна архитектура, мрежи, стандарти, и същевременно – 



Даниела Павлова. ПРАВИТЕЛСТВО В ОБЛАЦИТЕ. Е-ПРАВИТЕЛСТВО, ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ... 

 30 

като инструмент, управляващ свързаните с него процеси. То може да бъде определено като „интернет функциониращо правителство“ (“internet-worked government”) (Tapscott, 1994), както и като модел за извършване на онлайн трансакции с добра възвръщаемост и при сравнително ниски разходи за гражданите, индустрията, държавните служители и другите заинтересовани страни (Whitson & Davis, 2001). С други думи, електронното правителство може да се разглежда като: 
„използване на информационна технология, в частност интернет, за 
доставяне на обществени услуги по далеч по-удобен, ориентиран към 
клиента, ефективен като разходи, напълно различен и по-добър на-
чин…“ (Холмс, 2001), и като: „етап от развитието на институциите, 
свързан с навлизането на новите информационни и комуникационни 
технологии в процеса на осъществяване на държавното управление…, 
който се характеризира с предоставянето на информация и услуги на 
гражданите, търговската и обществена сфера чрез интернет; елек-
тронното правителство се очертава не просто като процес на въ-
веждане на нови технологии в управлението, но като нова стратегия 
на взаимодействие при упражняване на властта, за осъществяване-
то на която се налага преосмисляне и ново дефиниране на институ-
ционалните звена, процедури и компетентност“ (Огнянова, 2003) или, формулирано в една по-обща дефиниция, електронното прави-телство представлява „въвеждане и прилагане на модерните инфор-
мационни технологии в публичния сектор“ (Traunmüller & Wimmer).  Електронното правителство означава трансформиране на вътрешните и външните връзки в публичния сектор чрез мрежово базирани приложения, информационни и комуникационни техно-логии с цел предоставяне на административни услуги, извършва-не на административни дейности и участие на гражданите в уп-равлението (Гецова, Добрев, 2005). Понастоящем в редица публикации се правят опити да се разшифрова по-успешно смисълът на това ново понятие. Авторите споделят например продуктивното схващане, че концепцията за електронно правителство (Павлов, Михалева, 2003) се базира на няколко ключови компонента: 

• е-администрация (e-administration), свързана главно с пре-доставяне на административни услуги по електронен път, онлайн и чрез всеобщ електронен достъп до основните публични инфор-мационни масиви; 
• е-демокрация (e-democracy), свързана със значително разши-
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ряване на възможностите за пряко участие на гражданите в: процеса на конституиране на органите на държавната власт (чрез гласуване по интернет); при дискусии; при формиране и вземане на публични ре-шения по най-значими обществени проблеми; при осъществяване на правото на публичен избор на времето, мястото, качеството и обхвата на менюто от публични услуги, предоставени по електронен път, и др.; 
• е-обучение (e-learning), свързано предимно с осигуряване на достъп до интернет във всички класни стаи, предоставяне на възможност работната сила да стане цифрово грамотна чрез по-жизнено обучение (Lifelong Learning), и т.н.; 
• е-пазар (e-market) за обществени поръчки (e-procurement) на базата на правно регламентирани електронен документ и елек-тронен подпис, чрез които има възможност за масово приложение. При всички случаи същността на електронното правителство се състои в: пренасяне на дейността на управляващите в интернет; организиране на взаимодействието на трите власти (изпълнител-на, законодателна и съдебна) с гражданите чрез интернет и чрез други подходящи информационни канали; използване на инфор-мационни и комуникационни технологии за подобряване на про-цесите в администрацията (Михалева, 2009); (Gordon, 2002). Информационните и комуникационните технологии са съвкуп-ност от компютри, софтуер, бази данни, информационни системи и приложения, комуникационни средства, средства за сигурност и за-щита, информационни и технологични стандарти. Тяхното приложе-ние в електронното правителството е представено на фиг. 1.2: 

 
Фиг. 1.2. Приложения на ИКТ в електронното правителство 

(Гецова, Добрев, 2005) Очевидно е, че горепосочените дефиниции могат да бъдат комплексни или не, да отразяват по-малко или повече от реалните 
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процеси на трансформация в традиционния начин на мислене и действие на правителството, да фиксират основните участници в процеса и променената им роля в него (увеличаване на участието на гражданите в процеса на вземане на решения).  Изобилието от дефиниции цели основно да покаже колко разнообразни аспекти има феноменът електронно правителство. В крайна сметка все още не е акцентирано достатъчно на ка-чествената промяна на управлението, затова в настоящата моног-рафия се предлага следната нова дефиниция за е-правителство, към която авторката се придържа: „Електронното правителство е 
обективна форма на управление чрез средствата на новите 
информационни и комуникационни технологии, при която се 
задоволяват в по-голяма степен реалните нужди на гражда-
ните, организациите и бизнеса и се увеличават възможнос-
тите за позитивно въздействие на технологичните промени 
върху благосъстоянието и развитието на обществото“. 
1.1.1.1. ПЕРСПЕКТИВИ НА ВЪВЕЖДАНЕТО НА Е-УПРАВЛЕНИЕ Едва ли може с няколко думи да се опишат ползите от елект-ронното правителство, но общо взето, то е този управленски фено-мен, който се очаква най-точно, своевременно и пълно да отговори на необходимостта от промяна на статуквото. Тази промяна цели да обхване динамиката на повечето социални процеси. Няма сектор в икономиката, който да не се повлияе от внедряването на ефективно електронно правителство. Незабавните ползи, които може да се от-четат още на старта на дадена електронна услуга, са свързани с: пестене на средства и време, повишаване на точността и надежд-ността на услугата, увеличаване на клиентската маса и разширява-не на общественото доверие в управлението на страната. Електронното управление решава няколко важни въпроса: 

• Обслужването на гражданите от режим пет дни в седмицата 
по осем часа на ден (5x8) минава в режим седем дни в седмицата 
по двадесет и четири часа (7x24), с което гражданите вече престават да зависят от работното време на администрацията по отношение на ползваните от тях електронни правителствени и общински услуги; 

• Управлението става по-демократично, по-прозрачно и по-
ефективно. Вече не е възможно даден казус да се проточва с месе-ци, защото натискът на гражданското общество не би го позволил; 

• Подобрява се качеството на услугата и се увеличава кли-
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ентската маса, в това число се увеличава и процентът доволни от услугата граждани; 
• Администрацията също се променя – покрай електронното управление се налага да се направи цялостен реинженеринг на ре-дица процеси и самата администрация по естествен начин установя-ва, че има сериозни резерви за подобряване на работния процес; 
• Управлението става по-модерно, по-прогнозируемо, адми-нистрацията постепенно минава от режим на регистриране на 

проблемите към режим на решаването им, поради увеличената си ефективност вследствие на въвеждането на новите технологии; 
• Увеличава се доверието на гражданите в управлението, намалява се стресът, повишават се работоспособността и мотива-цията им и в крайна сметка това води до по-щастливи хора. Ползата от въвеждане на електронно правителство не е нито еднократна, нито краткотрайна. Неговото внедряване е свързано с цялостна трансформация на бизнес процесите, разчупване на стере-отипите и промяна на вида взаимодействие между администрация, граждани и бизнес. Гражданите вече се чувстват по-съпричастни с решаването на проблема (той вече не е задължение само на адми-нистрацията), независимо какви са първопричините за него. В нас-тоящия монографичен труд по-нататък се обръща внимание на още една целева група – академичната общност. Тя за момента не е много активна по темата за електронното правителство, но тепърва, успо-редно с развитието на технологиите, се очаква да се активизира. Скоростта, с която се развиват технологиите, всъщност е толкова висока, че често е необходим посредник, който да помогне на адми-нистрацията, гражданите и бизнеса да намерят общ език. Именно такъв посредник съвсем сполучливо би била академичната общност, която може да извършва обучения на администрацията, да помага при решаване на специфични казуси или да съдейства за извършва-нето на адекватен реинженеринг на административните процеси. В перспективен порядък масираното въвеждане на техноло-гиите чрез електронното правителство би довело до: 
• намалена администрация, но с по-квалифицирани и висо-коплатени служители; 
• увеличен брой държавни и общински услуги, които ще се изпълняват за по-кратко време и с по-високо качество; 
• увеличен брой граждани, ползващи е-услуги онлайн; 
• увеличен брой граждани, чиито проблеми се решават със средствата на е-управлението; 
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• прозрачност и демократичност в управлението; 
• по-ефективна и с по-малко вложени ресурси в нея адми-нистрация. Естествено, за дългосрочните ползи на електронното управ-ление може да се говори много (включително намаляване на хар-тиения документооборот за сметка на електронния и екологични-те ползи от това, работата от разстояние, възможността на граж-даните по-пряко да участват в управлението на страната, и др.). По-важно е внушението, че електронното правителство е най-точният отговор на много от незададените въпроси на нашето съвремие, както и фактът, че необходимостта от управленска трансформация има своя обективен катализатор в лицето на ин-формационните и комуникационните технологии. 

1.1.2. ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО – ОСНОВНИ ПОЛЗИ 
И ПРЕДИМСТВА В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ Една кратка дефиниция за електронно управление би могла да бъде: „извършване на управление и контролиране на целия цикъл 
на даден работен процес чрез средствата на съвременните инфор-
мационни и комуникационни технологии (ИКТ)“. Електронното уп-равление се извършва предимно дистанционно, изисква опреде-лена технологична база и все повече набира скорост успоредно с развитието на глобалната икономика. Все повече корпорации, държави, политически лидери и обикновени граждани осъзнават ползите и предимствата от прилагане на управленски технологии по електронен път, което води до неимоверно по-голяма скорост, гъвкавост, управляемост и мащабируемост. Огромна част от три-виалните дейности могат да се автоматизират, а значителна част от бизнес процесите в управлението – тотално да се трансформи-рат, вследствие на прилагането на информационните и комуника-ционните технологии, което би довело до ново качество на тези процеси. Да си представим дори един относително несложен про-цес като преброяване на населението по традиционен и по елект-ронен път. Едното е свързано с хиляди допълнителни анкетьори, издирване на адреси, посещение в неудобни часове, попълване на информацията на хартия, потвърждение от анкетирания, впослед-ствие прехвърляне на информацията в електронен вид с неизбеж-ните грешки при прехвърлянето и т.н., докато при другото целият 
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процес се изнася онлайн, въвеждането е еднократно, информация-та се събира директно от самите граждани и се обобщава светка-вично, а разходите са десетки пъти по-малки, както показа и пос-ледното преброяване на населението на България през 2011 г.  Електронното управление е естествен процес, но неговото при-лагане и развитие са силно зависими от контекста, в който се намира дадената държава, и затова в следващите редове накратко ще бъдат разгледани предпоставките за неговото успешно внедряване. 
1.1.2.1. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НАЛИЧИЕ НА ЕЛЕКТРОННО 
УПРАВЛЕНИЕ По принцип необходимите условия за масирано въвеждане на електронно управление са: технологични, административни и такива, свързани с човешкия фактор. В никакъв случай не бива да пренебрегваме и общото социално и икономическо развитие на съответната държава – например трябва да има поне електрозах-ранване там, където се опитваме да прилагаме е-управление, но все пак в началото на 21. век се предполага, че тези дадености вече са налични в глобален мащаб и не се нуждаят от коментар. Технологичните предпоставки са най-разбираеми и най-лесни за идентифициране. Необходимо е държавата да има наличие на опреде-лена ИКТ инфраструктура (например надеждна интернет мрежа, на-личие на държавен или общински център за данни и др.), както и на критична маса потребители, които да разполагат със съответните технически средства (крайни устройства) за достъп до електронните услуги. Говорим за административни предпоставки именно в контекс-та на услугите – за да може да се приложи ефективно електронно уп-равление, е необходимо част от традиционните административни ус-луги (например дадена информационна справка, подаване на конкре-тен формуляр или декларация по електронен път и др.) да бъдат нор-мативно и програмно разписани, така че процесът да се затвори. Не-рядко сме свидетели как дадена технология е налице, но липсата на адекватна нормативна база или дори на даден поднормативен акт спъва цялостния процес на електронно управление независимо от добрите намерения, които стоят зад идеята. На последно, но не по важност, място следва да се разгледа човешкият фактор. Нуждата от квалифициран персонал и компетентна администрация не намалява с въвеждането на електронно управление. Тъкмо напротив – никога до-сега не е имало по-голяма нужда от кадри с висока квалификация, 
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бизнес умения и ИТ грамотност, за да могат адекватно да се приложат техниките и механизмите на електронно управление в национален мащаб. Действително, електронното управление следва да оптимизи-ра и намали администрацията, но не може да замени нейната компе-тентност, а даже има завишени изисквания към нея – електронно уп-равление може да се осъществи единствено от компетентна админис-трация и в процеса следва да са въвлечени хора, които разбират ця-лостния бизнес цикъл на дадена административна услуга, както и всички възможни рискове тя да не се осъществи, с цел именно да ги предвидят и да помогнат при програмирането на процеса. За да за-вършим темата за човешкия фактор, следва да уточним, че освен ком-петентност, от отговорните служители за даден процес на е-управление се изисква и обективност, иначе лесно можем да стигнем до появата на нови електронни услуги, които само развиват и прида-ват нов облик на традиционни негативни явления, като корупцията, но вече използвайки по-модерни технологични средства. В този сми-съл обикновено казваме, че електронното управление е добър начин да се оптимизира цялостният процес на предоставяне на услуги на на-селението, като се направи анализ на добавената стойност на досе-гашните процеси. Например често различни държавни и общински администрации прекаляват с нуждата от издаване на разрешителни за една или друга дейност, докато при електронното управление имаме чудесната възможност да преоценим всички тези нужди и излишните процеси да отпаднат, което ще намали и предпоставките за корупция и рекет на гражданите и бизнеса, а и в крайна сметка ще освободи по-вече време на всички за смислени и общественополезни дейности. В индустрията има вече достатъчно роботизирани системи с елементи на изкуствен интелект, но в административното управ-ление все още сме далеч от системи, които да се самонастройват и препрограмират сами, и е необходима компетентна и отговорна човешка намеса. В този смисъл ролята на човешкия фактор в ад-министративната дейност не се очаква скоро да намалее; държав-ните служители действително ще стават все по-малко, но все по-компетентни и това е неизбежно дори само поради естествения натиск на пазарната икономика, независимо от множеството су-бективни предпоставки, налични във всяка държава. 
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1.1.2.2. ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯ 
НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ Глобализацията не е само речниково понятие. Тя е даденост и естествено отражение на общото световно социално и икономическо развитие, бурния напредък на технологиите и нарастването на све-товното население. Наблюдаваме повсеместно движение на техноло-гии, знания, стоки и хора в световен мащаб и в цялата тази динамика единственият начин да останем конкурентни и да управляваме про-цесите, а не те нас, е именно прилагането на електронно управление. Представете си например, че работите в Здравната каса и трябва да предвидите доставки на държавно ниво на жизненонеоб-ходимо лекарство. То може да е прекалено скъпо, за да си позволим да се презапасим, и в същото време, ако нямаме система, за да мо-жем в реално време да следим наличностите и темпа на разходване, рискуваме в даден момент в цялата система да има недостиг и да загинат хора. Наличието на електронна система, която събира и обобщава заявките, а в същото време позволява да се следят налич-ностите, би решило този проблем. Подобно е положението с управ-лението на транспортната инфраструктура, енергетиката, екологи-ята… Все повече хората зависят от ефективното внедряване на раз-лични информационни системи, които от своя страна имат повише-ни изисквания към квалификацията на тези, които ги ползват. В ус-ловията на глобални пазари, свързани социални и банкови системи и свободно движение на хора и стоки тези изисквания вече са кри-тични по отношение на оцеляването на дадена нация или държава. Светът се превръща в глобална общност и вече не можем да си поз-волим да сме на опашката относно технологиите за електронно уп-равление, защото просто центробежните сили са прекалено големи и лесно ще изгубим контрол. Например евентуално блокиране на информационните системи по нашите граници би блокирало голя-ма част от трафика между Европа и Азия; срив в енергетиката може да повлияе на всички страни, с които България обменя електрое-нергия, и т.н., така че в условията на глобализация електронното управление не е само национален приоритет. Неслучайно Евро-пейският съюз дава значителни финансови средства по Оперативна програма „Добро управление“ (бившата ОП „Административен ка-пацитет“), за да може да се електронизират и оптимизират различ-ни системи на държавното и общинското управление – ефектът от тяхното нефункциониране се отразява глобално и България би се 
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превърнала в проблем за една по-голяма общност, каквато е ЕС. В този контекст вече не се говори единствено за ефективност и кон-курентоспособност, а за оцеляване в глобалната икономика. Електронното управление ни помага да постигнем икономии на средства и време, увеличава удовлетвореността на гражданите и прави административните услуги по-проследими и управляеми, като позволява бързо да се идентифицират проблемните зони и да се реагира в реално време – например един сгрешен формуляр на хартия би ни забавил с дни и седмици, докато коригирането му онлайн може да стане за броени секунди. Динамиката на пазарната икономика в световен мащаб изисква все по-навременни и адекватни действия от страна на държави и корпорации и електронното управление е единственият разумен и естествен отговор – ако няма организирани подобна гъвкавост и възможност да се реагира своевременно, просто ще бъдем изолирани от световния обмен, независимо дали става дума за стоки, образова-телни услуги, или финансови трансакции. За да работят ефективно системите на електронното управление, е препоръчително все пове-че граждани да ги ползват, но естествено, винаги може да има изк-лючения. Например Индия е една от водещите страни в софтуерното инженерство, докато в същото време половината от нейното населе-ние все още няма достъп до интернет, но важното е, че държавата има визия за развитие и политиците ѝ работят целенасочено за нав-лизане на електронното управление във всички сфери на обществе-ния живот, и рано или късно то ще е реален факт за всеки гражданин. 
1.1.2.3. МИГРАЦИЯ НА СОЦИАЛНИ ПРОЦЕСИ 
ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО Електронното управление е неизменна част от световното икономическо развитие и процесите на глобализация само уско-ряват този процес. В един свят на свободно движение на хора, идеи, стоки и технологии липсата на ефективно електронно уп-равление е в състояние да окаже съществена възпираща роля за конкурентоспособността и просперитета на даден регион, област или държава, затова все повече политически и икономически ли-дери обръщат внимание на нуждата от бързо внедряване на елек-тронно управление в различните сегменти на обществения живот. В глобалната икономика държавите, които имат по-адекватна информационна инфраструктура, по-развити и управляеми бизнес 
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процеси и по-напреднали системи за електронно управление, по ес-тествен начин ще привлекат повече капитали, идеи, хора и иконо-мически активни субекти, които ще имат нужда от все по-голяма гъвкавост, но при все по-ясни и надеждни правила, които само електронното управление е в състояние да осигури. Много от реал-ните бизнеси вече се преориентират изцяло към виртуалното прос-транство и създаването на благоприятна почва за тях, както и ясно разписаните бизнес модели и подходящо поднесената инвестици-онна информация могат да изиграят съществена роля за решението къде да се позиционира един или друг бизнес, къде да се произвеж-да или продава дадена стока или услуга. Националните правителст-ва ще играят все по-малка роля като двигатели на икономическото развитие (това ще правят все повече фирмите, много от които са мултинационални), но пък те ще засилят своята роля в създаването на благоприятна среда за развитието на един или друг бизнес, на подходяща екосистема, реклама и улесняване на инвеститорите, ко-ето в дългосрочен план ще се окаже решаващо за икономическите и социалните перспективи на съответните държави. 
1.1.3. ФАКТОРИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА РАЗВИТИЕТО 
НА Е-УПРАВЛЕНИЕТО Съществуват десетки фактори, които могат под една или друга форма да повлияят на развитието на електронното управле-ние, като част от тях са обективно обвързани с общото икономи-ческо и технологично развитие на страната, а останалите са по-скоро функция на националния манталитет и особености.  Без претенции за изчерпателност, накратко са изброени фак-торите, които смятаме за най-съществени за развитие на е-управлението. 
1.1.3.1. ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА  Този фактор включва вида и достъпа до интернет (свързан процент от населението, средна скорост на интернет достъпа на домакинствата, средна цена на интернет достъпа спрямо доходите на гражданите, процент на смартфони на глава от населението, национално покритие на мобилните оператори и др.). Важно е да се отбележи, че повечето от тези величини са изключително дина-мични, както и че отделните фактори не следва да се разглеждат 
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изолирано, а задължително в комбинация. Като цяло общото тех-нологично развитие на страната е изключително важно за нали-чието и степента на проникване на електронното управление, като тук дори не се визират крайности като липса на електричество, да речем, където проблемът би бил очевиден. Ясни са тенденциите за общо технологично развитие в глобален и национален мащаб, но все пак е възможно отделни общности, особено в малки населени места, за доста продължителен период да се окажат изолирани до-ри от използването на основни е-услуги. 
1.1.3.2. НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ДИГИТАЛНА ГРАМОТНОСТ И най-върховата технология се обезсмисля, когато няма обу-чени и грамотни хора, които да я използват. Дигиталната грамот-ност е принципно нов вид грамотност, която се развива буквално в последните 2 – 3 десетилетия и накратко обхваща уменията да си служиш с компютър и да ползваш интернет. Факт е, че в момента израства едно изцяло цифрово поколение, което до голяма степен е стъпило на технологиите от най-ранна възраст, но тук от значение е и цялостното дигитално ниво на нацията, като скоростта на навли-зането на е-правителство и е-управление е правопропорционална на процента граждани с дигитални умения, защото именно те са ре-алните ползватели на е-правителството. Факт е, че технологиите стават все по-потребителски ориентирани и правят достъпа все по-лесен, но все пак някаква най-обща дигитална грамотност е нужна на всеки, а се оказва, че в редица случаи дори и това е проблем. 
1.1.3.3. СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ И ДЕМОГРАФСКИ ФАКТОРИ Последни, но не по значение, са културните и националните особености, включително местната демография, социално разделе-ние и др. Важно е да се знае, че има нации, на които цифровизацията им е „генетично“ в кръвта (например Южна Корея) и там потребле-нието на електронни услуги отдавна е засегнало огромната част от гражданите, докато например в България е-управлението тепърва плахо едва прохожда. Все пак нека споменем, че националните осо-бености не се изчерпват само с манталитета, но и с редица социални фактори, като ниво на застаряване, процент на малцинства или мигранти, наличие на социално слаби и др. Естествено, всички тези дадености имат и териториален компонент и примерно е логично в 
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големите мегаполиси е-услугите и навлизането на ИКТ в управле-нието да имат много по-големи шансове, отколкото в една малка селищна система. По-подробно ще бъде описана ролята на тези фактори, когато стане дума за внедряване на е-управлението, тъй като създаването на подходящи и адекватни на нуждите електрон-ни системи е само един от компонентите на успеха, а не по-малко важно е доколко обществото е в състояние да ги възприема и полз-ва. Факт е, че независимо от особеностите има някои универсални характеристики на електронното управление и респективно – фак-тори, които могат да се окажат важни за неговото развитие (напри-мер споменатите вече образователно ниво на обществото, степен на развитие на технологиите и др.), но всяка общност е специфична и е трудно да се направи точна прогноза кой допълнителен фактор мо-же да се окаже решаващ в определени ситуации. Важно е във всички случаи да не се забравя, че навлизането на електронното правител-ство в обществения живот е многокомпонентен проблем и има множество фактори, които могат да са окажат от значение. 
1.2. ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО 
ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА Електронното управление означава сериозна интеграция на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) с начи-на на управление на процесите и осъществяване на основните ус-луги на администрацията и бизнеса по електронен път. Когато става дума за реално производство и конкретни продукти (напри-мер приложение на ИКТ в автомобилната индустрия), позитивната роля и добавената стойност на електронното управление са оче-видни – автоматизират се процеси, ускорява се производството, пестят се разходи. Не толкова очевидно е влиянието на ИКТ, кога-то става дума за електронизация на чисто административни услу-ги, предоставяни от държавата (е-правителство). В повечето слу-чаи в индустрията и земеделието държавата не е пряк участник в дейностите, рядко произвежда директно конкретния продукт, а по-скоро дава рамка на обществените отношения, в която се раз-вива реалната икономика. Тук не коментираме държавните фир-ми, а и реалните пазарни процеси и световната практика показват, че те са по-скоро архаизъм и същинският бизнес се развива пре-имуществено в частния сектор. 
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Това, което обаче е важно да се разбере, е, че развитието на елек-тронното управление в публичната администрация (е-правителство), въпреки че на пръв поглед няма толкова пряко влияние върху ико-номиката, всъщност има косвено, но ключово значение. 
1.2.1. РОЛЯ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ 
В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ И МЯСТО 
НА Е-ПРАВИТЕЛСТВОТО Структурата и начинът на функциониране на държавното уп-равление създават социалната екосистема, в която се развиват всич-ки икономически отношения. Преди всичко, става дума за норматив-ната база и законодателството, след това – за различните видове публични услуги, които държавата следва да предостави на гражда-ните и бизнеса, както и за средствата, които се предоставят за тях в различни видове инфраструктура, здравеопазване, образование и др. Очевидна е ролята на нормативната база и няма нужда да се дават много примери за това. Законодателството определя какви да са данъците, какъв процент от печалбата на фирмите да отива в държавния бюджет, определя какво дефинираме като монопол, какви права и задължения имат гражданите и фирмите и т.н. Тук също можем да говорим за приложения на електронно управление (например за по-лесно организиране на законодателния процес, систематизиране на законови текстове и др.), но като цяло ИКТ имат по-скоро второстепенна роля и основните правила са функ-ция на социални и личностни отношения. При определяне на процента на публични разходи за конк-ретни социални ниши електронното управление също не играе съществена роля, тъй като основно се намесват субективни факто-ри – например финландското правителство решава да финансира приоритетно образованието, немското решава да подкрепи индус-трията, другаде пък премиерът обявява, че трябва приоритетно да се строят магистрали, и т.н. Не така обаче е при публичните услуги, където електронното правителство играе съществена роля. От следващите примери ще стане очевидно, че въпреки липсата на пряка връзка с икономи-ческото развитие, електронното управление на процесите в пуб-личната администрация всъщност е незаобиколим фактор в сто-панския живот. 
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Да вземем за пример издаването на някакви разрешителни за инвестиционна дейност. Когато дадена фирма планира своя биз-нес, тя предвижда определени срокове за всеки етап и си прави сметка кога и къде да инвестира, кое колко време ще отнеме и рес-пективно кога може да очаква печалба и възвръщаемост на инвес-тициите. При липса на ефективно управление и забавяне на проце-са на тези разрешителни, в даден момент може да се окаже, че фирмата вече не е в състояние да изпълни своя бизнес план – нап-ример забавянето е довело до поява на конкурентен продукт на пазара или се е понижило търсенето, или пък се е променило зако-нодателството, което би направило дейността на фирмата некон-курентна. Съвсем естествено е, че подобни негативни влияния мо-гат да убият ентусиазма на всеки инвеститор, той да не развие своя бизнес и последиците, освен за него, да са и за цялостната икономика на страната, защото държавата губи от данъците, кои-то иначе би взела, както и от ползите от продукта, който би се раз-вил, и от свързаните с него производства или социални отноше-ния. Естествено е от този и сходни примери да изведем заключе-ние, че дори най-простата, понякога и безплатна, публична услуга може да има съществено икономическо значение. Влиянието на публичните услуги в икономически план не се ограничава само до бизнеса, но и до гражданите. Ако гражданинът например не може да получи дадена публична услуга по електро-нен път (да кажем, свидетелство за съдимост), той трябва да наме-ри време и да отиде до съда, за да си извади такъв документ. В об-щия случай това означава да отсъства от работа, да се реди на опашка, да загуби време, да си развали настроението, което после да се отрази на семейните или професионалните му отношения, а като отчетем и времето, в което не е бил на работа, както и преки-те икономически загуби от това, очевидно е колко е съществена ролята на едно приложение на е-правителството в конкретния случай. Още по-неприятно е, когато гражданинът е от друго насе-лено място – тогава той следва да си вземе отпуск, да харчи пари за път и т.н., докато в същото време, ако има възможност да си изва-ди този документ по електронен път, това ще му спести всички те-зи неудобства, той ще бъде удовлетворен, работата и личният му живот няма да бъдат повлияни негативно и това е чудесна илюст-рация на влиянието на е-правителството върху чисто икономи-чески и социални процеси. 
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Важно е да се засегне и въпросът за мотивацията – дори в случаите, когато е трудно да се оценят спестеното време и средст-ва от дадена услуга, предоставена по електронен път, недоволст-вото на гражданина или фирмата от липсата на подобна възмож-ност често може да доведе до вътрешна неудовлетвореност, нама-лена работоспособност, дори някаква форма на протестни дейст-вия (например забавяне или отказ от плащане на данъци), което отново рефлектира върху качеството на публичните услуги, те стават още по-неработещи и това ни праща в един затворен цикъл, в който всички са губещи. Важно е и да се отчете ролята на глоба-лизацията и свободното движение на информация – ако в минало-то хората не са протестирали срещу липсата на дадена услуга по електронен път, защото не им е хрумвало, че може да има такова нещо, то днес, когато всички пътуват, гледат телевизия и имат достъп до интернет, изискванията на обществото към админист-рацията са силно нараснали и всеки очаква това, което е виждал по света, да може да види и ползва и в страната си. В крайна сметка това е един позитивен пазарен натиск, на който администрацията следва да отговори адекватно на нуждите или да си понесе послед-ствията от това, че не го прави, защото липсата на работещо дър-жавно управление ѝ се връща косвено под формата на несъбрани данъци, честа смяна на правителства от недоволни избиратели и респективно – промени или съкращения в самата администрация. За съжаление, когато нещо не работи според очакванията, не-винаги е лесно да се оцени вината, но въвеждането на механизми или елементи на е-управление лесно ще помогне да се идентифицира и това – например в една модерна деловодна система лесно ще се ви-ди кой има неприключени препис-ки или кой точно е издал най-малко или най-много разрешител-ни за нещо, на кого отнема най-дълго време да вземе решение, и т.н., така че ролята на е-прави-телството често е съвсем реално измерима (фиг. 1.3). 
 

Фиг. 1.3. Използване на метрики
за оценка 

на е-правителството 
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1.2.2. БЪДЕЩЕТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ 
В РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ Очевидно с усложняване на социалните отношения ролята на електронното управление ще нараства. Информацията става все по-вече, промените ни връхлитат все по-бързо и за да отговорим на тази динамика, трябва все по-масирано да вкарваме в нормалните работ-ни процеси елементи на електронно управление. Това прави проце-сите по-видими, по-управляеми, по-предвидими. Например, ако ня-маме цифров архив и се налага да извършваме дадена справка или да търсим някаква информация на хартиен носител, то и при най-добрата каталогизация вероятно ще загубим часове, докато при на-личие на дигитална, структурирана информация всичко може да се извърши с натискане на няколко клавиша. По същия начин стоят нещата и от гледна точка на гражданина – ако можем да му предос-тавим информацията по електронен път, без да се налага да идва и да се реди на опашка, и да губи от времето си, то очевидно от електро-низацията на услугата има полза и тя е взаимна. Съществуват известни опасения (основно сред най-неквали-фицираната част от администрацията), че масираното въвеждане на електронно управление ще доведе до загуба на работни места. Всъщност това не е точно така. Наистина, на пръв поглед, автомати-зацията и роботизацията ще доведат до намаляване на необходи-мостта от голяма администрация, защото много от досегашните етапи на процеса няма да се нуждаят от човешки елемент, но от друга страна, повишеният капацитет на администрацията ще даде възможност за поява на много нови публични услуги. В дългосро-чен план трябва да е ясно и че за да бъде адекватна на изискванията на времето, тази част от администрацията, която е останала, ще трябва да бъде много по-компетентна, знаеща и можеща. Всъщност тук опираме до един от основните акценти на въвеждането на е-правителство. Трябва да е ясно на всички, че въвеждането на елект-ронно управление в общия случай не означава автоматизация на процеси, а много често – цялостна трансформация на начина, по който се осъществяват нещата, и постигане на ефективност, която не е била възможна дотогава по чисто технологични причини. Респективно администрацията, която вече не е нужна в таки-ва количества в държавното управление, може да се влее в частния 
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бизнес, който при едно добро електронно управление се развива успешно и генерира нови работни места. По този начин всъщност въвеждането на електронно управление косвено влияе върху всички икономически отношения и засяга съществено развитието на националната икономика, социалния живот и пазара на труда. Електронното управление е чисто пазарен феномен и него-вото скоростно въвеждане засяга най-вече икономически и соци-ални отношения. Макар самото то често да не поражда директен продукт, ползите от въвеждането му са икономически измерими и финансово оправдани и разбирането от всички участници в проце-са на нуждата от него е ключово за общото развитие на държавата. Особено важно е да се осъзнае комплексната полза от въвеждане на електронно управление, защото то засяга както потребителите на публични услуги (граждани и бизнес), така и самите доставчици в лицето на държавната администрация, тъй като липсата на електронно управление в дългосрочен план се отразява и на нея. Независимо дали дадена публична услуга се извършва ди-ректно от органите на държавната власт, или е делегирана на биз-нес посредник, въвеждането на електронно управление на всички нива на предоставяне на услугата е позитивно явление, засяга в дългосрочен план общата удовлетвореност на обществото, има яс-но измерими ползи и е пряко отражение на влиянието на пазарна-та икономика върху развитието на обществените отношения. В крайна сметка се стига до позитивен цикъл, в който една успешно реализирана електронна услуга поражда удовлетвореност, осво-бождава време и на двете страни (потребители и доставчик), което води до нужда от създаване на следваща електронно-администра-тивна услуга и респективно – на нова възможност за доставчика. Това води до повишени приходи в бюджета, създаване на по-благоприятна обща икономическа среда и косвено се отразява в повишена производителност и по-голям брутен вътрешен продукт на държавата. Получените средства на свой ред се реинвестират в нови публични услуги и по този начин електронното управление става катализатор и ключов елемент в едно възходящо икономи-ческо развитие. 
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1.2.3. НАСЪРЧАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ 
ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ Навлизането на електронното управление във всички сфери на обществения живот е естествен и закономерен процес. Бурното развитие на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и постоянно нарастващата динамика на нашето ежедневие ни принуждават да търсим все по-ефективни начини да управля-ваме живота си, и въвеждането на електронно управление логично прави нещата по-управляеми, по-предвидими и в крайна сметка ни помага да бъдем по-успешни. Макар е-правителството да е само частен случай на електрон-ното управление, в държави като България, където над 40% от брут-ния вътрешен продукт (БВП) се разпределят от управляващите пар-тии под формата на национални и регионални политики, този частен случай всъщност е напълно подходящ за целите на настоящата мо-нография. В следващия анализ е показано наличието на връзка меж-ду нивото на е-управление и развитието на регионите. 
1.2.3.1. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ Какво представляват регионалните политики и защо са тол-кова важни? Дори без да цитираме дословно общоевропейското раз-биране за регионална политика, очевидно това е политика, насър-чаваща развитието на регионите и градовете. Естествено, най-популярната форма на насърчаване са преките инвестиции в опре-делени проекти, като най-често това са инвестиции в инфраструк-тура, научни изследвания, подпомагане на малки и средни предп-риятия и др. Общата идея на регионалните политики е да не се съз-дава сериозен дисбаланс между отделните региони, а в контекста на конкретно населено място естествен е стремежът на местната об-щинска власт за развитие на града, осигуряване на нови работни места, създаване на по-дружелюбна среда и подобрена градска ин-фраструктура, респективно привличане на повече жители и съби-ране на повече данъци, които отново да се влеят в развитие. Независимо дали разбирането ни за политика обхваща по-голям ареал, или конкретно населено място, очевидно е важно жи-телите на съответния регион да имат видимост какво се случва там, как се харчат парите им, къде отиват данъците, които плащат. Това, от една страна, създава доверие у гражданите към админис-
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трацията, а от друга – помага на самата администрация да работи по-обективно и целенасочено, знаейки, че е под постоянен общес-твен мониторинг и контрол. Прозрачността обаче е само един от аспектите на електрон-ното правителство, но много по-важна е възможността за участие на гражданите в управлението под формата на обратна връзка, ко-ято повечето информационно-управленски системи предоставят за сигнали и предложения, електронно подаване на заявления или формуляри и кандидатстване по различни проекти, най-вече с ев-ропейско финансиране. В крайна сметка всяко от тези неща в ня-каква степен засяга съответната регионална политика или е еле-мент от нейното изпълнение и респективно – съществува директ-на връзка между нивото на електронно управление и ефектив-ността на съответната регионална политика. Още по-очевидна е тази връзка при разглеждане на общоев-ропейското разбиране за регионална политика, където водещ принцип е солидарността. Европейският съюз не иска да допусне сериозно изоставане на даден район спрямо друг, защото това съз-дава сериозен дисбаланс в Съюза, недоволство сред гражданите и спъване на идеята за хармонично съвместно съжителство. Всъщ-ност една от причините за решението на Великобритания да на-пусне ЕС (т.нар. Брекзит), беше именно убеждението на жителите на Великобритания, че страната им дава твърде висока вноска в Съюза, а получава твърде малко в замяна. Трезвият анализ показва обаче, че Великобритания би била много по-силна в един свързан и модерен Европейски съюз, и много от гласувалите за излизане вече горчиво съжаляват за това, защото още в седмицата след на-пускането международната общност стартира процес на изолация на страната, а британският паунд се обезцени с 10%, което просто означава, че всички жители на Великобритания са обеднели с тол-кова. Ако имаше една по-разпространена икономическа статисти-ка и адекватна комуникация на гражданите с институциите чрез електронно управление, вероятно нямаше да се стигне до кризата и британците биха разбрали, че ЕС всъщност много повече им дава, отколкото им взема. Статистиката сочи, че всъщност най-инфор-мираните и можещи граждани на Великобритания са гласували за оставане в Съюза, а за отделяне са се произнесли по-ниско образо-ваните, по правило, жители на по-изолирани населени места, кое-то е ясна индикация за ролята на информацията в глобалната ико-
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номика и за необходимостта от нея с цел вземане на обективни решения. Важен елемент от електронното управление е и събирането на статистически данни по електронен път. Много често, когато питаме гражданите за нещо конкретно, отговорите им са силно су-бективни, повлияни от моментните им усещания. Например, ако се направи извадка колко граждани смятат, че живеят по-добре от предходната година, процентът вероятно ще е минимален. От дру-га страна, ако имаме подробна и независима статистика за иконо-мическия ръст, нивото на заплатите, движенията на цените и др., вероятно бихме имали много по-обективна информация, без да се налага да питаме когото и да било и да разчитаме, че ще получим правдоподобен отговор. Подобно е положението с всяка информа-ция, засягаща състоянието на даден регион – ако например взаи-модействието на властите с гражданите се осъществява единстве-но по електронен път, самите системи на електронното правител-ство биха ни дали много по-прецизна, надеждна и обективна ин-формация относно проблемите на населеното място, необходимо-то време за решаване на даден обществен или личен проблем, сте-пента на удовлетвореност на гражданите от работата на админис-трацията, ефективността на отделните отдели, звена и служители и др. 
1.2.3.2. ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ КАТО КЛЮЧОВ ЛОСТ 
НА РАЗВИТИЕТО Можем да дефинираме няколко преки и видими ползи от е-управлението по отношение на икономическото развитие в даден район. Преди всичко то пести време и нерви на гражданите, което пряко се отразява върху техния капацитет и работна производи-телност. Очевидно е, че ако човек трябва да отсъства от работа, за да получи дадена административна услуга, ако чака с часове на опашки и в крайна сметка, дори да получи услугата в същия ден, си тръгне изнервен и уморен, последиците от икономическа гледна точка ще са негативни. Отделно самото придвижване до съответ-ната община, министерство или агенция, които предоставят услу-гата, е свързано с пътуване, вероятно изразходване на гориво, рес-пективно негативно въздействие върху околната среда и т.н. Като добавим и факта, че липсата на електронно управление и прозрач-ност по принцип подрива доверието на гражданите в управление-
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то на държавата или общината, то очевидно наличието на модерно електронно управление е съществен фактор, влияещ на икономи-ческото и социалното развитие. Е-управлението ни помага да получим и адекватни данни в реално време относно показателите на развитие, които се стремим да подобрим, а когато голяма част от процесите се извършват он-лайн (както е, да речем, кандидатстването по европейски проекти) и данните се събират в текущ порядък, това очевидно е добър стимул да следим дали сме постигнали проектните си цели. Нещо повече – в редица случаи немалко големи проекти биха били не-възможни за реализация, ако нямаме сериозна информационна система, която да обезпечава тяхното изпълнение. Такива биха могли да са например строежът на магистрала или на метро с де-сетки контрагенти и стотици плащания, проекти, свързани със съ-биране и обобщаване на различни данни – например нивото на во-дата в язовирите или степента на замърсеност на въздуха в даден регион. Електронното управление е от съществено значение и ко-гато се налага да се търси определена връзка между няколко про-екта – например при изграждане на градска инфраструктура е критична синхронизацията на ВиК, електропреносния оператор, топлофикацията и да речем, газоснабдяването. Всичко това трябва да се съгласува и със съответните архитектурни служби, контрола по транспорта и т.н., т.е. спокойно може да се защити тезата, че благодарение на електронното управление перспективите за една качествена и в срок реализация на голям проект не само стават възможни, но и процесът значително може да се ускори, като се намали времето на изчакване на отделните строителни групи. Електронното управление играе косвена роля и за повиша-ване на уменията и персоналната конкурентоспособност на отдел-ните граждани. Наличието на услуги, предоставяни от община или държава по електронен път, стимулира потребителите да се нау-чат да ползват тези услуги, за да пестят време и средства. Тези но-вопридобити умения те успешно могат да вложат в електронно обучение, осигуряване на работа от разстояние и други начини на прилагане на технологиите, което в крайна сметка води до пови-шаване на тяхната успеваемост и респективно – до подобряване на общото качество на живота им. Обикновено развитието на един икономически сектор в да-ден регион повлича позитивна спирала и други отрасли на иконо-
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миката се активизират, като водят до още по-сериозно развитие. За да стане възможно това обаче, е нужно съответната информа-ция да добие популярност, и тук отново можем да подчертаем ключовата роля на електронното правителство, сред чиито основ-ни функции е и популяризиране на усилията и успехите с цел на-сърчаване на подобни инициативи. Когато нещо се управлява по електронен път, намалява вероятността за грешки и като цяло ка-чеството на продукта или услугата се повишава, което също реф-лектира върху регионалната политика. Не на последно по значение място е и привлекателността за инвеститорите като пряко следствие от електронното управление. Когато видят една добра и гъвкава администрация, въвела ясни правила, публикувала реалистични срокове и позволяваща полу-чаване на е-услуги в режим 24/7, инвеститорите се чувстват на-сърчени и мотивирани, защото могат по-точно да прогнозират процеса на инвестицията, съответната възвръщаемост и сроковете това да се осъществи. Няма как да не споменем, че наличието на електронно управ-ление е и сериозен възпиращ фактор за хронични негативни явле-ния като бюрокрация, корупция или административна некомпе-тентност, тъй като осветява всички процеси, като в същото време намалява възможността за лична среща между чиновниците и гражданите. В системите за електронно управление остават ясни следи за всяко взаимодействие на администрацията с гражданите и впоследствие лесно може да бъдат направени всякакви разрези и анализи, установяващи къде се бавят преписки, кой е блокирал работата на колегите си или е издал незаконосъобразно решение по даден въпрос. 
1.2.3.3. РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА Е-УПРАВЛЕНИЕТО Електронното управление има сериозно регионално значе-ние, тъй като едновременно стимулира прозрачността, повишава доверието, освобождава време и ресурси на граждани и бизнес, привлича инвеститорите, като създава благоприятна и прогнози-руема среда за инвестиции и позволява ефективен мониторинг на процеси и проекти. На практика и най-изостаналите региони имат много по-добра възможност да се развият и да получат външно финансиране, ако имат развито електронно управление, особено предвид факта, че то е един от ключовите фактори за повишаване 
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на доверието на гражданите към администрацията, за противо-действие на негативни явления, като бюрокрация, корупция и др., и съответно много по-голям процент от инвестициите ще отидат по предназначение. С развитието на ИКТ и други ключови характеристики на глобализацията въвеждането на е-управление вече не е екстра, а реална обществена необходимост, която не само подобрява живота, но и в редица случаи е нужна за социалното ни оцеляване. Благода-рение на е-управлението гражданите получават по-навременни, качествени и комплексни административни услуги, което се отра-зява не само на персоналното им светоусещане, вътрешна удовлет-вореност и лично щастие, но и на регионалната политика и нейни-те постижения в съответния район, тъй като той вече е населен с по-удовлетворени, спокойни и щастливи граждани. 
1.2.4. ПРЕДИМСТВА НА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННО 
УПРАВЛЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС Електронното управление е комплексен феномен, който се разпростира далеч не само върху сферата на услугите или ме-ниджмънта, но и върху цялостната екосистема от социални отноше-ния, в която се развива съвременната цивилизация. Внедряването на ИКТ във всички сфери на обществения живот е придобило та-кива измерения, че вече е невъзможно да разглеждаме коя да е обичайна икономическа дейност – например пътувания, резерва-ции, банково дело, развлечения, продажби и т.н., извън контекста на електронното управление. Всъщност вече дотолкова сме зави-сими от технологиите, че при липса на електронно управление в много отношения животът просто ще спре. Разбира се, все още има редица сектори, в които на пръв пог-лед технологиите нямат ключова роля – например изкуството, спорта или законодателния процес. При по-прецизен анализ обаче бързо ще се установи, че всъщност вече до голяма степен елект-ронното управление засяга и всяка от тях и макар принципно тех-нологиите да не играят там ключова роля, въвеждането на елект-ронно управление до голяма степен може да повиши успеваемост-та, с оглед на допълнителните ползи, които обикновено остават незабелязани. 
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1.2.4.1. РОЛЯТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ 
НА РЕШЕНИЯ  Ласкателно е да смятаме, че винаги вземаме сами своите ре-шения, но в действителност това далеч не е така. Обикновено чо-век взема под внимание десетки обстоятелства, преди да реши до-ри елементарни неща, просто рядко си дава сметка за това. Напри-мер нещо обичайно като избор на хотел. Обикновено търсим ин-формация какви са условията в хотела, какви допълнителни екст-ри предлага, дали може да предложи тиха стая или пък тераса, има ли безжичен достъп до интернет, колко е далеч от забележител-ностите. Ако имаме време, търсим мнения на бивши клиенти или опитваме да видим през Google Maps как реално изглежда кварта-лът. Интересуваме се също има ли удобен транспорт до летището или гарата, предлагат ли се условия за настаняване на домашен любимец, колко обилна е закуската, докога работи ресторантът на хотела. Разбира се, сред ключовите елементи е и цената на прес-тоя, но както е видно от примера, крайният ни избор се предопре-деля от десетки фактори, които всъщност ни подтикват да вземем едно или друго решение. Повечето хора анализират информацията несъзнателно – мо-зъкът ни обичайно работи като огромен компютър и често съоб-разяваме подсъзнателно неща, които дори не достигат да съзна-нието ни, и в крайна сметка изборът ни често е предопределен, макар далеч невинаги да го разбираме. Факт е, че колкото повече променливи вземем под внимание, толкова по-обективно ще е на-шето решение, като важното е да не се изпускат съществените не-ща, и трябва да направим необходимото, за да се сдобием с нужна-та информация. Ако отново вземем примера с хотела, няма как да разчитаме на тиха стая, ако по време на престоя ни в града се про-вежда рок фестивал, и то на отсрещния площад. Очевидно това е ключова информация, но ако по някаква причина не е достигнала до нас, бихме изпитали сериозно разочарование от взетото реше-ние. Често за качеството на нашите решения може да повлияе най-различна информация, която на пръв поглед не е съществена, но в крайна сметка се оказва решаваща. Например достатъчно е само-летът, с който ще излетим, да е претърпял лека авария на пистата и да излети с двучасово закъснение, това автоматично блокира възможността да хванем навреме свързващия полет, и от прият-ния уикенд, който сме планирали да изкараме някъде в Европа, не 
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остава нищо. Естествено, винаги стават и напълно неочаквани не-ща, но ролята на допълнителната информация е именно относно възможността да предвидим и ограничим най-вероятните съби-тия, които могат да провалят плановете ни. В крайна сметка винаги човекът взема своите решения, но информираният човек може да вземе много по-обективни реше-ния от този, който просто разчита на късмета и случайността. Тук всъщност е моментът да споменем ролята, която технологиите мо-гат да изиграят, за да ни помогнат. Преди всичко, благодарение на различни информационни системи и елементи на електронно уп-равление можем да обработваме много повече и много по-бързо разнородна информация, така че в крайна сметка това да подпо-могне процеса ни по вземане на решения или по привеждането им в действие. Например през GPS навигатора можем да намерим най-краткия път, резервационната система ще ни помогне да си осигу-рим билети, без да ставаме от стола, а анализът на отзивите на не-доволни клиенти ще ни предпази от хотел, чийто покрив тече. На практика в нашите ръце остава основно отговорността относно това, което искаме, а електронното управление ни помага да установим как точно да го постигнем с минимален разход на време, енергия, средства и нерви. Логичен е въпросът: дали елементи на електронно управле-ние не биха могли да доведат по по-ефективно провеждане напри-мер на изборния или на законодателния процес? Нека разгледаме как то би могло да повлияе на законодател-ството. 
1.2.4.2. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС Както вече стана дума, в чисто субективните ни възприятия обикновено остава отговорността за въпроса „Какво?“ и най-вече „Защо?“, а отговорът на въпроса „Как?“ в огромна степен е зависим от околната среда (или обективните реалности) и най-вече – от възможностите ни да анализираме комплексно и качествено на-личната информация, така че да вземем правилно и информирано решение. Например нека анализираме работата на един депутат, който следва да предприеме определена законодателна инициатива. Приемаме, че той се е запознал с дадени факти, разполага със ста-
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тистика и анализи по дадена тема и следва да предложи промени в даден закон. Преди всичко, самото запознаване с фактите и анали-зите е свързано със сериозна обработка на информация, което очевидно ще стане най-удобно с използването на някаква инфор-мационна система. Това може да е както обобщаване на сигнали и електронна поща за проблема, който изисква промяната в закона, така и използване на различни ИКТ за анализ на някакви елемен-ти на околната среда, ако става дума за екология, или бизнес симу-латор, или програма за финансов анализ, ако става дума за проме-ни в данъчното законодателство. Каквато и законодателна иници-атива да се предприеме, тя трябва да почива на определени факти и електронното управление може съществено да улесни процеса на тяхното събиране и анализ. Не по-малко важно е използването на електронно управле-ние и в процеса на подготовка и внасяне за гласуване на законода-телен акт. Например без използване на определени информацион-ни системи понякога е трудно да се прецени върху колко други за-конодателни акта би повлияла предлаганата промяна, кога е най-подходящо да влезе в сила, какъв би бил гратисният период и на базата на каква налична информация е определен. Известно е, че има закони, които имат дългосрочно и трайно въздействие. Например приетият след многогодишни дебати За-кон за училищното и предучилищното образование на практика засяга всяко второ домакинство в страната, като в същото време ефектът му е дългосрочен и комплексен, защото задава етапите на образование, времетраенето, начина на провеждане на учебния процес и др. Много е важно при приемане на подобен дългосрочен закон да се вземат под внимание всички допълнителни фактори, да се събере критична маса от мнения на заинтересовани страни (обикновено чрез публично обсъждане през интернет), да се нап-рави прецизен анализ на всички предложения и да се излезе с кра-ен вариант. По подобен начин стоят нещата и при всеки друг законопро-ект, като основното е да направим възможно посредством прила-гане на различни информационни и управленски технологии (или ползване на е-управление) процесите на събиране и анализ да бъ-дат максимално ефективни и обективни, за да имаме разумната увереност, че сме предложили правилните решения, или най-малкото – тези, почиващи на най-много и най-обективни факти. 
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И най-опитният юрист може да сбърка, ако не вземе под вни-мание всички важни факти и информация, а доколкото светът около нас постоянно се усложнява и става все по-трудно да имаме цялостен поглед върху даден процес или явление, прилагането на подходящи информационни системи вече не е просто предимство, а жизнена и ежедневна необходимост. Важно е и да осъзнаем, че за да използваме ефективно лосто-вете на електронното управление, трябва да сме развили необхо-димата компетентност и усет към технологиите, тъй като в проти-вен случай каквито и лични качества да притежаваме, ще бъдем неконкурентоспособни в една среда, в която вече всеки ползва под една или друга форма различни елементи на е-управление. В 21. век вече далеч не е достатъчно да имаш идеи или да си квалифи-циран специалист в дадена област, за да просперираш, но е необ-ходима и сериозна технологична култура, която ни дава могъщ ар-сенал от оръжия за всекидневна употреба. Без подобни умения и технологии вероятно скоро ще се по-чувстваме като средновековен рицар, който внезапно установява, че срещу него някой стреля с картечница, а конят му трябва да преодолее танк – просто нямаме шанс без съответните средства и електронното управление е в основата на успеха на съвременните социално-икономически дейности, независимо за коя сфера става въпрос. 
1.2.4.3. ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ КАТО СРЕДСТВО 
ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС Вече се убедихме, че електронното управление може успешно да се използва в законодателния процес – то ни помага да съберем и анализираме ключовата информация, която ни дава представа защо трябва да се промени или създаде даден закон, какво трябва да направим и най-вече как да го направим, така че да се осъщест-ви с минимален разход на време и енергия. Посредством елект-ронното управление можем успешно да контролираме целия про-цес – от раждането на идеята за даден закон, през предлагане на възможните промени, проверка за съответствия с други действа-щи нормативни документи, публикуване за публично обсъждане и анализ на мненията на заинтересованите страни. Не на последно място, след приемане на закона трябва да се предвиди гратисният период, както и възможните механизми за подпомагане на изпъл-
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нението на дадената законодателна мярка и осъществяване на не-обходимия контрол. Всъщност не е излишно да споменем и улесняване на самото правоприлагане, тъй като в публичното пространство усилено се твърди, че имаме добри закони, но те не се спазват. Ще обсъдим то-зи аспект по-нататък, при описанието на възможностите за прила-гане на е-управлението в съдебната система, но той в никакъв слу-чай не е маловажен. Ако благодарение на прецизния анализ, който сме направили при приемане на закона, помислим и за правоприла-гането, в самия закон спокойно може да залегнат и конкретни мер-ки, които да подпомагат ефективната му реализация, както и съот-ветните механизми за констатация и санкции при злоупотреба.  Живеем в комплексен свят, където повечето неща са взаим-носвързани, и именно чрез подходящо интегриране на ИКТ и елек-тронно управление в ежедневната ни дейност можем дългосрочно да си гарантираме, че светът ни ще остане управляем и предвидим. Не е много вероятно в близко бъдеще компютри или роботи да за-почнат да решават вместо нас, но все повече ще използваме ком-пютрите в процеса на вземане на решения и това е разумно, логич-но и оправдано, а навлизането на е-управление в законодателство-то е естествен, логичен и пазарно обоснован процес. 
1.2.5. БЪДЕЩЕТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
В УСЛОВИЯТА НА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ Държавната администрация несъмнено ще бъде един от най-засегнатите сектори от внедряването на електронно управление. Очевидно е, че бъдещото функциониране на държавната админис-трация е силно зависимо от нивото на навлизане на електронно управление, но не по-малко вярно е, че електронното управление до голяма степен зависи от готовността на администрацията да се трансформира. За неспециалистите (какъвто е средностатистичес-кият гражданин) концепцията за предоставяне на услуги по елек-тронен път и досега основно се възприема като автоматизация и електронизация, но действителността е малко по-различна. Всъщ-ност голяма част от работните процеси в администрацията не просто ще се автоматизират, а изцяло ще се променят вследствие на повсеместното навлизане на електронното управление. Появата на електронни услуги е чудесна възможност да се преоценят дейс-
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тващите процеси и административни практики и да се оптимизи-рат така, че гражданите да могат да се възползват максимално от предимствата на новите технологии и да осмислят използването им. Ключова за успеха на електронното управление е съпричаст-ността на администрацията – чиновниците трябва да осъзнаят, че внедряването на ИКТ ще облекчи работата им и ще повиши капаци-тета на администрацията. Разбира се, те трябва да са наясно, че това няма да стане от само себе си, а трябват целенасочени и концентри-рани усилия на много хора, както и сериозно повишаване на квали-фикацията на повечето от тях. Безспорен факт е, че най-ниско ква-лифицираните длъжности (портиери, деловодители и пр.), които не изискват особени умения, постепенно ще изчезнат и ще бъдат за-менени с информационни системи или направо с роботи, но от дру-га страна, един държавен служител с висока квалификация винаги би имал благодатно и доста перспективно поле за реализация. 
1.2.5.1. РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
И ВРЪЗКА С Е-УПРАВЛЕНИЕТО Съществуването на държавната администрация не е самоцел и основната ѝ мисия не е да защитава своето статукво или власто-ви позиции, а да донесе добавена стойност към общественото раз-витие, предоставяйки различни административни и социални ус-луги. За съжаление, често чиновниците забравят това и граждани-те се оказват в ролята на просители или някакви второстепенни персонажи в процеса на предоставяне на услуги, докато, всъщност тяхната роля е водеща. Да си припомним, че администрацията е тази, която трябва да служи на гражданите, а не обратното, но в епохата на социализма, а и след това, като че ли тези истини бяха позабравени, за да се върнем към тях отново сега, във времето на масирано навлизане на технологиите във всички сфери на социал-ния живот и постепенно преминаване на обществото към т.нар. икономика на знанието.  Вероятно има и немалко съвестни държавни служители, кои-то отговорно изпълняват служебните си задължения, но елект-ронното управление би помогнало и на държавата, и на граждани-те да направят оценка доколко адекватно се предоставят адми-нистративни услуги и какви са начините те да се подобрят. Елект-ронното управление може съществено да подпомогне работата на администрацията поне в два аспекта: 
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• Преди всичко то ще помогне на администрацията да бъде по-обективна и фокусирана върху преките си задачи, и драстично ще намали възможностите за корупция – например когато чинов-никът не се среща директно с гражданина, е много по-трудно да му поиска подкуп, а ако комуникира с него само по електронен път, ви-наги остават следи, което би изиграло сериозна превантивна роля.  
• От друга страна, дори най-съвестният държавен служител не е особено ефективен, ако не използва активно технологиите и възможностите, които те предоставят. Ако например той трябва винаги да се среща лично с всички граждани, които подават ня-какво искане или молба, и да обработва преписките им в реално време, това невинаги е възможно и удобно, докато, ако същите за-явления са пуснати по електронен път (включително нощем или в почивен ден), той може да ги обработи в първия възможен момент и по този начин да оптимизира работния си цикъл и да намали и времето за извършване на услугата. Държавната администрация не носи директна добавена стой-ност към брутния вътрешен продукт на страната, но нейната роля е ключова за безпроблемното функциониране на бизнеса и в този смисъл ефективността на държавното управление неминуемо се отразява и върху производителността на фирмите. При една ефек-тивна държавна администрация с развити механизми на електрон-но управление очевидно и гражданите, и бизнесът ще губят много по-малко време, за да получат една или друга административна ус-луга, а спестяванията може да бъдат отчетени като директна полза за националната икономика. В този смисъл връзката между ефек-тивността на администрацията и нивото на въвеждане на елект-ронно управление е директна, а при едно задълбочено изследване бихме могли лесно да оценим и в някаква конкретна метрика пол-зата от всяка административна услуга, трансформирана чрез въ-веждането на е-управление. Достатъчно е например да изчислим само с въвеждането на подаването на даден формуляр онлайн колко минути средно спестяваме на гражданите и бизнеса, и като транс-формираме тези числа в реално работно време или друга подходя-ща измерима величина, да се убедим нагледно в ползите. 

1.2.5.2. ДВИЖЕЩИ СИЛИ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ Въпреки че вероятно малко хора се замислят, основна дви-жеща сили на електронното управление не е държавната адми-
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нистрация, нито дори са фирмите, а гражданското общество. Далеч не всеки човек има фирма, но всеки под някаква форма се чувства гражданин и респективно има нужда от стандартните админист-ративни услуги, за които гражданинът плаща данъци и очаква държавата или общината да му ги осигури – например подаване на данъчна декларация, издаване на кадастрална скица, свидетелство за съдимост или промяна на постоянен адрес. Гражданинът има ежедневни нужди, които следва да се обезпечат административно, а доколкото тези нужди постоянно нарастват, е очевидна и необ-ходимостта от повишаване на ефективността на администрацията, която ги обезпечава. Светът постоянно се глобализира и динами-зира, като, общо взето, животът постоянно се усложнява. Преди един век, за да построиш къща, е било достатъчно да имаш земя и пари. В днешно време вече имаме нужда от десетина разрешител-ни и съгласувания с куп инстанции, а всичко това отнема много време и е логично очакванията и натискът на гражданина към ад-министрацията да са именно към оптимизиране на тези процеси. Разбира се, освен натиск отдолу са необходими разбиране и участие и от страна на администрацията. Политическите лидери по принцип винаги декларират, че искат ефективна администра-ция, но истината е, че повечето от тях нямат ясна представа какво точно е това, а много често те всъщност и не искат ефективна ад-министрация, защото при една добре работеща държава хората просто скоро забравят кой е лидерът, и неговата роля избледнява в общественото съзнание. Това обаче не го прави по-малко важен, както и ролята на съответната администрация. Дори при най-добре развитите стратегии за въвеждане на е-управление една не-добросъвестна администрация лесно може да саботира или поне да забави значително процеса, защото огромната част от реформи-те всъщност трябва да се инициират и осъществят вътре в нея. Ед-на изгубена преписка, един забавен търг, един неправилно разпи-сан бизнес процес – това са все неща, които могат сериозно да пов-лияят на скоростта и ефективността на въвеждане на електронно-то управление, затова е особено важно да се намерят подходящите механизми за мотивиране на администрацията активно да участва в процеса на внедряване. Един такъв механизъм би бил чисто фи-нансов – например да се обясни на администрацията, че голяма част от средствата, спестени вследствие на въвеждането на дадена услуга по електронен път, ще ѝ се върнат като бонуси или други 
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подходящи стимули. Или пък, че ако успее да оптимизира числе-ността си вследствие на въвеждане на е-управление, заплатите на съкратените чиновници ще се разпределят между останалите, ве-роятно по-квалифицирани, кадри. Добрата новина е, че и е-управлението в една или друга фор-ма почива на чисто пазарни принципи и възможността за безконт-ролно уволняване на квалифицирани кадри заради други, с по-посредствени умения, е доста ограничена, най-малкото, защото самото внедряване на електронно управление изисква по-висока квалификация от личния състав и са нужни способни хора, които да го проведат и поддържат. И най-напредналата система за е-управление не работи сама, а са нужни специалисти, които да я обезпечат логистично, технологично и административно. 
1.2.5.3. Е-УПРАВЛЕНИЕТО – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ Електронното управление не е нещо, което да се създаде веднъж и завинаги. Успоредно с динамиката на икономическото развитие и обществените отношения постоянно се появяват и из-чезват административни услуги и електронното управление след-ва да отговори адекватно на тази динамика, особено в контекста на постоянно засилващата се глобализация. На гражданите са нужни все повече и все по-надеждно работещи електронни услуги, защото огромна част от обществения и социалния живот вече практически се осъществява във виртуалното пространство и не е далеч времето, когато много процеси ще се случват единствено там. В този смисъл може да се твърди, че ако на настоящия етап електронното правителство е просто начин да спестим време и па-ри, в бъдеще то постепенно ще остане без алтернатива, защото всяко обслужване на гражданите по класическия присъствен на-чин вече ще стане изключително ресурсоемко и неефективно. Ло-гично е например в даден момент изобщо да престанат да се съх-раняват хартиени копия на различни документи и да останат само копия на магнитен или оптичен носител. Също така в най-близко бъдеще вече изобщо няма да се създават оригинали на хартия, а цифровият носител на практика ще бъде оригиналният документ. На гражданите е нужна все повече, по-надеждна и по-управляема информация и само електронното управление е в състояние да им я осигури. Естествено, това електронно управление трябва да се осъществи от компетентни, можещи и комплексно мислещи хора, 
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които са в състояние да извървят пътя на реформата в админист-рацията и да я модернизират, като е важно не просто наличието на по-висока технологична култура, а на едно завършено бизнес мис-лене. Процесите в обществото са твърде динамични и нуждата от постоянно адаптиране към промяната стои в основата на модер-ното електронно управление. Респективно държавната админист-рация трябва приоритетно да ангажира хора с визия и разбиране за същността на процесите в управлението, защото само тогава ще може да се гарантира качеството на предлаганите електронни ус-луги на граждани и фирми. Живеем в динамично време, което ни поставя пред редица предизвикателства, включително по отношение на обичайния ни начин на живот и персонална конкурентоспособност. Електронно-то управление цели да ни подпомогне за адекватна адаптация към тази ежедневна динамика, позволявайки ни много по-бързо и ка-чествено да получим административна услуга или информация с минимален разход на средства и нерви и при минимално ангажи-ране на посредници. На практика електронното управление трябва да се превърне в ефективен и незабележим помощник, който е достъпен навсякъде и по всяко време и неговото съществуване е тясно свързано с наличието на компетентна и реформирана дър-жавна администрация. Важно е обаче и администрацията активно да сътрудничи в този процес, като държавните и общинските слу-жители постепенно възприемат факта, че е-управлението не е зап-лаха за работните им места, а предизвикателство за повишаване на тяхната квалификация и умения и в крайна сметка – за повиша-ване на тяхната конкурентоспособност, възможности, благосъсто-яние и удовлетвореност от постигнатото. 
1.3. РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО 
В БЪЛГАРИЯ Изграждането на ефективно електронно правителство в Ре-публика България е важна част от процеса на модернизиране на държавната администрация. По данни от интегрираната информа-ционна система на държавната администрация, съгласно публична информация на адрес http://iisda.government.bg/adm_services/servi ces, в държавата има почти 2500 вида административни услуги, пре-доставяни от различни администрации (държавни и общински), но 
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няма яснота колко от тях са били достъпни (цялостно или частично) по електронен път (Административен регистър, н.д.). Водещи в пре-доставянето на услуги са администрациите с най-голяма степен на проникване на електронни административни услуги, например На-ционалната агенция за приходите (НАП), Националният осигурите-лен институт (НОИ), Агенцията по вписванията и др. Например само НАП има услуги, чиято ползваемост се измерва с милиони пъти, и всеки, който е попълвал данъчна декларация, може да го потвърди. Факт е, че има и немалко административни услуги, чиято ползваемост е нищожна, а липсата на достатъчно обективни сис-теми, които автоматично да предоставят данни за извършени ус-луги, без да се налага вторично да се въвеждат от оператор, пречи на добиването на реална представа за процента електронизирани услуги в държавата. В последните години е налице известен напредък в сферата на електронното управление. Например по данни на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ, н.д.), към края на 2018 г. общо 859 административни единици в страната са присъединени към средата за електронен обмен на документи и вече би следвало да са в състояние да си разменят цялата кореспонденция изцяло по електронен път, без наличие на хартиен носител. Към настоящия момент нормативната уредба в областта на електронното управление в страната обхваща редица стратегичес-ки документи и нормативни актове, по-съществени от които са Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. и пътната карта към нея, Закон за елект-ронното управление, Закон за електронния документ и електрон-ния подпис, Закон за търговския регистър, Закон за електронната търговия, Закон за защита на личните данни, Закон за достъп до пространствени данни, Закон на електронните съобщения, както и отделни разпоредби в законите. Налице са множество подзаконови нормативни актове, детайлизиращи уредбата на електронното уп-равление и уреждащи предоставянето на различни администра-тивни услуги по електронен път. Сред тях са Наредба за удостове-ренията за електронен подпис в администрациите; Наредба за електронните административни услуги; Наредба за изисквания към единната среда за обмен на електронни документи; Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност; Наредба за регистрите на информационните обекти и на 
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електронните услуги; Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите; Наредба за общите изисквания към информационните системи, ре-гистрите и електронните административни услуги и др. Най-важната предпоставка за преход към електронно управ-ление в българската администрация е приетият през 2007 г. и не-колкократно допълван (последно през октомври 2020 г.) Закон за електронното управление. Той е революционен акт, който цели да реформира изцяло дейността на административните органи и да съдейства за подобряването ѝ чрез масирано въвеждане на ин-формационните и комуникационните технологии в тяхната дей-ност и обръщане на администрацията изцяло в полза на гражда-ните (Михалева, 2009). Основната цел и задача на Закона за електронното управле-ние е да уреди условията и реда за: 
• задължителност за предоставяне на унифицирани елект-ронни услуги от държавните органи и организации на гражданите и бизнеса; 
• задължителност при спазването на принципа – едни данни се подават от гражданина веднъж и се използват многократно от всички заинтересовани органи служебно; 
• задължителност при спазването на определени стандарти при създаване, съхраняване, обработка и обмен на информацията между различните държавни органи и организации; 
• условията за достъп по електронен път до информацията в държавните органи и организации. За постигане на основните си цели ЗЕУ въвежда три ключови принципа: 

• Принцип за еднократно събиране и създаване на данни Този принцип се изразява в забрана административните ор-гани, лицата с публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, да изискват от лицата представянето или до-казването на вече събрани или създадени данни, съответно предс-тавянето на вече събрани или създадени документи, от друг адми-нистративен орган. Принципът за еднократно събиране и създа-ване на данни създава задължение тези данни, съответно доку-менти, да бъдат събрани по служебен път от лицето, което по си-лата на закон събира или създава за първи път и изменя или зали-чава тези данни. Принципът за еднократно събиране и създаване 
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на данни е уреден в чл. 2 на ЗЕУ и на практика цялостно ще проме-ни установения до момента модел на работа в администрацията. 
• Принцип на служебното уведомяване Вторият принцип, установен в ЗЕУ (чл. 3), е свързан със за-дължението на административния орган, който за първи път е създал/събрал данни за определен гражданин („първичният ад-министратор“), да ги изпраща по служебен път на всеки админист-ративен орган, лице с публични функции и организация, предоста-вяща обществени услуги, които въз основа на закон също поддър-жат тези данни и са заявили желание да ги получават. 
• Принцип на автоматизираното предоставяне Този принцип е уреден в чл. 4 от ЗЕУ и задължава админист-рациите да предоставят данни помежду си по електронен път и единствено като изключение, при липса на технологична възмож-ност за автоматизирано предаване, както и когато Законът пред-вижда определен регистър да се води на ръка, тези данни може да се предоставят на хартиен носител или като електронен документ с неструктурирано съдържание. На практика концепцията за електронното управление е за-легнала като технологичен, архитектурен, организационен и уп-равленски модел в Закона за електронното управление и в този смисъл може да се твърди, че България има един от най-модер-ните закони в тази област в европейски мащаб (Закон за елект-ронното управление, 2007). Традиционното правителство работи в режим пет дни в сед-мицата по осем часа на ден (5x8), а електронното правителство – в режим седем дни в седмицата по двадесет и четири часа, което от-разява по-адекватно обществените потребности. Преходът от тра-диционния начин на работа към съвременните нужди следва да бъде ускорен по всякакъв начин за постигане на конкурентоспо-собно общество и икономика. Въвеждането на електронно прави-телство ще освободи сериозен ресурс от излишна администрация (икономически ефект за държавния бюджет) и ще оптимизира процеса на управление – важните решения ще се вземат бързо, прозрачно и при много по-малко субективизъм.  В България електронното правителство се развива по отно-сително еволюционен път, без драматични обрати или революци-онни нововъведения, като в повечето случаи услугите се създават едва когато вече става наложително да се появят. Неслучайно най-
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развити са именно услугите, свързани със събиране на данъци и плащане на такси – държавата и общините са осъзнали, че липсата на ефективност при този процес понижава приходната част на бю-джета, и са реагирали своевременно, защото тази събираемост га-рантира собственото им оцеляване. По подобен начин реагират различните компании със значително пазарно присъствие – нали-чието на онлайн услуги гарантира обслужването и растежа на кли-ентите и увеличава възможностите за събираемост на приходите. Известен академичен интерес представлява въпросът следва ли държавата, която е де юре и де факто монополист в сферата на много от обществените услуги, да оптимизира дейността си, при ус-ловие че липсата на конкуренция ѝ гарантира за дълъг период ста-туквото в съответните сфери. Логичният отговор е, че в повечето случаи държавата (респективно изпълнителната власт) не изпитва особена вътрешна необходимост да се модернизира, и тя не е поро-дена от обективно заложено желание за самоусъвършенстване и промяна. Нещо повече – има сериозни предпоставки да се възпре-пятства процесът на внедряване на електронното правителство, защото при една ефективна администрация ще стане очевидно кол-ко е раздут в някои сфери чиновническият апарат. Много от тези хора са неспособни да се реализират адекватно на пазара на труда и при една по-рязка промяна в посока на електронно правителство няколко десетки хиляди държавни служители незабавно ще се вле-ят в пазара на безработните, като квалификацията на много от тях вероятно няма да им позволи да си намерят лесно нова работа. От години не се наблюдава и особен натиск от управляващите нещата да се променят. Както вече бе споменато, значителна част от политическите субекти в най-новата българска история в желанието си да са постоянно във фокуса на обществения интерес, подсъзнателно потискат възможностите за развитие на ефективно управление, защо-то при една добре работеща обществена система ролята на субектив-ния фактор (респективно на политиците, които са на власт) силно ще намалее. Това е и една от основните причини за електронно правител-ство в България да се говори усилено още от началото на века, но много от обществените електронни услуги все още да са на етап планиране. Единственият логичен начин да се активизира електронното правителство в цялата си дълбочина, е натискът отдолу – от сами-те потенциални потребители на тези услуги. Последните събития в България, Европа и света ясно показват, че политическата класа 
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вече следва да се съобразява с натиска на гражданското общество, а едно от основните искания на много от протестите е админист-рацията да стане по-ефективна, по-прозрачна и по-отговорна – все неща, които единствено ускореното внедряване на електронното правителство би гарантирало. Много от българските министерства, агенции и областни ад-министрации са с остаряла техника, липса на модерен софтуер и не-достатъчно добре обучени ИТ кадри. Същевременно инвестирането в създаване на един или няколко съвременни центъра за данни, ко-ито да обслужват цялото правителство, генерално би довело до пес-тене на средства и социална енергия, по-ефективно разходване на публичните разходи (за хардуер, софтуер и техническа поддръжка), както и до по-лесна агрегация на масиви от данни и осъществяване на взаимодействия между сървъри на различни ведомства. Дали то-зи своеобразен правителствен „облак“ ще бъде изцяло поддържан от държавни фирми, или от частни компании след провеждане на кон-курс, е несъществен въпрос. Важното е този сериозен високотехно-логичен ресурс да се появи в близко бъдеще, за да запълни една критична ниша в електронното управление. Успешното стартиране на услуги на електронното правителство може да бъде като хибри-ден облак – например съчетание между популярна публична услуга и частен облак, принадлежащ на съответното ведомство. Все още твърде често електронните услуги, предоставяни от институциите в България, са организирани така, че акцентът пада върху самите тях, а не върху отделния човек или бизнес. Гражда-ните на държавно или общинско ниво се сблъскват с невъзмож-ността да открият бързо (а често и изобщо) необходимата им ин-формация или услуга, осигурена от властите, в интернет простран-ството. Такава информация обикновено е фрагментирана или изо-лирана и труднодостъпна за крайния потребител.  В момента много от електронните услуги, предоставяни от българското електронно правителство, са разположени хаотично в уебпространството и няма добро съгласуване между отделните ведомства. Електронното правителство все още не е цялостно изг-радено и няма достатъчно ползваемост от гражданите. Голяма част от администрацията продължава да разглежда електронното правителство като комплекс от мероприятия, а не като единна система със строги изисквания и унифицирано управление на процесите в нея.  
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Един от нерешените проблеми на електронното правителст-во, който е от първостепенна важност за осигуряване на преход към работа с електронни документи, е необходимостта от сигурно оперативно съхранение, архивиране и управление на документите. Понастоящем почти всички ведомства поддържат хартиени ори-гинали на данните, които са въвеждали в своите информационни системи. Технологичното изграждане на електронните услуги трябва да бъде насочено към създаването на единна документоо-боротна среда. Всички етапи при осъществяване на електронната трансакция трябва да бъдат съпроводени с обмен на електронни документи, в определени случаи подписани с квалифициран елек-тронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Факт е, че през годините са използвани доста средства за ин-формационно обезпечаване на администрацията и развитие на раз-лични проекти и информационни системи (например само средства-та за лицензиран софтуер за нуждите на държавната администрация се мерят в десетки милиони левове годишно), но голяма част от тези средства са разходвани без ясна визия и план, работи се на парче и няма особена приемственост между отделните проекти. Голяма част от недоверието на гражданите към правителст-вото се дължи на липсата на достатъчно адекватни и убедителни механизми за осигуряване на прозрачност и публичност при взе-мане на важни за обществото решения. Гражданското общество ис-ка гаранции за адекватно участие в управлението на страната, кое-то предвид действащата нормативна база може да се осъществи единствено чрез средствата на електронното правителство – фор-ми за обратна връзка, онлайн анкети за проучване на обществено-то мнение, дискусионни форуми между държава и граждани и др. Администрацията в сегашното си състояние не е способна да внедри ефективно електронно правителство, без да бъдат прове-дени сериозен системен анализ на нейното съответствие с модер-ните информационно-комуникационни технологии и цялостен ре-инженеринг на различни бизнес процеси. Ако това бъде направе-но, е доста вероятно да се окаже, че цели сегменти от дейността на администрацията нямат добавена стойност за общественото раз-витие и само изразходват обществени ресурси. 
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1.3.1. ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ЛИПСАТА НА ЕФЕКТИВНО 
ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В СТРАНАТА Бурното развитие на новите ИКТ и постоянно усложняващият се начин на живот поставят нови предизвикателства, но и дават но-ви възможности на обществото. От една страна, технологиите игра-ят съществена роля за все по-динамизиращото се наше ежедневие – всичко вече става по-ускорено, решенията трябва да се вземат все по-бързо, грешките вече са все по-критични. От друга страна – са-мите технологии ни помагат да организираме по-добре работата си, куп информационни системи улесняват правенето на графици, придвижването ни, различни резервации и онлайн покупки, пода-ване на документи и др., което ни пести време и средства. Електронното управление и в частност електронното прави-телство са важна част от този процес, тъй като заедно с норматив-ната база създават своеобразна рамка на социални отношения, в която гражданите и бизнесът трябва да реализират своята дей-ност и да се развиват. Обикновено самото електронно правителст-во не реализира директно пазарен продукт, но дава фундамента, върху който се развиват пазарните отношения, и помага да из-вършваме определени дейности и да получаваме административ-ни услуги по-бързо, по-евтино, по-надеждно и по-ефективно, като по този начин пряко влияе върху пазарната среда. Тъй като от години се говори, че развитието на електронното управление в България не е на необходимото ниво с оглед посто-янно нарастващите нужди на обществото, нека направим кратък анализ за причините. 
1.3.1.1. ПРОБЛЕМИ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ 
В БЪЛГАРИЯ Ще направим уточнението, че основните разглеждани проб-леми са свързани с електронното правителство, което в крайна сметка до голяма степен синтезира темата за електронното управ-ление. Да ги изброим накратко: 
• достъп до адекватна ИКТ инфраструктура; Под „инфраструктура“ се имат предвид интернет достъп, подходящ компютър, софтуер, средства за идентификация, изобщо всички тези елементи, които се очаква потребителят самостоятел-но да си осигури, за да използва услугите на електронното прави-телство. 
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• необходимите познания и умения за ползване на инфраст-
руктурата (информационна грамотност); Информационната грамотност (ИГ) (Information literacy, IL) се дефинира като набор от знания и умения, необходими, за да бъде открита, анализирана, запомнена и използвана дадена информа-ция. Подобно на уменията за писане и четене в миналото, днес ин-формационната (наричана още компютърна) грамотност означава умението на човек да си служи с компютър и интернет, да може да извършва базови операции в интернет (например търсене на ин-формация, попълване на уебформа и др.) и най-общо – да може са-мостоятелно да се ориентира какво следва да направи, за да полз-ва дадена електронна услуга.  

• необходимите знания и умения за развиване и предоставяне 
на услуги от страна на администрацията; Ключовият момент тук е не дали администрацията предлага тази услуга (предполага се, че това ѝ е работата), а дали е в състо-яние да я предложи в електронен вид, и то в качество, което е съ-щото или по-добро (по-бързо, по-ефективно, по-евтино) от това да я предостави в класическия (най-често хартиен) вид.  

• необходимите условия за предоставяне на услуги на хора с 
увреждания (зрителни, слухови, други); Хората с увреждания са най-безпомощни по отношение на ползване на обществени услуги и респективно електронното пра-вителство има най-висока добавена стойност именно за тях, ако се работи професионално. Например повечето модерни правителстве-ни сайтове по света имат програмни приставки (plug-in) за четене на глас или за уголемяване на буквите, така че да ги четат и слабо виждащи хора. Помислено е и за хора с физически увреждания, ко-ито да имат възможност чрез технологиите да навигират в даден сайт само с гласови команди, докато в България все още тези неща са само едно добро пожелание. 

• липса на достъпност на определени услуги за определени 
социални групи поради културни, икономически и други 
различия; Слабата грамотност на определени социални групи не бива да е пречка за ползване на електронното правителство. Много от електронните услуги могат да бъдат илюстрирани с видео и инст-рукции онлайн, които стъпка по стъпка да водят потребителя и да го „насочват“ в правилната посока. 
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• неадекватно ИТ оразмеряване на електронната услуга; Типичен пример е, когато даден сайт не е оразмерен за пико-во натоварване и в най-критичния момент се претовари и остави гражданите без услуга. Има и случаи на забравени механизми за контрол (например за големина на файл и др.), което в даден мо-мент води до блокиране на услугата от чисто потребителска глед-на точка и съответно доверието на гражданите в електронното управление намалява. 
• оперативна съвместимост на предоставените електронни 
ресурси; Когато е необходимо два регистъра да си обменят информа-ция, но това не е изпълнено поради оперативна несъвместимост, възниква проблем, но не за регистрите, а за потребителите, които имат нужда от тях. Целта на оперативната съвместимост е дадена електронна система (или формат) да е съвместима с друга, кому-никираща си с нея. Съществуват стандарти за оперативна съвмес-тимост, но очевидно съвместимостта на системи, разработвани за нуждите на различни администрации, често е под въпрос и може да се окаже възпиращ фактор за бързото навлизане на електрон-ното правителство. 

• неадекватно позициониране на търсенето спрямо предлага-
нето на конкретни електронни услуги; Когато една администрация планира какви електронни услу-ги да предоставя, тя следва да започне от тези, които биха имали най-висока добавена стойност за гражданите, а не от тези, които ѝ е най-удобно или лесно да предоставя. Електронното правителст-во безспорно облекчава администрацията, но неговата крайна цел е подобряване на живота на гражданите и компромисите не следва да са за тяхна сметка. 

• липса на адекватно съпровождане на вече създадени 
електронни услуги; Основните разходи по обслужване на дадена електронна ус-луга невинаги са за разработване, а често и за внедряване и под-дръжка (или както е прието да се нарича в софтуерните среди, съпровождане) на тази услуга. Безсмислено е да се хвърлят десет-ки хиляди левове, за да се разработи даден портал за електронни услуги, и после да се остави на доизживяване – всеки софтуерен проект, независимо в коя сфера е, периодично се нуждае от някак-ва актуализация. Това с особена сила важи за е-правителствените 
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услуги, тъй като постоянно се модифицират – променя се норма-тивната база, създават се нови номенклатури, бази данни и т.н. 
• липса на популяризация на създадените електронни услуги; Учудващо е колко малко се знае за електронното правителс-тво от гражданите, но е безсмислено да се разработи електронна услуга за милиони хора, ако само няколко десетки са чували за нея и я ползват. Ето защо възниква необходимостта правителството да проведе известна кампания за популяризиране на всяка нова електронна услуга, защото в крайна сметка потреблението на тези услуги пести пари на държавата и гражданите и прави живота им по-ефективен, управляем и щастлив. 
• липса на адекватни механизми за оценка (измерители) 
на внедрените електронни системи и услуги. Много администрации си поставят съвсем ирелевантни из-мерители на успеха на внедрените електронни услуги. Най-типичният пример, който може да се даде, е, че следва да се отчита не колко граждани са посетили даден е-портал, а колко са си тръг-нали доволни и с решен проблем. В крайна сметка целта на елект-ронното управление не е да запълва дупки в статистиката, а реал-но да допринася за благосъстоянието и настроението на хората, и именно такива метрики следва да се залагат, когато се планира е-правителствен проект. 

1.3.1.2. ПЕРСПЕКТИВИ И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО 
УПРАВЛЕНИЕ Повечето изброени проблеми имат своето еволюционно реше-ние, породено от бума на технологиите и общото развитие на общес-твените отношения. Например вече почти всеки гражданин има дос-тъп до интернет и подходящо смартустройство, така че от инфраст-руктурна гледна точка основната роля на държавата и общините е да осигурят функционирането на самите услуги. По подобен начин стои въпросът за информационната грамотност на населението – все по-вече хора използват интелигентни телевизори, мобилно банкиране, смарткарти за транспорт и др. и съответно вече имат необходимите познания за ползване на е-услуги и е-правителство. Познанията и капацитетът на самата администрация относно предоставянето на е-услуги също нарастват с времето и все повече чиновници участват в специализирани курсове, най-често финан-
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сирани с европейски средства, за предоставяне на услуги по елект-ронен път. Очаква се с повишаване на квалификацията да се решат до голяма степен проблемите с адекватното оразмеряване и с лип-сата на адекватни механизми за оценка (измерители) на внедре-ните електронни системи и услуги. Относително сериозни остават проблемите, свързани с хора-та с увреждания и с наличието на оперативна съвместимост. За първото е необходима повече политическа воля, а за второто – по-голяма координация между институциите, като надеждата е, че се-га, след успешното създаване и функциониране на Държавната агенция за електронно управление към Министерския съвет, този въпрос до голяма степен ще се реши. Последната група проблеми – за адекватното съпровождане на услугите, за неадекватното позициониране на търсенето спрямо предлагането и за популяризирането на създадените електронни услуги – основно ще се решат по пътя на натиска на гражданското общество, което в огромна степен е заинтересовано от развитието и ползването на тези услуги, тъй като те улесняват живота на гражданите и правят живота им по-пълноценен и качествен. Развитието на електронното управление в България изоста-ва от повечето европейски държави, но в крайна сметка под влия-ние на глобализацията, пазарните процеси и очаквания натиск на гражданското общество това изоставане може бързо да бъда на-ваксано, а един от сериозните катализатори на този процес може да бъде необходимата политическа воля. Факт е, че в миналото този процес е бил системно подценя-ван, а и вероятно голяма част от администрацията, опасявайки се, че електронното правителство до голяма степен ще редуцира ра-ботните места на чиновниците, е забавяла процеса, но вече сме в достатъчно напреднала фаза на социално развитие, за да оценим, че липсата на работещо електронно правителство е проблем за цялото ни икономическо развитие. 
1.3.2. ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ МАНТАЛИТЕТ 
И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРОННОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО Въвеждането на електронно правителство е и в пряка коре-лация с някои специфични особености на българския манталитет. 
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Според известния изследовател и предприемач Юлиян Генов (Генов, 2004) българите избягват да демонстрират своята инди-видуалност и се отличават от останалите нации. Подобна теза за-щитава и социологът Иван Хаджийски в книгата „Бит и душевност на нашия народ“, станала класика за поколения българи (Хаджийски, 2009). Както обобщава Генов, векове наред българинът е бил при-нуден да прилага стратегията на „преклонената главичка“ в името на оцеляването. Принуден да потиска собствената си изява в име-то на сигурността, българинът по-скоро се стреми към избягване на провал, отколкото към постигане на успех. Така той постепенно си създава защитен рефлекс, с който да се предпазва от светлината на прожекторите и да седи винаги в сянка, за да не би да се открои и да се постави под удар. От друга страна, след като отказва да е на пистата и да се състезава, а в същото време иска да бъде победи-тел, у българина спонтанно възниква желанието да печели по „втория начин“, защото, просто „първият“ не е в поведенческия му модел. Тоест идеята за откритост и справедливо и честно състеза-ние му е чужда. Ето защо, тъй като електронното правителство е преди всичко предоставяне на равни възможности, засега въвеж-дането му в наши условия буксува. Според Ю. Генов една от причините внедряването на инова-ции да не е приоритет за българина, за да стане то част от едно по-добре устроено бъдеще, е прекаленото подчертаване на значи-мостта на миналото и спомените за някогашното величие на Бъл-гария. Средностатистическият българин би трябвало да си даде сметка, че богатото и славно минало на държавата ни по-скоро е причина да се засрами от състоянието, в което е тя в момента, от-колкото да се гордее с минала слава.  В крайна сметка електронното правителство е преди всичко ясно осъзнаване на недостатъците на статуквото и желание за 
реализиране на позитивна трансформация. Българинът не оби-ча да се променя, защото, въпреки че често изпитва неувереност в собствените си сили, ужасът от промяната надделява и той пред-почита да не си причинява стрес. Обикновено дори чувството му за баланс се нарушава, когато му се случи нещо хубаво, тъй като той инстинктивно очаква, че за да се балансират нещата, след това е ред да се случи нещо лошо. Юлиян Генов набляга на факта, че по-вечето българи имат ниска самооценка и изпитват дълбока неси-
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гурност за бъдещето си, което се изразява в характерната за наша-та социокултурна среда висока степен на тревожност и стрес. Рес-пективно, за да се справят със своите тревоги, повечето ни съна-родници адаптират поведението си в съответствие със своите не-гативни очаквания и това им носи психологическо спокойствие, като ги освобождава от необходимостта да си поставят по-високи цели, и им дава удобни оправдания за пасивността и бездействие-то. В редица ситуации българинът е приел провала за даденост и повечето пъти изпитва инстинктивен страх от откритостта и пуб-личността, защото те просто осветяват неговото падение. Готовността на публичните институции да приложат елект-ронното правителство като действащ механизъм, e критерий за по-литическа зрялост и социално отговорно поведение. Когато се разг-лежда в дългосрочен план внедряването на проекта за електронно управление в България, е необходимо това да бъде съобразено с особеностите на националния манталитет, тъй като те са в пряка връзка с причините толкова години само да се говори за електрон-но правителство, без то да се реализира в практически план. При-чините са очевидни – едно електронно правителство намалява въз-можността за бездействие и за уреждане на лица и организации по „втория начин“, то развива демокрацията и прозрачността и граж-даните могат реално да видят и сравнят кой в администрацията ра-боти и кой – не, кое е икономически ефективно и кои процеси може да бъдат подобрени. Фактът, че електронното правителство предс-тавлява и постоянен катализатор на ефективност, противостои на манталитета на българина, който обича статуквото и често е скло-нен да жертва просперитета си за сметка на относително сигурното, но нерадостно настояще. Погледнато в по-широк диапазон, готов-ността на обществото и отделния индивид да приемат електронно-то правителство като ежедневна практика, е мерило за социална годност и персонална конкурентоспособност. 
1.3.3. ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ 
НА ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО, ПРЕЧУПЕНИ 
ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ОСОБЕНОСТИ Повечето правителствени структури не са се променили осо-бено като начин на работа през последните 20 години. Голяма част от промените в тях са чисто механични – събиране и разделяне на 
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дирекции, отдели и администрации, но не е налице качествена про-мяна, свързана с новите обществени отношения, навлизането на интернет и новите технологии в обществения живот и катализира-ната нужда от повече прозрачност и демократичност. Когато се ана-лизират възможностите за относително бързо навлизане на добри практики за електронно правителство, се налага те да бъдат пречу-пени през призмата на вече споменатите особености на национал-ния манталитет. В стремежа си да не промени, ефективизира и обективизира дейността си, българинът ще измисли много аргу-менти, с които да отрече необходимостта от внедряване на елект-ронно правителство – електронното правителство струва скъпо, го-ляма част от населението още няма достъп до интернет или не мо-же да ползва технологии, много българи не са склонни да се дове-рят на електронните системи, и т.н. Както се оказва от опита на дру-ги анализирани държави, никоя от тези причини не е от съществе-но значение за реализацията на електронното правителство и има съвсем реална перспектива нещата да започнат да се случват, стига да се подходи прагматично и да има ясен план за действие. Например с цел пестене на средства, за да се реализира дейс-тващо електронно правителство, държавната администрация трябва да възприеме техническите промени, нужни за оползотво-ряване на съвременните информационни технологии. Необходимо е тя да е благосклонна към внедряването на иновативни решения, каквито са например Cloud computing (т.нар. облачни технологии). Cloud computing е термин, който се използва, за да се опише едно виртуално пространство, в което са концентрирани всички не-обходими компютърни ресурси, софтуерни програми, информаци-онно съдържание и дейностите по тяхното поддържане и предоста-вяне, които не изискват крайният потребител да е информиран от-носно реалната локация на тези системи. Всъщност това са съвсем реални ресурси, но именно защото потребителят не знае къде са, в съзнанието му те са предимно виртуални и се намират „там някъде в облаците“, откъдето и произлиза този термин (Димитров, В., 2009); (Jackson, 2009); (Cellary & Strykowski, 2009); (Leavitt, 2009); (Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България 2012 – 2015 г.); (Cloud computing, n.d.). NIST (National Institute of Standards and Technology) определя понятието по следния начин: „Cloud computing е модел за предоставя-
не на удобен достъп при поискване до споделени конфигурируеми ком-
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пютърни ресурси (например мрежи, сървъри, пространство за съхра-
нение, приложения и услуги), които могат да бъдат незабавно пре-
доставяни и реализирани с минимални усилия или взаимодействия с 
непосредствения доставчик на услугата“ (Mell & Grance, 2011). Според Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност Cloud Computing e „услуга при поискване“ за предоставя-не на IT ресурси, основаваща се на виртуализация (virtualization) и технологии за разпределение на изчисленията (distributed computing technologies) (ENISA, 2012). Най-общо виртуализацията представлява начин за стартиране на множество независими една от друга операционни системи на един физически компютър. Тех-нологиите за разпределение на изчисленията може да се опреде-лят като множество независими системи, които предоставят из-числителна мощ за решаване на един конкретен проблем, т.е. по-лучава се разпределение на тежестта на изчисленията между от-делните физически машини (Ou, 2009).  В Облачната стратегия на Европейската комисия е дадена дефиниция на понятието „облак“, която гласи следното: „облаци-
те“ са платформи или инфраструктури, които позволяват изпъл-
нение на код (услуги, приложения и др.) по управляван и еластичен 
начин“. Тук „управляван“ означава, че автоматично е осигурена на-деждност спрямо предварително дефинирани параметри за качес-тво, а „еластичен“ набляга на това, че ресурсите се предоставят в зависимост от конкретни изисквания към конкретния момент (EUROPEAN COMMISSION, 2019). По този начин концепцията за „облака“ става база за инова-тивни решения, нови бизнес модели и позволява много по-ефективно използване на интернет от всеки отделен потребител. Естествено, Cloud computing е само една от ефективните тех-нологии, които би могло да се използват за развитие на електрон-ното управление, и не са панацея за неговото развитие, но са добър пример за ефективно инвестиране на публични ресурси, особено в условията на постоянен финансов дефицит, какъвто в България има в последните години. Все пак, доколкото концепцията и реа-лизацията на различни типове облачна инфраструктура добиват все по-голямо значение в световен мащаб, има специална глава от настоящата книга за облачните технологии, а засега се огранича-ваме с извода, че те са ключов фактор за развитието на ефективно е-правителство. 
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Вече е установено, че един от водещите мотиви за развитие-то на е-правителствени технологии по света е чисто фискалният – повечето мениджъри логично се интересуват как с въвеждането на електронни услуги ще се пестят пари, колко точно ще се спестят и кога точно една инвестиция се изплаща, и тогава вземат решение. За съжаление, повикът за бърза възвръщаемост е особено типичен по нашите географски ширини и макар в дългосрочен план фис-калните мотиви да се оказват далеч не най-важното, в България това все още е водещият фактор за внедряване на подобни е-правителствени решения. Политическите модели на нашето съв-ремие не са от особена полза – много правителства не бързат да инвестират, защото често инвестицията надхвърля времетраенето на техния мандат и те не виждат смисъл да инвестират в техноло-гии, от които основно приемниците им (най-често от друга поли-тическа сила) ще се възползват. По причини, които вече изложихме, българинът е подозрите-лен и неуверен. Той рядко се доверява някому и за него повечето промени сами по себе си са проблем. Но фактът, че сънародниците ни не питаят особена вяра в правителството си, може да бъде из-ползван и като аргумент, че електронното правителство в опреде-лен контекст може да се възприеме като алтернатива на традици-онното правителство. Ето защо е логично в процеса на внедряване на електронно правителство да възникнат въпросите: с какво една онлайн технология е по-уязвима от едно традиционно общуване на гише с чиновник, дали чрез нея потребителят ще има достатъч-на защита на личните си данни. Дори и в момента много българи охотно споделят всякаква лична информация с Google и Facebook, докато във взаимоотношенията си „на живо“ са доста по-пестели-ви и с масовизирането на интернет този феномен ще се среща все по-често. Накратко, един Gmail или YouTube, които са типични об-лачни услуги, с нищо не се различават по същество от концепция-та за електронно правителство по отношение на техническата ре-ализация – има облачна инфраструктура, предоставяща обществе-но желани услуги, има оторизация на потребителя и т.н., включи-телно формуляри за оценка на услугата. В този контекст в последно време доста се коментира възмож-ността за по-масирано използване на централизирани онлайн услу-ги в държавната администрация. В такива случаи инвестициите, ко-ито биха били необходими за осигуряване на отделните ведомства и 
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държавни структури, би могло да се обединят с цел изграждане на централизиран облачен модел, от който да се възползват всички държавни структури, като по този начин се постигне икономия на средства и ресурси. Така, по подобие на добилите световна популяр-ност ИТ услуги на Amazon, Facebook, Google и др., българите биха ползвали и необходимите им е-правителствени услуги, без да са нужни специални ИТ ресурси, специалисти и т.н. във всяко отделно министерство, агенция или община. Въвеждането на облачен модел на обслужване би било най-лесният и бърз начин за предоставяне на гражданите на висококачествени електронни услуги, при това с много по-висока степен на скалируемост, отказоустойчивост и ин-формационна гъвкавост. Това би могло да се случи на базата на пуб-лично-частни партньорства с компании, предоставящи облачни ус-луги и ориентация към хибриден „облачен“ модел (Облачните услу-ги – в махалото между частното и общественото, 2011). Естествено, идеалната хипотеза за ударно внедряване на електронното управление би била, ако всички български граждани и институции можеха спонтанно да прегърнат Закона за елект-ронното управление и свързания с него архитектурен, технологи-чен, организационен и управленски модел и просто да го прило-жат, но фактът, че това досега не се е случило, е в основата на убеждението, че са необходими допълнителни стъпки. Такива биха били постепенното (постъпково) прилагане на различни техноло-гични аспекти от този модел, като се стъпва най-вече на популяр-ни публични електронни услуги като цитираните по-горе. „Облачният“ модел на електронно правителство би се възп-риел добре и поради една друга особеност на българския характер – българинът не обича да поема отговорност. Той седи в сянка и по правило, няма предприемачески дух и не поема инициативи, освен когато вече е неизбежно да ги поеме. При едно развито електронно правителство в някаква степен ще се реализира мечтата на поко-ления българи – да участват в управлението, без да поемат отго-ворност. При общуването с една електронна система повече или по-малко се създава усещане за анонимност и българинът, при липса на възпиращи фактори, е склонен да действа прагматично и да забрави вродения си страх. Достатъчно е да се направи преглед на форумите във всеки по-популярен български сайт и лесно ще се убедим в това.  
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ГЛАВА II. ДОБРИ СВЕТОВНИ ПРАКТИКИ 
И ТЕНДЕНЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО 

НА ЕЛЕКТРОННОТО... УПРАВЛЕНИЕ 

2.1. РОЛЯТА НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО 
ЗА СВЕТОВНОТО РАЗВИТИЕ И СПРАВЯНЕТО 
С БЕДНОСТТА И МИГРАЦИЯТА Електронното правителство може да бъде сериозен катали-затор на всички социални процеси, но в същината си то винаги е било един от основните лостове за оптимизиране на качеството 
на живот на гражданите. Това е в сила за абсолютно всеки иконо-мически сектор или социално явление и практически е-правител-ството няма за цел да усложни социалните отношения, а да ги оп-тимизира, ефективизира и направи прозрачни, което би позволило проблемните зони по-ясно да се откроят. В този смисъл самото електронно правителство не би решило директно проблема с бед-ността, да речем, правейки хората по-богати, но би помогнало той да се реши, като спести средства от неефективни дейности, които биха могли да отидат за икономическо развитие или за социални политики. Отделно, със средствата на електронното управление същите тези социални политики може да се провеждат много по-ефективно, а прозрачността ще доведе до по-голямо доверие в об-ществото – нещо, което е ключово за успеха на всяка политика. Миграцията също е сериозен проблем, като в контекста на страната ни основно визираме трудовата миграция, където големи групи хора се преселват в по-населени градове с идеята по-лесно да си намерят работа. И в този смисъл електронното управление може да помогне на тези хора, защото, от една страна – ползвайки ефективно съответни база данни и информационни системи, съ-щите тези хора биха могли по-лесно да се ориентират къде има свободни работни места. Повишаването на уменията за ефективно използване на технологиите, от друга страна, може да им даде и друго решение – например как да работят от разстояние, ставайки 
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част от постоянно нарастващия онлайн трудов пазар, където все повече хора осъзнават, че в сферата на услугите „телеуъркингът“ (нов начин на работа и живот) вече е фундаментален лост на ико-номическото развитие – нещо, което се открои доста убедително в настоящата ситуация на глобална пандемия. 
2.1.1. ОСНОВНИ ПРЕЧКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО 
ПРАВИТЕЛСТВО В СВЕТОВЕН МАЩАБ Изграждането на електронно правителство е проблематично не само за България, но и за много по-развити държави. Различни авто-ри описват (Йошинов, Цолова, 2013); (Лозанова-Белчева, Е., 2009); (Delopoulos, 2010); (EbrahimZahir & IraniZahir, 2005) основните проб-леми в съвременния цифровизиран и глобален свят, които под една или друга форма се отразяват и на внедряването на електронно пра-вителство. Към проблемите, типични за България, които няма отно-во да описваме подробно (липса на адекватна инфраструктура и уме-ния от страна както на потребителите, така и на администрацията, оперативна съвместимост, липса на достъпност на услугите за опре-делени социални групи, неадекватно оразмеряване или позициони-ране на предлагането спрямо търсенето на определени услуги, липса на популяризация и подходящи метрики за оценка, липса на съпро-вождане и др.), можем да добавим още няколко: 
• недостатъчно развитие на демократичните процеси, които 
да аргументират въвеждане на електронно правителство; Електронното управление е преди всичко развитие на де-мократичен начин на управление, а електронна демокрация няма как да съществува в държави, където демокрацията изначално е потъпкана. Особено важна за ефективното електронно управление е свободата на изразяване, а има редица държави, където държав-ната и партийната цензура се отразяват по същия начин в интер-нет, както и в реалния живот. 

• липса на достатъчно права на определени граждански групи 
по полов, расов, религиозен или друг признак; Типични случаи на неефективно електронно правителство са държави, където част от населението по една или друга причина е лишено от основни граждански права, включително да ползва сво-бодно интернет, което, разбираемо, се оказва ключова пречка за въ-веждане на е-управление. Друг случай са например държави, които 
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поради религиозни или националистически съображения не искат да използват технологиите, които в голямата си част са синоним на друг тип култура и влияние (например западно, тъй като и досега някои крайни религиозни лидери смятат интернет за творение на дявола и агитират за ограничаване на новите технологии). 
• наличие на големи маргинализирани обществени групи по-
ради икономическото им състояние; Въпреки че за нас, българите, е типично да се оплакваме за всичко, не бива да забравяме, че в световен мащаб България далеч не е сред най-западащите икономики и у нас например няма огромни маси хора, живеещи в крайна бедност, както в някои други части на света. Малко са българските домакинства, които единствено поради имотното си положение не могат да си позволят да купят смартфон или компютър, докато все още има страни по света, където повечето домакинства не могат да си го позволят, правейки невъзможно по този начин развитието на ефективно електронно управление. 

• желание за запазване на статуквото и липса на реформи. Може да се спори дали този задържащ фактор е пряко при-ложим за българските условия, тъй като, съдейки поне по изявле-нията на политическите партии, никой официално не застава зад подобна позиция. Подобно манипулиране на избирателите обаче не е необходимо за държави, в които има диктатура и за които всяка промяна е рискова. Електронното управление е преди всич-ко ефективизиране и промяна на съществуващи процеси, но в една диктатура няма много място за промени. Затова можем да смятаме електронното управление в една или друга степен като предизви-кателство към тоталитарните режими по света и това е логично – както вече беше споменато, липсата на реална демокрация не под-помага развитието на електронна такава. 
2.1.2. РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО 
В УСЛОВИЯ НА КРИЗА Малко хора се замислят, че наличието на електронно управле-ние е особено важно по време на криза. Освен че кризата (била тя природна, финансова, политическа, здравна или друга) обичайно води до занижена покупателна способност на гражданите, то и поч-ти винаги тя се изразява в рязко свиване на публичните разходи, или с други думи – ако се опитваме да реализираме определени пуб-
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лични политики – социални, образователни и др., просто ще трябва да успеем да го направим с по-малко средства. Като вече беше изяс-нено, една от основните характеристики на електронното прави-телство е, че то пести пари и оптимизира процесите, което е една от предпоставките да смятаме, че ролята на електронното правителс-тво е особено важна в кризисни ситуации и дори в някаква степен кризата представлява катализатор на развитието на електронното правителство, тъй като иначе няма как с наличните ресурси, раз-ходвани по неефективен начин, да се постигне същият ефект. Чили е една от най-податливите на бедствия държави, тъй като лежи върху тектонична плоча тип „огнен пръстен“. Земетре-сението с магнитуд 8,8, което се случи там през 2010 г., беше шес-тото най-силно в света от 1900 г. След него правителството на Чи-ли предприема прогресивни стъпки към създаване на система за ранно предупреждение за цунами (Chile. Disaster Management Reference Handbook, 2017). Мрежа от сензори за налягане е инста-лирана близо до основните линии на разлома между Перу и Чили. Сензорите откриват броя на сеизмичните събития и софтуерът оценява величината и епицентъра. Алгоритъм анализира и интер-претира данните, преди да ги предаде на центровете за предуп-реждение. Съобщенията за ранно предупреждение се излъчват чрез мобилна телефонна мрежа.  Кризата може да ни удари по най-разнообразни начини – закриване на производства, свиване на работни места, граждански вълнения и др. Всъщност във всяка от тези ситуации електронно-то правителство може да изиграе определена позитивна роля, сти-га да съумеем да го използваме пълноценно. Например при закри-ване на производства или свиване на работни места подходящи системи, разработени в рамките на електронното управление, мо-гат да ни съдействат за намиране на работа. В същото време ком-паниите или институциите, в които се извършват съкращенията, ще трябва да продължат да функционират, като за целта намале-ният персонал трябва да съумее да извършва същия обем работа, за което пак на помощ идва електронното управление.  Има известна обективна логика в ускоряване на темповете на навлизане на е-правителството при влошаване на икономическата ситуация, тъй като на практика то е своеобразно лекарство срещу кризите, но естествено, в никакъв случай не е панацея и не може да реши всяка конкретна ситуация. Важно е обществото да осъзнае 
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ключовата му роля в реинженеринга на процесите, който неизменно придружава електронното правителство, и да го приеме, а прозрач-ността и публичността, които също са присъщи на електронното уп-равление, играят важна роля за успокояване на общественото мне-ние, правейки съпричастно цялото общество с това, което се случва. 
2.1.3. ДОБРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 
НА ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО И ЕЛЕКТРОННО 
УПРАВЛЕНИЕ Можем да спестим доста усилия и време, като се опитаме да усвоим или поне да почерпим опит от някои от успешните практи-ки в сферата на е-управлението по света. Факт е, че електронното управление може да се реализира по десетки начини, да се прио-ритизират едни или други услуги, да се подходи централизирано или да се разчита на местното самоуправление, но в крайна сметка е важно колкото да се поучим от опита на другите, толкова и да имаме разумната увереност, че сме на прав път и че това, което сме предприели, някой вече го е изпробвал и можем да минимизираме риска, повтаряйки добрия модел или респективно, избягвайки до-пуснатите грешки, ако такива са били констатирани. Безспорен факт е, че невинаги един успешен модел може да се мултиплицира трансгранично – поради културни и други осо-бености, но като цяло, поне когато стъпваме на опита на държави със сходна структура, култура и икономически модел (например друга държава членка на ЕС), вероятно и успешните практики в е-управлението биха били приложими. Ще се спрем на опита на държави, които вече са цитирани в редица публикации като сравнително успешни в сферата на е-управлението. 
2.1.3.1. ОПИТЪТ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ 
НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО И ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ Една от водещите държави в сферата на е-правителството е Великобритания. Най-важни принципи в стратегията за онлайн правителство са изграждането на услуги съгласно: избора на гражданина (а не около функциите на дадена служба); по-голямата достъпност на административните услуги по време и място и с 
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всякакви средства; социалното включване, т.е. достъпност за всич-ки, независимо от физическите недостатъци; езиковата способ-ност, възрастта, размера на доходите и др. С приоритет в това от-ношение се ползват услугите, свързани със събиране на данъци и приходи от населението, изплащане на помощи и обезщетения, издаване на разрешения и лицензи и предоставяне на богати по съдържание услуги (Chissick & Harrington, 2004). През март 2013 г. е публикуван доклад, озаглавен Digital 
Britain 2: Putting users at the heart of government’s digital services. Ос-новната му идея е фокусирана върху новите моменти в стратегията за цифрово управление на Великобритания, като акцентът е поста-вен върху потребителите на електронни услуги като ключов еле-мент от стратегията. Самият доклад е написан от видни представи-тели на Националния одитен офис на Великобритания и в него ав-торите са се постарали да дадат обективната картина на състояни-ето на електронните услуги в страната. Въпреки че голяма част от фокуса е свързана с анализ на ефективността на публичните разхо-ди и чисто фискалния ефект от прилагането на цифрови услуги, все пак изложеното няма типичния вид на финансов отчет или бизнес анализ. Докладът дава описание на развитието на електронните услуги в исторически план, което позволява по-освободен поглед върху проблемите на електронното управление в страна, която всички сме свикнали да приемаме за водеща в тази област.  В доклада има опорни статистики, на които авторите базират своите изводи. Сред по-любопитните факти са например, че 83% от населението на Великобритания има достъп до интернет, като е направен паралел между отделните възрастови групи или социал-ния статус на гражданите, ползващи електронни услуги. Видно е например, че онлайн достъп имат почти двойно по-висок процент граждани под 65 години в сравнение с тези в пенсионна възраст. От друга страна, се установява, че социалният статус вече не е тол-кова ключов елемент в ползването на цифрови услуги и по-голяма част от по-бедното население вече също има онлайн достъп.  Същината на доклада е да посочи постепенната трансформа-ция на правителствените услуги към т.нар. тип „цифров по подраз-
биране“, който на практика илюстрира възможността, по презумп-ция, всеки британски гражданин да ползва цифрови услуги, освен ако няма някакви специални причини да не го прави (Digital Britain 2: Putting users at the heart of government’s digital services, 2013). 
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Основните изводи са в посока на по-голямата интеграция на услугите, с което се цели реална оптимизация на процесите, както и поставяне на интересите на гражданина в основата на всяка бъ-деща стратегия за електронно управление. Правителството е развило т.нар. Правителствена цифрова ус-
луга (Government Digital Service, или GDS), чиято същност се изразява чрез дефиницията: „цифрови услуги, които са толкова убедителни и 
удобни, че всички, които са в състояние да ги ползват, биха ги ползва-
ли, като в същото време тези, които не могат, не са лишени от въз-
можността да се възползват от тях по друг начин“. GDS е иденти-фицирала над 650 публични услуги, предлагани от централната власт (при това, без да се вземат под внимание здравните и общинс-ките услуги, както и тези на полицията), чието цифровизиране би довело до икономии от порядъка на няколко милиарда лири на го-дишна база, ако те биха се предоставяли по електронен път. Докладът ясно показва, че след 2010 г. правителството е под-ходило доста амбициозно към цифровизиране на обществените ус-луги и неслучайно в последните няколко глобални индекса на ООН за измерване на навлизането на е-правителство Великобритания неизменно е в челните позиции. Това контрастира с бавния процес на внедряването им, започнал още през 2000 г. (и който по първо-начални планове е трябвало да приключи до 2005 г.). Самата визия за правителството е еволюирала от простата идея да консолидира различните правителствени портали, до цялостен редизайн на пуб-личните услуги с фокус върху крайния потребител. През юли 2012 г. е приет т.нар. План за реформа на публичните услуги (The Civil 
Service Reform Plan), чиято цел е да създаде условия за електронно правителство навсякъде, където това е възможно, а през ноември 2012 г. е публикувана Правителствената цифрова стратегия (the 
Government Digital Strategy). Стратегията цели да приобщи тези, кои-то досега не са ползвали онлайн услуги, да започнат да го правят. Сред избраните подходи се открояват ключови елементи, като: 

• повишаване на „цифровия капацитет“ на правителството и установяване на т.нар. „цифрови лидери“ в отделните департамен-ти, които да водят процеса; 
• обединяване на порталите Directgov и Business.gov в един уебсайт GOV.UK с цел унифициране на точката за достъп до онлайн обществени услуги;  
• анализ и публикуване онлайн на информация за цената и 
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ефекта на услугите, както и на цялата стратегия с цел популяризи-ране на възможностите. Голямото предизвикателство за гражданите не е да се повиши процентът на имащите онлайн достъп (както сочи изследването, това вече са 83%, независимо от географското и социалното им по-ложение), а да се увеличи процентът на използващите обществени онлайн услуги. Оказва се, че в доста от случаите тези услуги не се ползват не поради липса на техническа възможност или умения сред гражданите, а по други причини. Например въпреки високия процент на населението, което има достъп до интернет, използва-нето на електронни обществени услуги варира между 50 и 80%. Една от основните причини се дължи на незнанието на граж-даните, че дадена услуга се предоставя онлайн. Например за посо-чените 20 услуги между 80 и 90% от потребителите са знаели за наличието на 5 от тях, а иначе за отделни услуги по-малко от по-ловината са знаели, че съществуват онлайн. Други потребители са посочили, че предпочитат живия контакт, независимо че знаят за онлайн възможността. По принцип гражданите не са особено въз-хитени от идеята да предоставят персонална информация онлайн. Въпреки че доверието в правителството, общо взето, е по-голямо от това в банките или в магазините, само 37% от интервюираните охотно споделят информация с правителствените портали. Около 17% имат някакви притеснения за сигурността, а 5% твърдо не са склонни да споделят информация заради подобни притеснения. Оказва се, че новият уебсайт GOV.UK, осигуряващ единна точ-ка за достъп до обществени услуги, е много добре приет от потре-бителите и началните им впечатления са много добри. Основното, което ги привлича, са простотата на използване и количеството налична информация. Повечето представители на фокус групите, въз основа на чието мнение е получена информацията в доклада, охотно признават, че биха ползвали тези ресурси отново. Независимият анализ сочи наличието на по-голяма възмож-ност за ползване на онлайн услуги, както и че стратегията на пра-вителството за трансформация на обществените услуги в „цифро-ви по подразбиране“ е добре приета от повечето граждани и мал-ките и средните предприятия.  Правителствената цифрова услуга (GDS) следва да отчете, че голяма част от хората, които до момента не са свързани с интер-нет, могат да получат помощ и от приятели, роднини и познати. 
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Почти половината от изследваните, които нямат онлайн достъп, признават, че ползват познати или приятели да се свържат вместо тях и да направят каквото е нужно за получаване на електронната услуга. Съответно вероятно и необходимостта от държавна намеса не е толкова крещяща. От друга страна, публичните услуги следва да бъдат проектирани по начин, осигуряващ на потребителите възможност да заявяват лицензи или правят плащания, без да се притесняват от сривове в сигурността. На този етап тези притес-нения на обществеността все още не са взети достатъчно под вни-мание. В доклада е изложена идеята, че GDS следва да популяризи-ра плановете си за дигитално подпомагане и график за предоста-вяне на онлайн услуги на по-възрастните, както и за хората в не-равностойно положение или с увреждания. Отговорните лица е необходимо да оценят дали нуждата всяка правителствена инсти-туция отделно да прави подобни планове, е най-добрият подход. Логично, най-труднодостъпни са онлайн услугите за хората, които не ползват редовно интернет, но така или иначе, трябва да се тър-сят комуникационни канали, които да им предоставят информа-ция как лесно биха могли да ползват тези публични услуги.  GDS следва да промотира още повече GOV.UK, за да популяри-зира наличните онлайн обществени услуги. GOV.UK е добре приет от гражданите и фокус групите и над 6 милиона души са посетили сай-та през януари и февруари 2013 г. Това е повече от хората, които ня-кога са посетили Directgov и Businesslink, взети заедно. Както уста-новява изследването, повечето онлайн услуги са оценени като лесни за ползване, което допълнително увеличава възможностите за по-пуляризация, като същевременно се реструктурират и останалите услуги с цел повишаване на ефективността. Увеличеното ползване на онлайн услуги ще даде на институциите допълнителна информа-ция за потребителските навици и предпочитания. Това от своя стра-на ще доведе до подобрен дизайн на цифровите услуги от следващо-то поколение, както и ще понижи разходите в кратки срокове. 
2.1.3.2. ДОБРИ ПРАКТИКИ И ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО В ДРУГИ ДЪРЖАВИ Въпреки безспорните си усилия в областта на е-управле-нието, в последния доклад на ООН за глобалното развитие на е-правителството по света Великобритания изпада от 4-то на 7-о място, а тук ще споменем някои от добрите практики в други дър-
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жави от топ 40 на класацията (United Nations, 2018). През 2014 г. Португалската агенция за административна мо-дернизация стартира инициативата Място за гражданите (Citizen Spot), хелпдеск със специализирани служители, предоставящи ус-луги, свързани както с публичната администрация, така и с част-ния сектор. Програмата е насочена към тези, които не се чувстват удобно в онлайн среда. Тези локации предоставят лична подкрепа от обучени държавни или частни служители, които упътват граж-даните – клиенти при получаване на онлайн услуги. Човешкото взаимодействие улеснява онлайн използването, преподава диги-тална грамотност и има за цел да намали цифровото разделение. Агенцията има за цел да открие 1000 подобни локации и да осигу-ри покритие за всички 278 общини в континенталната част на Португалия (Bosse, Burnett, Nielsen, Rongione & Scholtens, 2015). През 2017 г. вече има 533 места за граждани, предлагащи приблизително 200 обществени услуги (AMA, 2016), като те са раз-положени главно в кметства, енории или пощи (OECD. Citizens Spots. Development., n.d.). Въпреки известно забавяне в изграждането на мрежата, инициативата постига успех в намаляването на разходите поради максимално използване на съществуващите ресурси и спо-деляне на разходите между публичните и частните субекти, които споделят отговорностите по експлоатацията на обектите, като до края на 2017 г. те са били използвани приблизително 320 000 пъти. Отвореността и демократичните принципи са ключови цен-ности и принципи във Финландия, които се прилагат в дигитална-та ера чрез Закона за отвореността на правителството, който беше ревизиран през 1999 г. Правителственият портал www.demokratia.fi, достъпен само на фински и шведски език, позволява на всеки гражданин да пред-лага инициативи или да прави коментари както на националната, така и на местната власт. Една от ключовите услуги е Гражданска-та инициатива за законодателно предложение, лансирана през есента на 2012 г. Инициативите, които събират над 50 000 подписа в даден момент, се изпращат в парламента, за да бъдат оценени за законодателна реформа. През 2015 г. правителството започва програма, помагаща на онези, които не са в състояние или не са свикнали да използват цифрови услуги. Министерството на финансите създава проекта HELP, за да изготви предложение за осигуряване на достатъчно 
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помощ за онези, които се нуждаят от такава при използване на цифрови услуги. Той също така създава Консултативен съвет „Ди-гитализация на ежедневието“, състоящ се от представители на над 20 организации на гражданското общество и академичната общ-ност, за да се гарантира, че разнообразните нужди на потребите-лите на услуги се вземат предвид при осъществяването на целта – дигитализиране на обществените услуги. Интересен пример може да се даде за Финландия и относно внедряване на е-услуги, базирани на технологията на блокчейн. Между януари 2014 г. и юни 2017 г. финландският орган по имиг-рацията получава над 41 000 молби за убежище, а тези, които са приети, са изправени пред дълго чакане за обработване на разре-шения за пребиваване и местни документи за самоличност. По време на периода на изчакване бежанците не могат да получат достъп до банковата система и месечните плащания от страна на гражданите трябва да се извършват в брой (Gray, 2017). През 2015 г. правителството си партнира с MONI, финландска стартъп компания, за да започне пилотна програма за цифрови финансови услуги, даваща възможност на бежанците да получават пари и да плащат сметки, без да се налага да си откриват банкова сметка. MONI разработва предплатена дебитна карта (Mastercard), свързана с уникална цифрова идентичност, съхранявана на блок-чейн, която не изисква банкова сметка или документи за самолич-ност. Услугата опростява плащанията за социално подпомагане между правителството и бежанците и създава дигитална пътека, която дава възможност за оценка на кредити и разширен достъп до други финансови продукти (Heath, 2016). Притежателите на акаунти могат да кандидатстват за заем чрез мобилния си теле-фон, от приятели или финансови компании. Дигиталната пътека позволява на потребителите да си дават назаем пари, като опреде-лят максимална сума. Заемите между потребителите нямат такси и лихва, а услугата е безплатна (Gray, 2017). Към септември 2017 г. програмата има около 4000 активни акаунта и дейността се разширява, тъй като потребителите бежан-ци си намират работа, плащат сметки и прехвърлят пари на родни-ни. През четвъртото тримесечие на 2017 г. програмата стартира в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), което позволява на възрастни над 18 години да се регистрират онлайн чрез телефонен номер и адрес на жилище (MONI, 2017). 
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Беларус преминава от фаза на високо развитие на индекса на е-правителство (EGDI – Electronic Government Development Index) през 2016 г. към фаза на много високо развитие на същия през 2018 г. Това вероятно се дължи на Националната стратегия за устойчиво социално и икономическо развитие за периода до 2030 г., включва-ща няколко инициативи, свързани с развитието на ИКТ в различни сектори на икономиката, като Стратегията за информатизация на Република Беларус за периода 2016 – 2022 г., разписана през 2015 г. с цел подобряване на ИКТ в предоставянето на услуги за електрон-но управление. Друга инициатива – Държавната програма за разви-тие на цифровата икономика и информационното общество за 2016 – 2020 г., определя визията за „цифровите трансформация“ на бела-руската икономика и гарантира ефективното внедряване на цифро-ви инструменти. Тази програма е предназначена за дигитализация на съществуващи процеси в здравеопазването, обществените по-ръчки, образованието и др. (United Nations, 2018). Правителството на Уругвай се ангажира с цифровизацията на всички услуги до 2020 г. на президентско ниво. Като част от тази стратегия всички правителствени услуги, например попълване на формуляр или насрочване на среща, трябва да стартират онлайн до последното тримесечие на 2016 г. Следвайки гъвкава системна архи-тектура, мнозинството услуги, например електронни формуляри, електронни известия, е-разплащания, се дигитализират, като се из-ползват споделени и многократно използваеми компоненти, което ги прави по-удобни за стандартизация. Един от тези компоненти е „еднократното влизане“, което позволява на гражданите да влизат във всички правителствени служби с един потребителски идентифи-катор и парола или с помощта на цифров подпис, интегриран в уруг-вайската лична карта. Националният правителствен портал е наре-чен GUB.UY, за опростяване на взаимодействието с правителството чрез нови интегрирани услуги, които вече са достъпни, като еднок-ратно приложение, проследяващо състоянието на всяка правителст-вена услуга, или програма за обслужване на едно гише. Всичко това се координира от Агенцията за електронно управление и обществото на информацията и знанието (Agesic) от Службата на президента ка-то част от уругвайската дигитална политика за трансформация. В допълнение към разработването на „План за цифрово пра-вителство 2020“, правителството на Уругвай създава плана „Прог-рама на цифров Уругвай 2020“, изграден върху четири основни 
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стълба: i) социална политика и приобщаване, ii) устойчиво иконо-мическо развитие, iii) управление на правителството, iv) управле-ние на информационното общество. Цел VI от дневния ред, „Уп-равление на близостта“, е да се подобрят прозрачността, отчет-ността, участието на гражданите и услугите чрез увеличаване на фокуса върху взаимодействието на гражданите с правителството. Конкретните цели включват създаването на „Центрове за реакция на гражданите“ и портали, които ще позволят на гражданите да извършват всички трансакции, свързани с избора на онлайн услу-ги (Uruguay Digital Agenda 2020: Transforming with Equity, 2017). Един от най-насърчителните примери за използване на елек-тронни услуги в световен мащаб е Естония. През единния портал на електронното правителство гражданите участват във вземането на решения, преглеждат и коментират законодателството онлайн и изпращат предложения на правителството. То вече е възприело та-зи иновационна форма за общуване с населението и е в състояние в кратки срокове да реагира на обществените очаквания. Гласуването през интернет е една от възможностите за избо-ри в допълнение към другите методи за гласуване в Естония. През 2012 г. е създадена специална Комисия за електронно гласуване, която отговаря за провеждането на интернет гласуване дори кога-то Националната избирателна комисия запазва надзорна роля. Ин-тернет гласуването е въведено за първи път на местните избори през 2005 г., когато повече от 9 хиляди избиратели гласуват чрез интернет, което съответства на около 2% от всички регистрирани избиратели. Оттогава електронното гласуване е станало норма за всякакви избори (местни, парламентарни и др.), като на изборите през 2019 г. почти половината избиратели са гласували онлайн. Естония създава т.нар. X-Road (E-Estonia, n.d.), представлява-ща приложна мрежа за обмен на данни между системите на раз-личните агенции, така че всички правителствени услуги да бъдат ефективно достъпни от едно място. Освен че предлага механизми за запитвания в множество бази данни и поддържа сигурния об-мен на документи, X-Road безпроблемно интегрира различни пра-вителствени портали и приложения. Частният сектор може също да се свърже с X-Road, за да прави запитвания и да се възползва от достъпа до защитен слой за обмен на данни (Data Exchange Layer X-Road, n.d.). Благодарение на X-Road е възможно предоставянето на почти 
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100% от публичните услуги онлайн. С помощта на X-Road се правят средно 500 милиона заявки годишно. Естонското ноу-хау е внедрено и в други държави, като Финландия, Азербайджан, Намибия, както и на Фарьорските острови. Освен това между Естония и Финландия е създаден трансграничен обмен на цифрови данни, което прави X-Road първата реална платформа за трансграничен обмен на данни. Република Корея е разработила „Генерален план за елект-ронно правителство 2020“ за справяне с предизвикателствата, ко-ито произтичат от постоянно развиващата се среда на електрон-ното правителство. Планът се състои от пет стратегии, които включват: разработване на изцяло цифрово правителствено обс-лужване, реформиране на публичната администрация въз основа на интелигентна информация, създаване на по-благоприятни за цифровите технологии индустрии, изграждане на платформа за електронно правителство и затвърждаване на позициите на стра-ната като основен износител на технологии за електронно прави-телство. Правителството разработва генерален план на всеки пет години, за да гарантира, че услугите на електронното правителст-во, които предлага, включват най-новите налични технологии и вземат предвид развиващите се нужди на гражданите.  Чрез своята „Дигитална стратегия 2016 – 2020 г.“ Дания про-дължава да се развива към дигитална публична администрация, ко-муникация и електронни услуги. Специфични области на стратегия-та са: лесен за използване и прост цифров публичен сектор; по-добро използване на данните и по-бърза обработка на случаи; повече ин-тегрирани социални услуги; по-добра рамка за бизнес общността; наличието на данни от публичния сектор като двигател на растежа; наличието на ефективен сектор за комунални услуги; защита на дан-ните в публичния сектор; здрава цифрова инфраструктура и дигита-лизация за всички. Освен инициативи като задължителна цифрова поща и задължително онлайн самообслужване за физически лица и предприятия наскоро са въведени и телемедицински решения за хо-ра с хронични заболявания, инструменти за дигитално обучение и свободно и безплатно наличие на данни от публичния сектор онлайн за лица, фирми и институции. Стратегията набляга на необходимост-та публичният сектор да работи в тясно сътрудничество с бизнес общността и всички останали заинтересовани страни, за да създаде основата за „гъвкаво и адаптивно общество, готово за все по-дигитализиран свят“ (The Digital strategy 2016 – 2020, 2016). 
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Неслучайно в последните две глобални изследвания Дания е на челно място в индекса за измерване на е-правителство EGDI, за който вече стана дума (фиг. 2.1). 

 
Фиг. 2.1. Актуална класация на държавите по индекс 

на е-правителство (United Nations, 2020) Може да се посочат още редица добри практики на елементи от електронното правителство от други държави. Сред тях са как-то относително развити икономики, така и типични развиващи се държави. Например значителен брой от африканските държави вече са въвели промени, които допринасят за дигиталната транс-формация на национално и регионално ниво. Мавриций създава регионална академия за електронно управление, Нигерия старти-ра правителствена интегрирана информационна система за фи-нансово управление (GIFMIS), Зимбабве активира публична систе-ма за финансово управление, касовите апарати в Етиопия са пряко свързани с данъчните власти, а Намибия е създала платформа за потребителски опит (UXP), която позволява да се интегрират циф-ровите услуги на различни държавни институции в единна систе-ма. Около половината от страните в Африка имат системи за циф-рова идентификация (ID), предназначени да улеснят цифровото, 
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финансовото и социалното включване (United Nations, 2020). Тук свързващият елемент е желанието да се оптимизира управлението чрез средствата на информационните и комуникационните техно-логии (Panda & Swain, 2009); (Schware & Deane, 2003). Например показателен е опитът на Тайван за образоване на гражданите за ползване на електронни услуги, като с цел повиша-ване на мотивацията им са създадени специални правителствени обучителни уебсайтове. Тайванското правителство е преценило, че повишаването на увереността на гражданите, че могат да се справят с електронните услуги, е важен фактор за увеличаване на броя на ползвателите и респективно оправдава разходите за уп-равление на държавата. Добър пример за прилагане на електронното управление е Ин-дия. Например в Андхра Прадеш е въведена електронна услуга за ре-гистрация на земи – тя включва плащане на данък за собственост и издаване на актове за земя в 230 локации. Процесът отнема 5 минути вместо 15 дни и се възприема изключително добре от гражданите. На голям успех се радва проектът Е-митници във Филипините. Бързото изчистване на основните трансакции значително е понижи-ло цената на търговията. Товарите се освобождават след срок между четири часа и два дни в сравнение с осемте дни чрез предишната сис-тема. В една от най-противоречивите страни по отношение на прилагане на държавността, Мексико, вече се изисква държавните служители да декларират имуществото си онлайн, и това създава условия за прозрачност и доверие у гражданите. В Чили съществува система за електронни обществени поръч-ки, която по експертни разчети спестява стотици милиони долари годишно и този процес е само една от първите стъпки на по-ефективно прилагане на механизмите на електронното управление. Очевидно стартирането на успешни практики на електрон-ното правителство е типично както за развитите, така и за разви-ващите се държави. Основните аргументи за въвеждане на добри примери за е-правителство са чисто фискални, но с навлизането на информационните и комуникационните технологии повечето пра-вителства постепенно осъзнават, че ефективната администрация, освен че пести ресурси, повишава доверието на гражданите и в крайна сметка повишава тяхното спокойствие, благосъстояние, увереност и лично щастие. 
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2.2. РОЛЯ НА Е-УПРАВЛЕНИЕТО ЗА УСКОРЯВАНЕ 
НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ Често споменаваме, че електронното правителство е универ-сален катализатор на социални процеси, но в същината си то прос-то играе ролята на оптимизиращ алгоритъм за традиционни соци-ални дейности. Очевидно на е-управлението са присъщи бързина (всичко се прави на компютър и се смята автоматично), точност и надеждност (намалява вероятността от грешки), икономическа ефективност (много неща стават по-евтини, като се извършват он-лайн), както и по-директна възможност за практическо участие на гражданите. Всъщност администрацията съществува при елект-ронното правителство, както и досега, но тъй като гражданите почти не я виждат, те постепенно забравят за нея и започват да се чувстват много по-непосредствени участници в процеса на е-управление, общувайки само с монитора пред себе си. Сред най-очевидните примери за ускоряване на социален процес със средствата на е-управлението са търсенето и намира-нето на работа. Очевидно в една електронна система, където всич-ки свободни места се отбелязват заедно с всички търсещи работа, които имат съответната квалификация, е съвсем естествено да се намери алгоритъм, който свързва едните с другите. По подобен начин може да се търсят леглова база в болници, свободни места в детски градини и пр., а прозрачността на електронното управле-ние прави всичко много по-видимо и открито за всички участници. 
2.2.1. ПРОМЯНА НА ТЕНДЕНЦИИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 
ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО Един от най-засегнатите от въвеждане на е-управлението е пазарът на труда, като основните промени са в две посоки – от ед-на страна, множество нискоквалифицирани професии са обречени да изчезнат, най-вече поради стремителното навлизане на автома-тизация и роботизация на много производства и услуги (включи-телно вече е възможно в много случаи изцяло да се заменят тра-диционни професии, като сервитьори или продавачи, със съответ-ни роботизирани устройства). От друга – именно навлизането на технологиите в редица случаи довежда до нуждата от много по-сериозна квалификация за упражняване на дадена професия или 
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дори до появата на съвсем нови професии (например компютърен психолог, дизайнер на дронове или експерт по космическо право). Според много специалисти до 2030 г. над 30% от съществуващите професии ще са претърпели драматична трансформация, а до сре-дата на века вероятно половината съществуващи професии вече ще са история. Нека все пак разгледаме от какво се влияе пазарът на труда, за да изкажем едно обосновано предположение как би се повлиял под въздействието на електронното управление. 
2.2.1.1. ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ТРУДА Едни от основните фактори, влияещи върху пазара на труда, са демографският фактор и човешкият потенциал (умишлено ги сла-гаме в една категория, защото де факто имат сходни характеристи-ки и тежест по отношение на трудовия потенциал). От една страна, различните възрастови групи имат различни потребности и рес-пективно – различен набор от потребителски стоки и услуги, които следва да се произведат или доставят. От друга страна, самата структура на работната сила силно зависи от демографския фактор и от възрастовите и други особености (например процент мъже, жени, образователен ценз и др.) на потенциалната работна сила. Общото икономическо и технологично развитие също е изк-лючително съществен фактор. Известно е, че с масовизацията на дадени производства и появата на ефективни производствени ли-нии себестойността на продуктите намалява драстично, което може за броени месеци да прекрои производствата на огромни фирми, държави или дори наднационални корпорации. Вече ежедневно наблюдаваме как компании гиганти местят продукти, производства или дори цялостната си дейност между държави или континенти, като светът постепенно се превръща в една глобална общност, от която всеки се стреми да завладее максимален пазарен дял. Логич-но е обаче едно подобно местене да се извърши само ако са налице съответните технологични и икономически предпоставки. Нормативната база и административната среда са третият и не последен по важност фактор. Можем да имаме прекрасна де-мография и най-съвременни технологии, но при един диктаторски режим или неподходящо законодателство да не можем да развием пазарния потенциал на нашата дейност и затова можем да разг-леждаме пазара на труда единствено като комплексен набор от 
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всички изброени фактори и липсата на един от тях да се окаже критична. Може ли масираното въвеждане на електронно управление да повлияе на пазара на труда и как точно? Всъщност то може да повлияе поотделно на всеки от изброените фактори, като влияни-ето винаги е двустранно, защото електронното управление не ви-рее във вакуум, а то също е контекстно зависимо и от човешкия фактор, и от технологиите, и от нормативната среда. Можем да разгледаме в детайли влиянието на е-управлението, като си дава-ме ясна сметка за тази двупосочност на процеса. 
2.2.1.2. ВЛИЯНИЕ НА Е-УПРАВЛЕНИЕТО ВЪРХУ ФАКТОРИТЕ, 
ОФОРМЯЩИ ПАЗАРА НА ТРУДА От една страна, въвеждането на е-правителство предполага по-сериозно ниво на боравене с технологиите от страна на граж-даните – например, за да можем ефективно да се възползваме от услугите на е-правителството, това предполага наличие на ком-пютърна грамотност и съответни технологични средства, т.е. една по-висока квалификация, която може да повлияе на нашата насто-яща или бъдеща трудова реализация. От друга страна – масирано-то въвеждане на е-правителство влияе върху структурата и изиск-ванията към работните места в администрацията, като най-естественият ефект е, че намалява нуждата от чиновници, а осво-бодените кадри могат да се преориентират към други отрасли на икономиката. Разбира се, най-естественото нещо е да бъдат осво-бодени кадрите с най-ниска квалификация, но понеже в България това невинаги е така, нека просто кажем, че електронното прави-телство може да има съществено влияние и при миграцията на кадрите между частния и държавния сектор и обратно. Самата специфика на е-управлението предполага и една по-висока мобил-ност на личния състав, което, от друга страна, би позволило и на човек с по-висока квалификация да заеме административна длъж-ност, ако примерно му разрешат да работи почасово или дистан-ционно за определен период. Икономическото развитие също доста директно може да се повлияе от въвеждането на е-правителство. Неслучайно именно икономическата ефективност и пестенето на ресурси са от воде-щите причини за въвеждане на електронно управление. При нали-чие на модерни, гъвкави и модулни системи за събиране на данъ-
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ци, предоставяне на информация на гражданите и пестене на ра-ботно и лично време всички тези икономии и увеличени възмож-ности за растеж водят до повишаване на брутния вътрешен про-дукт и респективно – до икономическо развитие. Взаимодействие-то между различни администрации по електронен път пък води до по-висока удовлетвореност на гражданите, което косвено се изра-зява в повишена производителност на труда, което отново реф-лектира благоприятно върху икономиката. От друга страна, тех-нологичното развитие също се повлиява от въвеждането на е-управлението, защото то има сериозен потенциал за мултиплици-ране на добри практики и нерядко може да се случи държавата и бизнесът да копират едни от други полезни неща и това да доведе до добавена стойност и за двете страни. Въвеждането на елект-ронно управление ще има и други измерими ползи – намалената необходимост за граждани и фирми да посещават институциите, ще доведе до икономия на гориво и електроенергия, намалени въглеводородни емисии и по-малка нужда за отделяне на средства за този проблем. Редно е и да се отчете, че електронното правител-ство намалява необходимостта от разпространение на информа-ция на хартия, което води до пестене на листни маси, следователно също има благоприятен ефект върху екологията, здравословния живот и просперитета на населението. Нормативната база, поне на теория, следва да се развие преди въвеждането на електронно управление, но практиката показва об-ратното – често се оказва, че технологиите са изпреварили законо-дателството, и бързо следва да се намери подходяща нормативна рамка, за да узакони това, което вече се използва от всеки. Напри-мер наличието на мобилно устройство практически у всеки гражда-нин е естествен катализатор на подходяща нормативна база, позво-ляваща мобилна идентификация или онлайн разплащания, като, ес-тествено, може да бъдат дадени и други примери. Често под влия-ние на технологиите много по-бързо може да бъде идентифицирана неадекватността на дадена законодателна мярка и да се предприе-мат ефективни мерки за нейното преодоляване – например като се въведе гъвкаво законодателство, насърчаващо работата от разсто-яние, която в близко бъдеще ще стане императив, особено в ситуа-ции като COVID кризата, която светът преживява в момента. Комбинацията от всички тези въздействия е ясен индикатор за значителното влияние, което може да има електронното управ-
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ление върху пазара на труда, като предварително е ясно, че основ-ната посока на въздействие води до намаляване на броя на нис-коквалифицираните работни места (които просто се роботизират или автоматизират) за сметка на висококвалифицирани такива, за които често трябва да се изградят или обучат специални кадри. Именно в този контекст е особено важно да се вземе под внимание и въвеждането на електронното управление в тясна връзка с мо-дернизацията на образованието и разглеждането на тези мерки като опорни стълбове на икономиката, базирана на знание, а не на природни ресурси и други дадености.  Важно е и да се отбележи, че икономическият ефект от въ-веждането на електронно управление е толкова по-значителен, колкото по-бедна и маргинална е държавата, защото то ѝ помага да концентрира усилия, технологични средства и човешки капитал именно в сектори с най-висока добавена стойност – например ус-лугите, свързани с управление на хора и процеси. 
2.2.1.3. ПАЗАРЪТ НА ТРУДА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ФИРМЕНОТО 
УПРАВЛЕНИЕ И НА ОТДЕЛНИЯ ИНДИВИД Електронното управление неслучайно се смята за една от движещите сили на икономиката на знанието. То ни помага да оценим ефективността на различни процеси и услуги, като напра-вим своеобразен реинженеринг в процеса на електронизация, и неслучайно въвеждането на електронни услуги води до цялостна трансформация в начина на обслужване на населението. Например един от знаковите индикатори на електронното управление е, че държавите и компаниите с негова помощ преминават спонтанно от режим 5x8 към режим 7x24 (т.е. непрекъснат цикъл), което зна-чително увеличава ресурса и капацитета им, без значение дали става дума за търговска услуга, или за административен процес, обслужващ гражданите. Оптимизацията на държавното управле-ние носи преки финансови и социални ползи, тъй като пести вре-ме, нерви, средства и организационни усилия на гражданите и фирмите, което в дългосрочен план носи преки икономически ди-виденти на всички участници в процеса. На практика това е един самовъзпроизвеждащ се цикъл, в който времето, спестено на гражданите и фирмите от електронно-то управление, се връща като допълнителен брутен вътрешен продукт в националните икономики; той позволява правене на 
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нови инвестиции в публичната сфера (включително за същото то-ва е-управление), което води до нови икономии, и влизаме в един печеливш кръговрат, в който ползите може да се измерят в реални метрики, включително фискални. Пазарът на труда е изключително динамичен и той ще бъде винаги такъв под влияние на бурното развитие на технологичния и научен прогрес, но за да бъде този пазар и управляем и предви-дим, е необходимо да концентрираме повече усилия именно в електронното управление, защото то ще ни помогне да съберем позитивната си енергия в една посока и да имаме обективна база за оценка на въздействието на процеса на е-управление. Ефектив-ното прилагане на ИКТ позволява всеки социален процес или яв-ление (безработица, ръст на производството, брутен вътрешен продукт, икономически растеж и др.) да бъде лесно измерен и оце-нен, и по този начин лесно можем да намерим и конкретни число-ви зависимости между ефективизирането на процеса на управле-ние по електронен път и промяната на пазара на труда, както и да предвидим бъдещите тенденции. Всички изброени особености на електронното правителство с пълна сила може да бъдат отнесени и към фирменото управле-ние, а също и към екосистемата на всеки отделен гражданин. По същество всеки от нас също прилага едно своеобразно електронно управление в живота си, подреждайки бележките в таблета си, настройвайки смартфона си да му напомни за дадена среща, или обобщавайки семейния бюджет на домашния си лаптоп. Всички тези особености неизменно насърчават и персоналната ни конку-рентоспособност и именно в този контекст оказват пряко влияние върху нашата реализация на пазара на труда, помагайки ни да сме по-знаещи, можещи и ефективни. 
2.2.2. ВЛИЯНИЕ НА Е-ПРАВИТЕЛСТВОТО 
ВЪРХУ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛНО УЧАСТИЕ 
НА ГРАЖДАНИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА Електронното управление е само една от специфичните ха-рактеристики на икономиката на знанието, защото именно при него можем най-лесно и бързо да оценим ефекта на познанието върху традиционни дейности и да анализираме как количествено и качествено се променя обществото след внедряването му. 
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Да направим кратък анализ за начините, по които електрон-ното управление би повлияло върху възможностите на граждани-те за по-активно участие в социалните процеси. Основно ще се раз-гледа въпросът дали то дава реална възможност за по-пряко учас-тие на гражданите в управлението, или обслужва основно публич-ната администрация. 
2.2.2.1. ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ За да се цифровизира един административен процес, поняко-га е нужен цялостен анализ на съществуващите дейности и в хода на анализа бързо се вижда кои дейности са излишни или се из-вършват нерационално, така че в цифровата среда те просто не се появяват. От друга страна, ИКТ са изключително мощно и в извес-тен смисъл универсално средство и често ни дават много по-голе-ми възможности и идеи за разширяване на дадена услуга. Напри-мер, ако трябва да уведомим населението по някакъв класически начин, че в определен ден и час ще бъдат посетени от анкетьори по преброяването, това би отнело изключително много време и ресурс. От друга страна, достатъчно е да разполагаме с база данни с мобилните им номера и подходящ софтуер и за минути милион души могат да получат есемес с тази информация – това е нагледен пример за е-управление.  Подобна лекота насърчава гражданите да ползват е-услуги, създава се критична маса, която от своя страна се амбицира да изисква нови услуги от администрацията, това привлича още по-вече граждани и по този начин се създава един позитивен цикъл на обществено доверие и развитие. В контекста на е-правителството публичните услуги имат няколко нива, като услугите от най-ниското ниво са само с инфор-мационен характер, а тези от най-високото предполагат интерак-тивност и възможност за трансакция и плащане по електронен път. Възможността за предоставяне на публични услуги по елект-ронен път зависи основно от технологичните възможности на съ-ответната администрация, както и от квалификацията на служи-телите, затова не бива никога да забравяме, че зад технологичната фасада обикновено се крият чисто човешки отношения. Електрон-ното правителство не може да замени реалното правителство, то просто може да го накара да работи по-ефективно и да даде въз-можност на повече граждани да получат удовлетвореност от полз-
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ването на административни услуги. Основната роля на държавата е да предоставя услуги на своите граждани и ако тя не е в състоя-ние да го прави, самият замисъл за държавно управление е поро-чен в същината си. Практиката показва, че голяма част от т.нар. „публични услуги“ спокойно могат да се предоставят на частния сектор и в редица случаи това се оказва по-евтино, бързо и лесно.  Ако трябва да сме прецизни, никъде по света все още елект-ронното правителство не е стигнало 100% ниво на задоволеност на гражданите, дори само заради факта, че все пак от гражданина се изисква поне да ползва електронно устройство (компютър, те-лефон, таблет), за да може да участва в процеса. От друга страна, и най-напредналите държави в сферата на е-правителството посто-янно развиват своите услуги и допълнителен административен капацитет, успоредно с повишаване на квалификацията на своите служители и желанията на гражданите.  Електронното правителство ни помага да се научим да изис-кваме неща, които допреди години сме смятали за невъзможни, а в днешната динамична реалност се свеждат до няколко натискания на клавиш. В този смисъл спокойно можем да твърдим, че транс-формацията на публичните услуги не е просто технологичен, а со-циален процес и ролята на гражданите в него е водеща. 
2.2.2.2. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЛИЯНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ 
ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА 
НА Е-ПРАВИТЕЛСТВОТО Електронното правителство е двустранен процес – от една страна, администрацията предоставя услуги, а от друга – гражда-ните ги заявяват и получават. За да се затвори цикълът на адми-нистративното обслужване, и двете страни са еднакво важни, тъй като без ползватели на дадена услуга тя няма практически смисъл. Респективно наличието на граждани, искащи услугата, осмисля съществуването на администрацията, която да я предостави. В то-зи смисъл дори от чисто управленска гледна точка желанията на гражданите пряко влияят върху процесите на управление на стра-ната, а трансформацията и появата на нови административни ус-луги са тясно свързани и с времето на живот на администрациите, които ги предоставят.  Много по-важна и перспективна по отношение на чисто уп-равленските механизми се оказва възможността на гражданина да 



ГЛАВА II. ДОБРИ СВЕТОВНИ ПРАКТИКИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕЛЕКТРОННОТО... 

 107 

ползва интерактивни услуги и да заяви своето мнение по един или друг въпрос, тъй като често това мнение е решаващо за бъдещето на управлението. При това тук не се визират крайни случаи, като провеждане на референдум или избори, а дори един базов анализ на ползваемостта на услугите, на чиято основа управленците пра-вят планове за бъдещото развитие на е-правителството. Напри-мер, ако дадена административна услуга активно се ползва и има постоянни опашки на гишетата, това е сигурен признак, че тя следва по един или друг начин да се трансформира в електронна, за да може да задоволи търсенето и да насърчи предлагането.  Важно е да се отбележи, че посредством ИКТ много повече граждани и за много по-кратко време могат да се включат в диало-га с администрацията, да заявят своите нужди и да станат причина за развитието на даден социален процес или действие от страна на държавните служители. В реалния живот рядко един чиновник може да се срещне с повече от 10 – 20% от гражданите, които обс-лужва, особено когато става дума за големи населени места. Полз-вайки средствата на електронното правителство, служителят има вече начин да достигне до всеки дом и да се създаде своеобразна виртуална връзка на гражданите с правителството, като ролята на всички е еднакво важна и основното в този диалог са предоставя-нето на услугата и удовлетвореността на гражданина. Възмож-ността този гражданин да бъде удовлетворен и мнението му за администрацията да е позитивно, е правопропорционална на сте-пента на електронизация на услугите, като не бива да забравяме и че това е динамичен процес, който на практика никога не свършва. Едни услуги раждат други, удовлетворяването на нуждите на гражданите поражда нови нужди и така до безкрай. В икономика, базирана на знание, все повече администра-тивни услуги ще се извършват по пътя на електронното управле-ние и потенциално все повече хора ще имат лостове за въздейст-вие върху администрацията и управлението. В миналото много граждани просто са се отказвали да ползват публични услуги по-ради тяхната тромавост, мудност и институционална неадекват-ност. В днешно време, благодарение на експлозивното навлизане на ИКТ във всички сфери на публичния живот, настъплението на интернет, социалните мрежи и мобилните телефони, вече почти всеки гражданин има средствата и е развил уменията да изисква и получава услуги по електронен път, и сега администрацията след-
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ва да изпълни своите ангажименти и да осигури подобни услуги. Чрез средствата на ИКТ потребителите на е-услуги могат много по-активно, постоянно и целенасочено да изискват държавата да си свърши работата, да засипват чиновниците с електронна поща и подадени електронно заявления за достъп до обществена ин-формация, като по този начин принуждават държавата да бъде по-оперативна, кооперативна и гъвкава. В крайна сметка всички тези процеси довеждат до ефективизиране на дейността на публичните институции, гражданите са прекият виновник за това, а лостовете за въздействие са свързани с електронното управление. 
2.2.2.3. РОЛЯТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ЕФЕКТИВИЗИРАНЕ 
НА ПРОЦЕСИТЕ В едно свързано общество ролята на технологиите е ключова за всички социални процеси. Посредством механизмите на е-управлението държавата може да е много по-можеща и ефективна, а гражданинът – все по-доволен от това, което е получил. От друга страна, една по-ефективна администрация поражда повече търсе-не на все по-нови и авангардни услуги, като по този начин гражда-нинът директно се намесва в процеса на е-управление, чийто ос-новен субект е. В крайна сметка, благодарение на глобализацията и развитието на ИКТ, все повече българи имат представа какво се случва в модерния свят, и е съвсем естествено всички тези услуги постепенно да станат достъпни и у нас. Въпрос на време, но и на социален натиск е скоро и ние да се превърнем в е-държава подоб-но на Естония, а причините досега това да не се е случило, не са технологични или финансови, а чисто социални, свързани с кри-воразбрания начин на правене на бизнес от някои фирми, които в стремежа си да печелят държавни поръчки, провокират админист-рацията да извършва куп ненужни търгове за е-правителство с предрешен резултат и нулева ефективност. Естествено, с времето, посредством чисто пазарния натиск, идващ от самите потребите-ли, е-услугите в държавата ще станат ежедневна необходимост и реалност, а дотогава можем само да се надяваме, че технологично-то развитие на обществото активно ще ускори този процес. В икономиката на знанието печелят социално активните граждани, а при едно електронно управление техните лостове за въздействие са неимоверно по-големи, отколкото в класическата административно-управленска среда. При електронното прави-
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телство, където повечето е-услуги трябва да работят в режим 24х7, логично начинът на общуване с администрацията качествено се променя и в дългосрочен план това несъмнено ще доведе до по-добряване на удовлетвореността на гражданите и по-високо ка-чество на живот. 
2.2.3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕФОРМИ В ПРАВОСЪДНАТА 
СИСТЕМА СЪС СРЕДСТВАТА НА Е-УПРАВЛЕНИЕТО В този раздел няма да се дискутира съдебната реформа, коя-то вече от години е пресечна точка на разнородни политически и медийни страсти, нито пък смятаме, че точно тя може да бъде ре-шена само със средствата на електронното правителство. Все пак технологиите имат някакъв предел, а тук просто ще посочим ня-кои от очевидните начини правосъдието да стане по-бързо, ефек-тивно, прозрачно и надеждно. Истината е, че по редица причини в момента то не е никое от тези неща и това сериозно подкопава общественото доверие в съдебната система, а оттам – и в държав-ността като цяло. Накратко – въвеждането на е-управление в пра-восъдието, освен че ще направи съдебния процес по-качествен, ще премахне и чисто психологически бариери у гражданите относно възможностите на държавата ни за справедливо правораздаване. 
2.2.3.1. ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕФЕКТИВИЗИРАНЕ 
НА ПРОЦЕСА НА СЪДОПРОИЗВОДСТВОТО Една от ключовите характеристики на е-управлението е прозрачността. Благодарение на интернет и при една разумна ИТ стратегия, свързана със съдебната система, очевидно една от важ-ните цели, които ще бъдат постигнати, е прозрачност на всички нива. От една страна, самите служители в правосъдната система ще имат по-добра визия какво се случва, и увереност, че споделят общи институционални ценности, свързани с правораздаването, а от друга, гражданите и фирмите ще виждат в реално време какво се случва – дела, решения, съдебни състави, добри практики и т.н., което ще ги мотивира да вярват, че в България нещата могат да се случват и по обективен и открит начин. Подобен ще е ефектът и върху чуждестранните граждани – например инвеститорите много по-охотно биха инвестирали в една справедлива инвестиционна 
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среда, туристите много по-спокойно биха идвали в държава, която уважава правовия ред, собствеността и човешките права, и т.н. Частично тези добри намерения са отразени в приетата 
Стратегия за въвеждане на електронно управление и елект-
ронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г., която е достъпна на портала за обществени консултации на Министерския съвет (Министерски съвет, Портал за обществени комуникации, 2014). Както е заложено в преамбюла, основната цел на Стратегията е да се повиши ефективността в сектор „Правосъдие“ чрез използ-ването на електронни документи не само от органите на съдебна-та власт, но и от всички органи в сектора, както и при взаимодейс-твието им с други административни органи, организации, гражда-ни и бизнеса. Разглеждайки стратегията, виждаме някои от осно-вополагащите принципи на електронното управление – например принципа за еднократно събиране и многократно предоставяне на информация или пък въвеждане на подхода на отворени данни и предоставяне на пълноценен достъп до информация (open data – Директива 2013/37/ЕС относно повторната употреба на информа-цията в обществения сектор). Една от важните за всички секторни стратегии, засягащи е-управлението, точки е тази за създаването на единна и централи-зирана ИТ инфраструктура за сектора, като основа, гарантираща надеждност и непрекъсваемост при предоставянето на електрон-ни услуги. Очевидно реализирането на подобен проект в право-съдната система ще повиши бързодействието и надеждността, ще направи обмена на данни и информация по-ефективен и ще доведе до икономия от мащаб, тъй като една централизирана инфраст-руктура се обслужва много по-лесно и евтино от десетки разпръс-нати мрежи във всяка отделна институция на съдебната власт. В рамките на Стратегията за е-правосъдие Министерството на правосъдието и Висшият съдебен съвет разглеждат въвеждане-то на електронно правосъдие и електронно управление в сектора като набор от взаимносвързани средства, чрез които се осъщест-вяват: 

• опериране с електронни дела и документи от страна на ор-ганите на съдебната власт; 
• достъп до националните регистри по електронен път в ре-ално време; 
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• подобряване на взаимодействието и интегрирането на ин-формационните системи на законодателната, съдебната и изпъл-нителната власт в Република България; 
• свързване на националното ни законодателство и регистри с аналогични европейски регистри и структури; 
• предоставяне на административни услуги по електронен път; 
• повишаване на общата правна култура на гражданите; 
• постигане на технологична и семантична съвместимост чрез разширяване на обхвата и максимално прилагане на вътреш-ните и международните класификатори в съответствие със Стра-тегията за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020, европейското електронно правосъдие и приетата пътна карта, както и поетите ангажименти на сектора към инициативите на ЕС; 
• правосъдие, максимално близо и в полза на гражданите и бизнеса. Всички тези амбициозни цели засягат повече или по-малко прилагането на редица технологични възможности, които в край-на сметка трябва да доведат до по-ефективно съдопроизводство. 

2.2.3.2. ОРГАНИЗАЦИОННИ И СОЦИАЛНИ ПОЛЗИ 
ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ Вече бе споменато, че в крайна сметка целта на въвеждане на е-управление в правосъдната система е тя да стане по-бърза, по-ефективна, по-прозрачна и по-надеждна. Това не е невъзможно, а в някаква степен е и задължително предвид обидно ниския рейтинг на съдебната власт в страната. Естествено, електронното управле-ние не е панацея и не можем да очакваме да се справи с всички проблеми, ако отговорните лица, които го внедряват, не са си пос-тавили това като ключова задача, но при една изявена добронаме-реност и относителна компетентност това, което може да се пос-тигне, са поне следните неща: 

− Прозрачност. Вече ѝ отделихме подобаващо внимание, но все пак да споменем колко различни биха били нещата от органи-зационна гледна точка със средствата на електронното управле-ние. Например всеки би могъл да вижда какви дела текат в момен-та, за кога е насрочено следващото заседание, кои са били съдиите, 
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по кои решения е имало особено мнение, каква съдебна практика съществува при подобни случаи и т.н. През годините обществе-ността нееднократно заявява резервите си по отношение на обек-тивността на съдебната система – например относно случайното разпределение на делата в дадено съдилище. Очевидно, ако има внедрена подходяща информационна система, която извършва то-ва разпределение и тя може да бъде проверена от експерти, които да удостоверят нейната обективност, това би било подходяща ин-дикация за позитивите на електронното правосъдие. 
− Бързина. Мудното правораздаване и дела, траещи с годи-ни, за жалост, и досега са честа практика в съдебната ни система. Изключвайки случаите на обективна невъзможност да се проведе дадено дело, нека все пак да споменем възможностите за неговото ускоряване по пътя на електронното управление. Например, ако целият доказателствен материал се дигитализира, а отделните за-месени институции ползват обща защитена електронна мрежа, по която могат да се обменят светкавично данни, фотоси, разговори, видеа и друга оперативна информация, свързана с делото, то само-то протичане може до голяма степен да се отъждестви с работата на една интелигентна деловодна система, която разпределя зада-чите, събира доказателствата, дава възможност и на обвинението, и на защитата по всяко време лесно и бързо да се информират за хода на делото и да се запознават с новите материали, като същев-ременно се пази пълен запис на това кой, къде и кога ги е достъп-вал. Много често изслушванията не могат да се правят при откри-ти врата, а понякога и самите свидетели се нуждаят от известна защита и ползването на видеовръзка като част от процеса на елек-тронно правосъдие ще става все по-често явление. Накратко – бър-зодействието на съдебната система може значително да се подоб-ри по технологичен път, а тъй като, обективно погледнато, никой съдия няма интерес да бави делата, то лесно можем да заключим, че при един добросъвестен магистрат нещата биха се случвали за много по-кратко време със средствата на е-управлението. 
− Ефективност. Разбира се, бързината не следва да е за смет-ка на качеството, но ползването на интелигентни информационни системи всъщност би довело и до по-ефективен и в крайна сметка – по-качествен, съдебен процес. Електронизацията на делата би направила невъзможно губенето на доказателства, би позволила лесно и бързо да се правят справки със сходни или свързани дела, 
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да се намира и анализира в реално време съдебната практика в та-зи област, да се търсят и привличат експерти и вещи лица със съ-ответната квалификация и компетенции. При въвеждане на изця-ло цифрови метрики може да се изведат и обективни статистики за успеваемостта и квалификацията на даден съдебен състав, да се вижда лесно кой има най-много обработени дела или преписки и къде процесите се бавят, да се дава по-обективна оценка на рабо-тата на един или друг магистрат на базата на ясни и измерими ха-рактеристики и да се дава възможност на най-добрите да продъл-жават възходящо кариерното си развитие. 
− Надеждност. Може би най-спорният и в същото време кри-тичен елемент от внедряването на е-управление в правосъдната система. Има анекдот, че в България засега няма проблеми с на-деждността, защото хакерите още не са се научили да хакват хар-тиените папки, но опитите продължават… Безспорно, във всяка управленска перспектива правосъдието няма бъдеще, ако не се въведат с бързи темпове електронни услуги за ползвателите на правосъдната система. При това далеч нямаме предвид само сви-детелствата за съдимост, които вече могат да се получават елект-ронно от гражданите, а буквално всяка услуга, която е свързана с правораздаване. Сериозни информационни системи (особено свързани с човешки съдби, лични данни и пр.), каквито са тези в правосъдната система, трябва предварително да минат всички най-сериозни тестове за надеждност и на всеки няколко месеца да се проверяват, тъй като пробив в подобна система може да повлече негативни ефекти далеч отвъд обхвата на конкретното дело или база данни. Упованието в съдебната система е преди всичко въп-рос на обществено доверие, а и най-добрите съдии не могат да поправят имиджа на съдебната система, ако се чуе, че ключов сър-вър е пробит и лични данни и чувствителна информация са стана-ли достояние на неопределен брой хора, предимно с незаконни намерения. Накратко – правосъдието е в основата на общественото дове-рие и спокойствие и навлизането на електронно правосъдие в дневния ред на обществото определено ще допринесе за развити-ето на демократичните ценности и ще подобри отношението на гражданите към институциите и държавността. 
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2.2.3.3. ПРОЕКТНО БАЗИРАН ПОДХОД ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО 
НА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ Електронното управление в областта на правосъдието в чис-то операционен план се свежда до инициирането, изпълнението и оценката на множество конкретни проекти. Тези проекти под ед-на или друга форма са дефинирани и концептуално подредени съ-образно поставените стратегически цели, като същевременно следват своя логика, методика и стратегия на изпълнение. Подобни конкретни и технологично дефинирани задачи, чрез които ще се реализира стратегията за електронно управление в сектор „Правосъдие“, може да бъдат изброени, както следва: 

• разработване и внедряване на Единна информационна сис-тема на съдилищата (ЕИСС); 
• изграждане на единен портал на електронното правосъдие (в процес на изпълнение от ВСС); 
• актуализиране на съществуващите и внедряване на нови информационни системи и регистри, поддържани от МП и второс-тепенните разпоредители на негово подчинение; 
• актуализиране на съществуващите и внедряване на нови информационни системи и регистри, поддържани от органите на съдебната власт; 
• предоставяне на комуникационна свързаност до всеки обект от сектора; 
• изграждане на комуникационна инфраструктура, която да обслужва органите на съдебната власт; 
• изграждане на изчислителни центрове, които да обслужват сектор „Правосъдие“, при ясно разграничение на отговорностите и га-рантиране на конституционния принцип за разделение на властите; 
• изграждане на единна ИТ инфраструктура за нуждите на органите на съдебната власт (центрове за данни и др.); 
• подмяна на морално и материално остаряло техническо оборудване в сектор „Правосъдие“; 
• оборудване на органите на съдебната власт с технологични средства, които биха позволили използването на видеоконферен-ции за осъществяване на отдалечен разпит на свидетели и водене на трансгранични съдебни процеси; 
• оборудване на териториалните подразделения на Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказания-
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та“ с технологични средства, които биха позволили използването на видеоконференции с цел провеждане на отдалечени разпити. Съгласно Стратегията за електронно правосъдие основните информационни дейности, които следва да се извършват за всеки вид проект последователно, при спазване на съответната методо-логия, за инициирането, стартирането и изпълнението на инфор-мационно-технологични проекти, са, както следва: 
• Подготовка на проекта – за постигане на конкретна цел: 

• предварителна фаза на изследване – проучване на нуждите, изследване на степента на изпълнимост, проучване на техничес-ките изисквания, първоначалната документация по проекта и т.н.; 
• фаза на тръжни процедури за информационни технологии – подготовка на тръжно досие, включващо техническо задание и всички помощни документи. 

• Фаза на ИТ проекта – реалното разработване/изпълнение на проекта от конкретно избран изпълнител. 
• Фаза на реална експлоатация на системата – продължителен по време етап, в който технологичната система подлежи на под-дръжка. За съжаление, повечето от тези амбициозни намерения засега са на проектна фаза, но в крайна сметка разбирането за тяхната нуж-да и значение несъмнено ще доведе и до реализация в някакъв бъ-дещ етап, доколкото искането за ефективно и модерно правосъдие освен наболяла обществена необходимост е и един от основните ин-дикатори за успешна интеграция в Европейския съюз и отговор на очакванията на международните ни партньори и техните лидери. 
2.3. РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО 
В СФЕРИТЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ЕКОЛОГИЯТА 
И ЗЕМЕДЕЛИЕТО Електронното правителство е комплексно явление, което об-хваща най-различни социални и икономически ниши. Ще разгле-даме и три от нишите, в които внедряването на е-управление дъл-госрочно би допринесло за сериозни ползи и от количествена, и от качествена гледна точка, а именно здравеопазването, екологията и земеделието. Накратко ще скицираме най-очевидните последици 
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от навлизането на е-правителството в тези сектори. Ще надскочим националния контекст и историите за провалени обществени по-ръчки, поглеждайки проблемите в дълбочина и давайки един по-универсален поглед, който да ни помогне да усетим силата на внедряването на е-управление и ползите от това за обикновения гражданин. В крайна сметка, за да успее една мащабна идея, тя трябва да получи широка обществена подкрепа, която от своя страна да ѝ гарантира приемственост, а точно това исторически не успява да се случи в страната ни вече повече от 15 години, откакто по-активно се говори за е-управление. Необходимо е идеята да се възприеме от всички социални гру-пи, да се комуникира на всички нива, да се провокира (при необходи-мост) дори обществен дебат по някои от темите. Например идеята за вземане на пръстови отпечатъци при постъпване в болница, която провокира хиляди коментари, но дебатът така и не се получи и идея-та бе блокирана, преди обществото да е успяло да я осмисли. Ще раз-гледаме общата картина на тези сектори и идеята за внедряване на е-управление ще се изясни с подходящи практически примери. 
2.3.1. ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Грижите за здравето са нещо, което неизменно съпътства съществуването ни, здравната система е една от най-обширните и ключови за условията на живот и работа и респективно подобря-ването ѝ би облекчило живота на огромен брой хора, на практика засягайки всеки индивид и домакинство. Как здравеопазването би могло радикално да се подобри вследствие на въвеждането на електронно управление? Да разгледаме един сценарий, който вероятно на отделни места по света вече започва да се осъществява, но най-вече – какво е бъдещето на здравеопазването в контекста на електронното уп-равление. 
2.3.1.1. ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВНО ДОСИЕ И ЕЛЕКТРОННА 
ЗДРАВНА КАРТА Очевидна е ползата от наличието на централизирана инфор-мация (на държавно ниво) за нашето общо здравословно състояние, алергии, прекарани заболявания, ваксинации, операции, непоноси-мост към лекарства, проведени изследвания, кръвна група, зъбна 
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картина, ДНК и т.н. В крайна сметка преди решаване на всеки по-тенциален здравословен проблем би било изключително полезно за лекарите да се информират за тези неща, за да не направят грешка, да не предпишат неправилен медикамент или да не оценят правил-но някой симптом в контекста на общата картина на нашето здраве. Електронната здравна карта, която може да се реализира с различ-ни технически способи, би могла да е ключът към това досие – тя би могла да е пластика с електронен подпис, някакъв чип или дори приложение за мобилен телефон, което се отключва с биометрика или друга подходяща характеристика на собственика (например ирисова диагностика или обикновено лицево разпознаване, което стана особено популярно с последните айфони на Apple). Естестве-но, има различни стъпки и даже е задължително здравната инфор-мация за нас да се защити по подходящ начин (например двуфак-торна идентификация, както е в банките – комбинация от код и есемес или друго), но това са технически подробности, които няма да разискваме в контекста на общата идея. В България има зародиш на подобна система, поддържана от НЗОК, но съществуващата информация е доста непълна и неточна, иначе подходът е този – държавата да инвестира в подходяща инф-раструктура и технологии, които да направят подобна система рабо-теща, а лекарите и болниците да имат достъп до част от информация-та при необходимост. Естествено, не е нужно всеки с някакъв тип дос-тъп да вижда всичко, което се съдържа в нашето здравно досие – нап-ример в случай на злополука дори само при допир на нашата здравна карта или пръстов отпечатък да може да се визуализира критична информация – кръвна група, известни алергии или друго, което би спестило на спешните екипи ценно време, за да ни спасят, без в също-то време да се налага да нарушават правата ни като пациент. 
2.3.1.2. НАЦИОНАЛЕН ЗДРАВЕН ПОРТАЛ Също нещо, което, въпреки че би било изключително полез-но, засега все още поне в наши условия е едно добро пожелание. Има подобни опити (например наскоро открития здравен портал на Столична община – https://sofia.myhealth.bg/), които вдъхват надежда, но все още сме далеч от една сериозна система с нацио-нално покритие. Иначе идеята е очевидна – такъв портал би бил единна точка за достъп до електронни здравни услуги и предоста-вяне на важна информация за здравна профилактика, здравно об-
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разование и др. и би спестил стотици часове на гражданите. Нап-ример, ако ни трябва кардиолог и се отбележим в портала, той би трябвало с помощта на геолокация да ни подскаже кои са най-близките до нас здравни центрове, къде има подходящ специа-лист, и дори да можем да си резервираме час за преглед. Също така би могъл да съдържа полезни медицински съвети, блогове от ме-дицински специалисти, форми за въпроси и отговори и дори он-лайн консултанти. За да има събрана цялата здравна информация на едно място през въпросния портал, всеки гражданин с подхо-дящ идентификатор (например упомената здравна карта) би след-вало да достъпи база данни с медицинското си досие, да се свърже с личния си лекар, да поиска подновяване на рецепта и др. В пор-тала би могло да се интегрират връзки с новини от фармацевтич-ната индустрия, да се създаде база данни с лекарства, описание на случаите, когато се прилагат, както и възможните странични ефекти. Възможно е също да се интегрира интерактивен модул за първична оценка на симптомите на дадена болест – например с подходяща интерактивна система от въпроси гражданинът да бъ-де насочван към съответния специалист и т.н. 
2.3.1.3. ЕДИННА БАЗА ДАННИ ЗА БОЛНИЧНА И ДОБОЛНИЧНА 
ПОМОЩ Въпреки опитите на държавата да контролира нивото и ка-чеството на здравните услуги, все още огромни средства потъват всяка година за ненужни или непроведени болнични процедури, неправилно предписани медикаменти, неизрядни инвалидни сви-детелства и т.н. Ако всяко лечебно заведение задължително свърже в реално време информационните си системи към единната база за болнична и доболнична помощ и всяко действие с пациент автома-тично постъпва в системата, тези загуби рязко ще намалеят. Всички медицински заведения, получаващи субсидия от нашите здравни вноски, ще бъдат задължени да са под постоянен мониторинг, а са-мата система може да е проектирана достатъчно гъвкаво, така че при определени съмнения за злоупотреби, ненужни манипулации и т.н. сама да сигнализира на контролните органи. Цялата леглова ба-за на медицинските заведения ще бъде видима в системата, както и запасите от лекарствени средства, наличието на лекари на смяна и пр., като информацията може дори да се събира автоматично (нап-ример достатъчно е лекарите да дадат съгласието си мобилните им 
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телефони автоматично да изпращат нотификация в системата, ако те напускат района на съответната болница, и така по всяко време ще се знае кой специалист е на разположение). 
2.3.1.4. СИСТЕМА ЗА РАННО ИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОСТОЯНЕН 
МОНИТОРИНГ За съжаление, населението ни постоянно застарява и с това се увеличава нуждата от постоянно медицинско наблюдение и грижи. В ежедневието вече навлизат десетки видове медицински уреди за домашно ползване, които имат комуникационен интер-фейс и могат да изпращат данни в реално време за състоянието на пациента – пулс, кръвно налягане и др. Като част от процесите на е-управление може да се развие такава интерактивна база данни, като включените към нея пациенти ще бъдат постоянно следени и медицинските екипи автоматично ще се отзовават при проблем или (в по леките случаи) ще се свързват с пациента по телефона с инструкции какво да прави. Подобна система би била изключи-телно полезна, тъй като голяма част от спешните случаи биха на-малели заради проведената профилактика и е-здравеопазването би оправдало усилията си. Да не говорим каква би била ползата от подобна система в настоящите условия на глобална пандемия и как симптомите на възможна зараза автоматично биха били заси-чани, без дори да е необходима човешка намеса. 
2.3.2. ЕКОЛОГИЯТА И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА Е-УПРАВЛЕНИЕТО В последните години природата все по-често ни напомня за себе си. Дори да оставим настрана опустошителните тайфуни, ги-гантските вълни цунами или катастрофалните земетресения, кои-то се случват в различни точки на света, проблемите с климата са достатъчно глобални и знакови, за да почувстваме, че нещо не е наред. По една или друга причина човечеството прекалено хищни-чески подхожда към околната среда и тя просто отвръща на удара – може би не веднага и не видимо, но задължително и безапелаци-онно. Ефектът всички го наблюдаваме – върху горите, върху въз-духа, върху питейните води… Глобалното затопляне вдига нивото на океана, озоновият слой пропуска все повече лъчи, тропическите гори изчезват, почвите се отмиват и светът се изпълва с пустини… 
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Вярно е, че темповете на увреждане на околната среда обик-новено не се виждат с просто око, често траят по няколко жизнени цикъла от човешкото развитие и отделните поколения някак ги „проспиват“, но всъщност природата трудно се възстановява и някои промени (например изчезването на определени животински видо-ве) са необратими. Вероятно бихме преживели още 50-ина години в смог, магнитни бури и изчезваща питейна вода, но какво ще правят децата ни? А децата на техните деца? Какви са шансовете на плане-тата ни да оцелее още поне няколко века и как електронното уп-равление би могло да ни помогне да забавим процеса на разруша-ване и да вземем адекватни мерки, докато все още има някаква на-дежда? Темпът, с който систематично рушим околната среда, вече е толкова висок, че няма как да не забележим, че нещо се случва. Все по-трудно дишаме мръсния въздух, питейната вода от детството ни вече е утопия, а малкото зеленина в градовете бързо се изражда в бетонни джунгли. И така, как да овладеем процеса? 
2.3.2.1. ЕКОПОРТАЛ ЗА ГРАЖДАНИ Идеята е логична и естествена и след като всеки втори тийн-ейджър вече има собствена уеб- или фейсбук страница, не е редно да не посветим поне един портал на средата, в която живеем. На него следва да е достъпна всякаква екологична информация – кар-та на замърсеност на въздуха, наличие на питейна вода, карта на радиационното покритие, ниво на шума в големите градове, със-тав на почвите, състояние на сметосъбирането и още купища ста-тистически данни, сваляни в реално време от стотици държавни, общински и частни датчици. Тук вероятно е моментът да отдадем дължимото и на инициативи като гражданската платформа AIRBG.INFO, насърчаваща граждани да финансират изграждането със собствени средства на измервателни станции, които незабавно стават публично достъпни и могат да показват качеството на въз-духа (прахови частици и др.) в различни точки на страната. В подобен портал може да има полезни съвети, свързани с опазването на климата и екосистемата, текущо екологично зако-нодателство, отговорни институции, които следят за опазването на околната среда, добри природосъобразни практики и успешни модели за подражание и др. Екологията става все по-модерна тема на редица световни форуми – може екологичният портал да се ин-тегрира с поточно видео от подобни събития и хората да следят на 
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живо какви решения вземат глобалните лидери в областта на еко-логията и околната среда, какви проблеми срещат други държави и как преодоляват последиците от екокатастрофи. Не на последно място, в подобен портал може да има информация за вредни хи-мични вещества, ГМО, информация за последните тенденции в екоавтомобилите или за електроуреди, щадящи природната среда Екологичното законодателство предполага масирано участие и на гражданите, които всъщност са най-заинтересовани от спаз-ване на еконормите, и през портала следва да може редовно да се провеждат уебинари или друг тип интерактивни сесии с участие на граждани, които да могат да изложат своята гледна точка или проблем. На портала е подходящо да се развият и различни иници-ативи, свързани със защита на животните и опазване на биоразно-образието, да се анонсират различни доброволчески кампании с еконасоченост (например „Да изчистим България“) и др. 
2.3.2.2. СИСТЕМА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ И РЕАКЦИЯ 
ПРИ ЕКОЛОГИЧНИ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ В много части на света има такива системи, най-често сигна-лизиращи за мощни катаклизми (земетресения и др.), но истината е, че подобни системи постоянно се усъвършенстват и както вече можем интелигентно да си настроим термостата вкъщи, така и с подобни технологии скоро ще можем успешно да противодейства-ме на определени природни явления. Например и в момента е възможно при измерване на определено ниво на градоносни нас-лагвания автоматично да се активират метеоракети, които да из-насят дъжда извън населеното място, а съвсем скоро се очаква системи с изкуствен интелект масово да навлязат в градския лан-дшафт (вземайки автоматично определени решения, свързани с нивото на шума, замърсяването и пр. – например автоматично да затворят дадена улица за движение на автомобили до постигане на допустимите еконорми). 
2.3.2.3. ИНТЕРФЕЙСИ ЗА ВРЪЗКА С АВТОНОМНИ ИЗМЕРИТЕЛНИ 
СИСТЕМИ Дори в момента в хиляди домакинства има модерни датчици, които лесно може да бъдат свързани към централизирани бази данни, което да спомогне за анализ на проблемите на отделните 
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домакинства, както и за обща статистическа извадка. Отделно от това може да се активира механизъм за автоматична защита – нап-ример датчикът за пожар автоматично да уведомява противопо-жарната служба или датчикът за въздух – екоинспекцията в района, което да доведе до проверка за причините, и всичко това да се случ-ва напълно автономно. Подобен датчик за качеството на питейната вода би могъл да информира съответните служби за възникнали проблеми и съответно също да индикира и автоматични решения, примерно временно спиране на водоподаването в района. Усъвършенстването на подобни системи и комбинирането им с т.нар. „системи с изкуствен интелект“ (Artificial Intelligence или AI) със съответна изчислителна мощност може да доведе до наистина гигантски ползи (например да се включи автоматично план за противодействие на болести или епидемия, да се извърш-ват автоматичен мониторинг и предупреждаване при незаконна сеч, бракониерство и др.). В бъдещото развитие на т.нар. „умни градове“ един от водещите акценти е темата за екологията – нап-ример поддържането на енергийно ефективни и т.нар. „зелени сгради“, автоматично управление на редица параметри на сгради-те без човешка намеса (температура, налягане, влажност и др.) с цел постигане на максимален ефект с минимално количество енергия и т.н. В крайна сметка темата за екологията ще става все по-актуална, успоредно с влошаването на екосредата. 
2.3.3. ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО 
ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И БИОЛОГИЧНО 
ЧИСТИТЕ ПРОДУКТИ Пряко свързана с екологията е и темата за земеделието. Ма-кар да я разглеждаме отделно, те имат много общи характеристи-ки и респективно много от базите данни, които обслужват еколо-гията, могат да бъдат от полза за земеделието (климатични особе-ности, чистота на въздуха, почвите и водите и т.н.). Ежегодно зе-меделието е сред секторите с най-големи субсидии от страна на европейските данъкоплатци и респективно въвеждането на адек-ватни механизми за електронно управление би спомогнало за обективното протичане на процесите в земеделието. Всичко – от кандидатстването за финансиране до предаването на готовата продукция и отчитането на земеделска субсидия, може да се пре-
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върне в добре функциониращ бизнес процес, който съществено се подпомага от средствата на е-управлението. При това ползата е взаимна, защото улеснява и кандидатстващите, и тези, които оси-гуряват финансирането и същевременно осъществяват контрола.  Земеделието може да бъде подпомогнато по най-различни начини от внедряването на ефективно електронно управление и без претенции за изчерпателност ще опишем няколко възможни приложения. 
2.3.3.1. ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ 
ЗА КОНСУЛТАЦИЯ И ИНФОРМИРАНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛЦИ 
И ЖИВОТНОВЪДИ  Подобен ресурс може да представлява интерфейс към общи бази данни, предоставящи информация за законодателството в сферата на земеделието и животновъдството, възможности за фи-нансиране, ветеринарна и агроинформация, полезни съвети за ползване на изкуствени торове и различни хранителни добавки, дискусионен форум, възможности за информиране за опасни бо-лести по животните и растенията, секция за онлайн консултации, споделяне на добри практики и др. Порталът следва да разполага с дружелюбен интерфейс, при-годен за мобилни устройства и даващ възможност на земеделски производители в движение да задават въпроси, да се свързват с национални консултанти в сферата на земеделието и храните, да могат да съобщават за епидемии по растенията, незаконни ферми, умишлени пожари или бракониерство. Порталът би могъл да има връзка с база данни с чипове, поз-воляващи да се идентифицират или търсят маркирани домашни любимци, както и да се получи информация за дежурни ветери-нарни клиники, адреси на центрове за животни или полезни връз-ки със зооорганизации. Не на последно място, в подобен портал могат да намерят място информации за граждански сдружения в сферата на земеде-лието и животновъдството – зеленчукопроизводители, животно-въди, производители на зърно и др., като порталът може да се раз-вие в една отворена платформа за комуникация и споделяне на информация между държава, общини и гражданско общество в контекста на земеделието, животновъдството и селското стопанс-тво. 
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При наличие на подобна единна точка за достъп ще е относи-телно лесно да се разпространява информация, да се стартират различни кампании или да се информират спешно земеделците за резки промени във времето или наближаващи природни бедствия. Ако порталът се персонализира, то и създаването на персонален профил на всеки производител с възможност за обратна връзка и текуща информираност неколкократно нараства. 
2.3.3.2. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОНЛАЙН СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВЕН 
МОНИТОРИНГ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И НАСАЖДЕНИЯ, 
КАКТО И ЗА СЛЕДЕНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА РАЗЛИЧНИ 
ДОМАШНИ ЖИВОТНИ Подобни системи функционират вече на територията на Ев-ропейския съюз и позволяват събиране в реално време на данни за различни земеделски земи, засята реколта, обработваеми площи и др. При адекватно програмиране на система от сателити онлайн мониторингът може с голяма точност да покаже дали получените субсидии са отишли по предназначение, каква е реколтата, има ли епидемия по растенията и др., и подобни обективни измерители все повече ще навлизат в практиката за сметка на намаляване на контрола на хартия, който в повечето случаи лесно може да бъде манипулиран. Например от години има случаи на констатирани с технологични средства злоупотреби на субсидии – недобросъвес-тен производител, вместо да засажда маслинови дръвчета, прави макети, които разпръсква по полето, докато мине сателитът, а после ги мести в друг участък. Една промяна в алгоритъма на об-хождане на сателита и комбинацията се разкрива. Подобни технологии активно се развиват и за животновъди-те, като там нещата са по-динамични, а същевременно животновъ-дите вече имат достатъчно ефективна електроника във фермите си, която им помага да свалят в реално време различни показатели от животните си и да ги споделят онлайн с компетентните власти, центрове за диагностика или различни консултанти. 
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2.3.3.3. ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР 
ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРОВЕРКА НА РАСТИТЕЛНАТА 
И ЖИВОТИНСКАТА ПРОДУКЦИЯ И ЗА РЕАКЦИЯ 
ПРИ ЕПИДЕМИИ ПРИ РАСТЕНИЯТА И ЖИВОТНИТЕ Успоредно с портала и системите за мониторинг е добре да има оперативен център (например звено към Българската агенция по безопасност на храните), който да има капацитета и технологи-ите да извършва представителна проверка на основната част от животинската и растителната продукция от страната или внесена отвън. Той следва да служи като диагностична лаборатория на всички видове контролни органи в сферата на земеделието и хра-ните, да създава сценарии за реакция при епидемии по животните или инфекции, причинени от некачествени храни, да информира на национално ниво за опасности, зарази, профилактични мерки или просто да споделя полезни и безопасни съвети за увеличаване на добивите или подобряване на качеството на продукцията. Подобен център би следвало да има специализирана апара-тура за изследване на почвите, изкуствените торове, хранителните добавки и всичко, свързано с процеса на създаване на земеделска продукция, като контролните механизми трябва при нужда да об-хващат целия процес – например от засаждане на зърното до про-изводството на хляба и разпространението му в пазарната мрежа. И понастоящем има различни лаборатории, изследващи качество-то на продукцията, но този център следва да координира и обеди-ни всички, да поддържа агрегирани бази данни по всички въпроси, свързани с храни, животни, растения, почви и др., като същевре-менно активно си взаимодейства и с онлайн системата за ефекти-вен мониторинг, за да могат специалистите му веднага да се наме-сят, ако има някаква индикация за проблем. 
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ГЛАВА III. ОБЛАЧНИЯТ МОДЕЛ – 
ЕСТЕСТВЕН И ЗАКОНОМЕРЕН ЗА РАЗВИТИЕ 

НА Е-ПРАВИТЕЛСТВО 

3.1. СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА 
ЗА ОБЛАЧНА ИНФРАСТРУКТУРА В последните няколко години темата за облачните техноло-гии рязко набира скорост. Технологични вестители на темата, от една страна, са гиганти като Apple, Samsung, Amazon или Google, които ежедневно демонстрират на света силата на информацион-ните технологии (ИТ) и възможността всеки гражданин по света лесно и бързо да бъде „интегриран“ към чудесата на съвременното „общество на знанието“. От друга страна, това са все повече орга-низации, фирми и институции, генерично нямащи нищо общо с информационните технологии, но използващи интернет, за да предоставят услуги в иначе традиционни сфери и дейности, нап-ример разпространението на книги, с което някога започна бизне-са си Amazon, или туристическата индустрия, която ИТ буквално прекроиха в последните две десетилетия. Това, което обединява всички тези доставчици на услуги (независимо дали продават де-кодери за цифрова телевизия, правни съвети, медицински застра-ховки, или готварски рецепти), е разбирането, че услугата е въз-можно да се предоставя и дистанционно, посредством компютър, смартфон или таблет, понякога прекрачвайки регионални, нацио-нални или дори континентални граници, което дава възможност на доставчици и клиенти, които вероятно никога няма да се срещ-нат в реалния живот, да си бъдат взаимно полезни и да осъщест-вят контакт или сделка, т.е., най-просто казано, облачните техно-логии дават възможност да се получи някаква услуга онлайн, без да се интересуваме особено от физическата ѝ локация, която в об-щия случай може дори да е разпределена в различни точки (т.е. някъде в „облака“). Това биха могли да са както различни депар-таменти на една и съща фирма в дадена сграда, така и цели изне-
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сени центрове за данни, понякога в различни държави, и (в случа-ите с глобални доставчици като вече изброените) дори на различ-ни континенти. Общото между тях са универсалното потребителс-ко усещане и удовлетвореност, тъй като основният замисъл на то-зи вид услуги е да изглеждат и да се изпълняват по един и същ на-чин независимо от разстоянията. И до ден днешен дефиницията на понятието не е строго на-учно фиксирана и се влага различно разбиране за технологията на облачния компютинг, най-вече поради факта, че различните из-точници извеждат различни характеристики на „облака“ като оп-ределящи го. Например в изводите от шестмесечно изследване (Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, 2009) на Калифорнийс-кия университет Бъркли тези определящи характеристики са све-дени до три: – Създаване на илюзията за безкрайни изчислителни ресур-си, налични при поискване, с което се елиминира потребността да се правят предварителни дългосрочни планове за доставката им. – Елиминиране на високата бариера за навлизане и възмож-ност за компаниите да увеличават хардуерните и системните си ресурси плавно, с нарастване на потребностите им, като по този начин капиталовите разходи се заменят от оперативни. – Възможност да се заплащат само изконсумираните изчис-лителни ресурси, и то за период от време, когато са били реално използвани (например процесорно време на час, количество памет или дисково пространство на ден и др.). 
3.1.1. ИСТОРИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ Смята се, че терминът cloud computing е въведен от Ерик Шмит (бивш CEO на Google) през 2006 г. на конференция, посвете-на на машините за търсене, на която той обяснява един възможен подход към софтуера като услуга (SaaS) (Schmidt, 2006). Спомена-ването му става предпоставка за асоциация на компанията с начи-на, по който тя управлява своите изчислителни центрове. Облачните технологии стават широко известни именно като част от процесите на информатизация по света и до голяма степен предопределят темповете на глобализацията. В най-общ смисъл те са ИКТ базирани и се изразяват в дистанционно предоставяне на 
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услуги и реализиране на икономии от мащаб поради своя универ-сален характер, комплексно действие, всеобхватност и гъвкавост. На практика всички големи ИТ компании (Microsoft, Apple, Google и др.) вече предоставят облачни услуги, като много от тях са станали нарицателни за съответните бизнес ниши – например Skype за ин-тернет телефония или iTunes като онлайн магазин за музика и филми. С увеличаване на концентрацията на потребители, бързото и повсеместно използване на смартфони и таблети и постепенното трансформиране на част от бизнес процесите във виртуалното пространство използването на облачни услуги неизбежно ще се увеличи и на практика вече няма голяма световна фирма, която под някаква форма да не предлага облачни услуги. Ето защо е ло-гично, че дори традиционни сектори като образованието посте-пенно ще се трансформират в облачни услуги, като основното про-тивостоене вече няма да е между традиционно и онлайн обучение (тази битка е с предизвестен край), а ще бъде борба за надмощие между различните образователни облаци и нивото на образова-телни услуги, които те предлагат. В момента този процес е едва в началото, но нищо чудно децата на сегашните ученици вече да не познават друга образователна реалност освен виртуалната и об-лачните услуги да станат обективен императив за бъдещите поко-ления. 
3.1.2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЛАЧНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА Cloud computing е термин, който се използва, за да се опише виртуално пространство, в което са концентрирани всички необ-ходими компютърни ресурси, софтуерни програми, информацион-но съдържание и дейностите по тяхното поддържане и предоста-вяне, които не изискват знание от крайния потребител за реална-та локация на тези системи. Всъщност това са съвсем реални ре-сурси, но именно защото не знаем къде са, в нашето съзнание те са предимно виртуални и се намират „някъде там, в облаците“, откъ-дето и идва терминът. По този начин концепцията за облака става база за иновативни решения, нови бизнес модели и позволява много по-ефективно използване на интернет от всеки отделен потребител. 
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3.1.3. ФАКТОРИ, СПОСОБСТВАЩИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИКТ 
ИНФРАСТРУКТУРА, БАЗИРАНА НА ОБЛАЧНА ТЕХНОЛОГИЯ Вече не е предизвикателство за какъвто и да е бизнес да има собствен уебсайт, портал или дори цяла информационна система, която автоматизирано, интелигентно и ефективно да обслужва за-явките на многобройни потребители. Милиони дизайнери, софту-ерни специалисти, маркетингови анализатори и архитекти на биз-нес процеси ежедневно са въвлечени в подобряване на качествата на една или друга услуга, предоставяна онлайн в стремежа да се из-превари конкуренцията, да се вземе по-голям пазарен дял, да се покрие нереализирана досега ниша или да се привлекат нови рек-ламодатели. Крайната цел – да се печели все повече и по-бързо, чес-то се завоалира в социално привлекателни лозунги или атрактивни маркетингови послания, но все пак повишаването на ефективността на бизнеса остава водеща причина. За разлика от традиционното разбиране за държава, на която териториите са географски очерта-ни и се защитават с военна сила, в информационното общество всъщност никога не е имало истински граници и „парцелирани“ ниши. Независимо дали става дума за нови, или вече съществуващи клиенти, никой онлайн бизнес не е гарантиран и титаничните бит-ки за глобално надмощие тепърва предстоят. Никак не е случаен и фактът, че сред първите 100 глобални компании по обща пазарна капитализация вече половината са от ИТ сектора, а седмичните флуктуации на цената на компания като Apple (която стабилно се утвърди сред най-скъпите компании в света) често надхвърлят брутния вътрешен продукт на държави като България. Това, че ИТ компаниите успешно мерят сили и печелят над-мощие в схватките с „традиционни“ бизнеси, като енергетика, бан-ков сектор или фармацевтична индустрия, не е случайно. Освен че вече практически всеки бизнес е критично зависим от информа-ционните технологии, именно ИТ компаниите създадоха основно-то ноу-хау и проправиха пътя на днешното разбиране как се прави бизнес и как той да бъде по-ефективен. Днешните успешни компа-нии са именно адаптивните компании, а там нивото на ИТ разви-тие е водещо за оценка на тази бизнес гъвкавост. Много от воде-щите световни компании успяват с (относително) малко ключови служители, но с добро владеене на технологиите и гъвкава дист-рибуторска мрежа да развият бързооборотен бизнес цикъл, да създадат в кратки срокове иновация и светкавично да я наложат 
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на пазара. Тези компании могат да усетят духа и потребностите на клиентите, което им дава стратегическо предимство. Все повече се говори за т.нар. Интелигентно управление, което според експерти реално е стартирало през 2015 г. То има ня-колко основни елемента – устойчивост, гъвкавост и комбинация между информационни, комуникационни и операционни техноло-гии. Най-важният фактор при преминаване към интелигентно уп-равление трябва да са ползите за обществото, а именно избягване на загубата на публични средства и ресурси, добавена стойност за гражданите и политическа възвръщаемост, но не толкова от глед-на точка на медийната популярност, а като реално подобряване на общите условия в цялото общество. В концепцията за интелигентно управление правителството влиза в различни роли – на доставчик, купувач, потребител, надзо-рен орган, регулатор или инвеститор в ресурси, инфраструктурни услуги, бизнес услуги, публични услуги, интелектуална собстве-ност и др. В днешно време средата се променя изключително бързо и е нужен гъвкав подход на управление. Рамката на операциите на интелигентното управление трябва да може да обменя и анализи-ра информация, да следи и обработва събития и да разполага с подходящ потребителски интерфейс. Тя трябва да поддържа вът-решна съвместимост, скалируемост и различни модели за реакция. Бъдещето ще се характеризира с водещата роля на потребителя. Публичните данни вече са във връзка и зависимост от данните, създавани непрекъснато от гражданите – информация за потреб-ление на различни обществени услуги в области като околна сре-да, енергия, трафик и др.  В момента много европейски правителства възприемат този подход, който се характеризира с три специфики. ИТ се превръщат в публична услуга, достъпна по желание и при нужда от страна на потребителя, подобно на електричеството. Позволява се оползот-воряване на предимствата от понижаване на разходите чрез скъ-сяване на времето за достигане до пазара. Третото преимущество е, че бюджетните икономии от ползването на ИТ позволяват на правителствата да се фокусират върху законодателна дейност и с определяне и гарантиране на услугите, вместо да се занимават да ги обезпечават технологично сами. Европейската комисия се стреми да ускори въвеждането на 
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електронно управление, като залага на вече споменатите предим-ства. Широколентовият интернет вече е факт в Европа и всеки мо-же да използва софтуера като услуга. 
3.2. УСПЕШНИ КОРПОРАТИВНИ МОДЕЛИ, РАЗВИТИ 
ВЪРХУ ОБЛАЧНА СРЕДА Основното, което привлича днешните потребители и за бро-ени години създава компании гиганти, е лесното и бързо общува-не между доставчика и потребителя на услугата. Добър пример са компании като Google и Facebook, които преди двайсетина години не значеха нищо или дори не съществуваха, а днес вече не можем да си представим живота без тях. Това, което катализира експло-зивния им растеж, е, че те са изключително адаптивни и се опит-ват да се развиват според нуждите на потребителите си. Постигат го, като внедряват стотици иновации годишно и провеждат обек-тивен анализ на потребностите на клиентите, който е относително лесен с помощта на използваните технологии и често сам подсказ-ва решението. Факт е, че този своеобразен бум на нови услуги и технологии нямаше да бъде възможен без експанзията на интернет, компют-рите и смартфоните в световен мащаб. След като тази информаци-онна среда, така или иначе, е налична и вече обхваща повече от половината човечество (с тенденция да не остане необхванат жи-тел на земята в близките 5 – 6 години), то в момента е въпрос единствено на иновативно мислене и ясен бизнес план как да се развие нова пазарна ниша и къде си струва да се фокусират уси-лия. Естествено, цялата тази динамика нямаше да е възможна без постоянния натиск на конкуренцията, но пък и самата конкурен-ция също до голяма степен е плод на иновациите, тъй като инфор-мацията се разпространява светкавично в интернет. Вече същест-вуват хиляди компании паразити, чиято основна мисия е да заг-рабват чужди идеи и да ги патентоват преди създателите им. Това обикновено води до дългогодишни съдебни спорове и невинаги правдата възтържествува. Често и самите пазарни лидери, в стре-межа си да забавят конкуренцията, прибягват до „неконкурентни“ практики, завеждайки безсмислени съдебни битки, само и само за да объркат противника и да ангажират неговия финансов и чо-вешки ресурс. 
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Така или иначе, при този мащаб и глобални интереси подоб-ни негативни явления са неизбежни, но като цяло динамиката в света на информационните технологии е огромна и позитивна, а натискът върху всеки от нас да използва една или друга информа-ционна услуга, постоянно се засилва. В крайна сметка от цялото това информационно многообразие печеливш трябва да е крайни-ят потребител със своята готовност да припознае един или друг доставчик на услуга.  Съвременният потребител вече приема за нормално да се до-вери на „облака“, за да създаде и съхрани електронната си поща, снимките си, лични или дори корпоративни документи, а опреде-лящи за неговото решение са простотата на ползване, цената и си-гурността. Разбира се, при разнообразните услуги преобладаващи за вземането на решение се явяват различни фактори. Най-често обаче използваме за различните услуги различни доставчици, въп-реки стремежа на повечето от тях да бъдат универсални и да ни предоставят всичко, от което се нуждаем. Освен това доста от услу-гите са зависими от националните особености, географското раз-положение, езика или културната идентичност на ползвателите.  Например средностатистическият българин най-често полз-ва abv.bg за електронна поща, dox.bg за обмен на файлове, vbox7 или YouTube за видеосподеляне и Facebook за социална мрежа. В световен мащаб много по-разпространени са например пощата на Google или обменът на файлове през OneDrive или Dropbox, но това само илюстрира тенденцията на все по-нарастващото влияние на облачни услуги в нашето ежедневие. Гражданите все повече свикват да ползват подобни услуги, и в един момент даже започват да разчитат на тях повече, отколкото на локалните си сървъри. Това става не защото повечето от тях ос-мислят, че изчислителната мощ примерно на ИТ гигант като Google или онлайн търговец като Amazon е в пъти по-сериозна и надеждна от собствената им система, а просто защото по чисто емпиричен път установяват, че когато и да потърсят облачната услуга, тя е на-лична и може да се ползва във всеки един момент (за разлика от корпоративната електронна поща например), и някак неусетно об-лачните услуги започват да определят ежедневието ни. 
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3.2.1. ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В ОБЛАКА Не е пресилено да се каже, че именно електронната търговия е едно от приложенията, които най-бързо и безапелационно нало-жиха облачните услуги. Водени от ясни бизнес цели, електронните търговци бързо са си направили сметката, че в епохата на интер-нет традиционната търговия замира, че онлайн магазините дават много повече възможности, обхват и добавена стойност на тър-говци и купувачи, позволявайки им да се срещнат на хиляди кило-метри и в най-различни часови пояси. Неслучайно в десетката на най-скъпите компании в света вече са два от водещите брандове в е-търговията (Amazon и Alibaba Group) и техният темп на растеж в момента изпреварва дори компании мастодонти като Google, Microsoft или Apple. Облачните технологии са естествената среда за развитие на електронната търговия. Все повече хора получават достъп до ин-тернет и онлайн банкиране, а оттам крачката до е-търговията е съвсем малка. Вече е възможно да се поръчват дори ежедневни консумативи, а фактът, че огромни вериги за доставки в момента се ангажират да обслужват този процес, вече е ясна индикация, че електронната търговия е пътят, по който ще се развива изобщо търговията занапред. А и как иначе да възприемем факта, че с три клика човек успява да открие на другия край на света три пъти по-евтино дадена стока, отколкото в близкия магазин, а на всичко от-горе му я носят с куриер, има възможност да си поиска обратно па-рите, ако не я хареса, и изобщо не полага практически никакви усилия повече от въпросните три клика. Как традиционната тър-говия да се бори с това? Така магазини, които поддържат десетки души персонал, в някакъв момент се оказват неконкурентни и це-лият процес на търговия се превръща в един огромен облак, в единия край на логистичната верига на който са огромни складове и конвейери със стока, а в другия просто едни хора поръчват нещо на компютъра си, елиминирайки нуждата от посредници, включи-телно купувайки директно от производителя през някоя от попу-лярните онлайн платформи за е-търговия. Човек наистина престава да се интересува от разстояния и география и за него значение имат единствено цената и времето за доставка. В глобалния свят, където даден продукт се проектира в една държава, частите се изработват в друга, сглобяват се в трета, тестват се в четвърта и се продават в пета, това става по-скоро 



ГЛАВА III. ОБЛАЧНИЯТ МОДЕЛ – ЕСТЕСТВЕН И ЗАКОНОМЕРЕН ЗА РАЗВИТИЕ НА Е-ПРАВИТЕЛСТВО 

 137 

правило, отколкото изключение и в крайна сметка основните пе-челивши са клиентите, което е и причината за стремителното раз-витие на електронната търговия. Анализът на повечето бизнес процеси, свързани с доставка, директно елиминира посредниците и няма да е пресилено да ка-жем, че милиони хора ще загубят работата си в сферата на търго-вията по-скоро, отколкото предполагат, а наличието на дронове и роботи в ролята на куриери, както и на интерактивни системи, подсказващи ни във всеки един момент от какво имаме нужда, ще бъде ежедневие. Последната фаза – тази, в която стоките ще се поръчват ав-томатично, също не е далеч. И в момента по света вече има прото-типи на хладилници с изкуствен интелект, които анализират хра-нителното поведение на собствениците си и от даден момент на-татък са в състояние сами да поръчват намаляващите количества продукти, стъпвайки на откритите алгоритми. Никой не може да каже как ще се развива електронната тър-говия в бъдеще, особено при динамичното развитие на технологии като 3D принтирането, където в скоро време ще имаме възмож-ност буквално да „произвеждаме“ редица стоки в домашни усло-вия, но едно е сигурно – търговията като такава никога няма да изчезне напълно и винаги ще бъде един от двигателите на разви-тието, просто ще приеме нови форми. 
3.2.2. ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ, БАЗИРАНО НА ОБЛАЧНА 
ИНФРАСТРУКТУРА Онлайн обучението постоянно набира скорост и в световен мащаб вече се предлага от стотици университети. По разбираеми причини то е много по-евтино, гъвкаво, всеобхватно и мащабът му лесно може да се мултиплицира извън националните граници. Това го прави толкова атрактивно за редица университети – от най-големите и престижни висши училища, които не искат да пропуснат тази пазарна ниша, до редица други, които виждат в това възмож-ност бързо да наберат скорост и да станат фактор в тази сфера. Нас-тоящата COVID-19 пандемия се очаква рязко да засили този процес и много вероятно до няколко години да не остане висше учебно за-ведение по света, където това да не се е превърнало в стандарт по чисто пазарни причини, които вече са анализирани. Естествено, ог-
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ромната част от тези усилия са базирани на скалируеми модели, най-често подходяща модулна облачна среда, която позволява бъ-дещо развитие с минимални допълнителни инвестиции. В резултат на повишената ангажираност на хората, липсата на време и свиването на пазара на труда поради възникналата икономическа криза нуждата от добро образование става все по-належаща. Съвременният човек ясно осъзнава, че шансът за под-ходяща работа или кариерно развитие е малък без необходимия образователен ценз, а вече и умения. И в момента се наблюдава странен феномен – в много от държавите в ЕС, включително в та-кива с висока безработица, има постоянен глад за високо специа-лизирани и образовани професионалисти. Причината е, че много от най-ключовите позиции и длъжности остават дълго незаети поради липса на адекватни компетенции у завършващите студен-ти и факта, че в много браншове фирмите постоянно си крадат ед-ни от други кадрите, вместо да подпомогнат процеса на тяхното обучение и подходяща квалификация. Много често липсата на до-ри един човек на ключово място, предполагащо висок образовате-лен ценз и умения, блокира цели производствени цикли, предпри-ятия и фирми и в крайна сметка забавя растежа на съответната икономика, което отново усилва безработицата, и така се влиза в един порочен кръг. 
3.2.3. СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ ПРЕДИ И СЛЕД НАВЛИЗАНЕТО 
НА ОБЛАЧНАТА АРХИТЕКТУРА Ползите от изчислителните облаци са резултат на икономи-ите от мащаб, които те предлагат. Осемдесет процента от органи-зациите, ползващи изчислителни облаци, постигат незабавни ико-номии на разходите от порядъка на поне 10 – 20%. Освен това следва да се очаква и значително нарастване на производител-ността, ако се постигне широко използване на тези технологии във всички сектори на икономиката. При липсата на общи стандарти и договори с ясно съдържание към момента, много потенциални ползватели все още се въздържат от използването на решения, базирани на изчислителни облаци. Те не разполагат със сигурност по отношение на стандартите и серти-фикатите, които са им необходими, за да изпълнят изискванията и правните си задължения, например да гарантират безопасността на 
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своите собствени данни или на данните на своите ползватели, как-то и оперативната съвместимост на приложенията. Доставчиците и потребителите на изчислителни облаци също така се нуждаят от по-ясни правила при предоставянето на услуги, базирани на тези технологии, например по въпроса къде ще бъдат решавани правни-те спорове или как да се гарантира лесен пренос на данни и софтуер между различни доставчици на изчислителни облаци. Концепцията за правителствения облак Government Cloud (G-Cloud) е двигател за въвеждане на архитектурата на електронно уп-равление в държавите. Следващата стъпка е изграждането на „облака на облаците“ в европейския му аспект, или създаването на Европейс-ки облак. Най-голямото предимство на облака е, че той не е базиран на определено място. Той е трансграничен, лесен за въвеждане, не изисква логистика по отношение на инфраструктура и хардуер. Частният и хибридният облак са средите с най-висок дял на ползване или обект на намерения за ползване от административ-ните органи и ведомства.  Глобалната агенция за одитни, данъчни и консултантски ус-луги (KPMG, 2012) извежда няколко вида стимули за преминаване към облака – икономически, технически (гъвкавост, скалируемост, простота, сигурност, високи технологии) и стратегически (процес-на трансформация, връзка с бизнеса/организационните партньо-ри, бързина на достигане до пазара и внедряване, фокус върху ос-новните компетенции). Най-важният фактор за преориентиране към облака, както за държавните, така и за корпоративните структури, е намаляването на разходите. Следващ по важност резултат от въвеждането на облачни технологии и за двете групи изследвани е промяната на взаимо-действието на потребители и доставчици.  79% от правителствените респонденти посочват техничес-ките фактори като изключително важни (39%) или важни (40%) за преминаването към облака. Мнозинството от анкетираните, както от публичния сектор (40%), така и от бизнеса (44%), определят стратегическите факто-ри като важни за въвеждане на облачна среда, в организациите си. Водещото предизвикателство за въвеждане на облачна среда, както за публичния, така и за частния сектор, е сигурността, сочи докладът на KPMG. От една страна, неизбежно на все повече хора 
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им се налага да разчитат на облачните услуги, а от друга, засилва-щата се роля на същите услуги увеличава психозата на гражданите с „традиционно“ мислене, които са свикнали да общуват очи в очи с тези, които ги обслужват, затова и сигурността логично трябва да се увеличи, за да балансира тази повишена степен на недоверие и съмнение и да удовлетвори обществените очаквания. 
3.3. Е-ПРАВИТЕЛСТВОТО – ОБЛАЧНА УСЛУГА 
БЕЗ АЛТЕРНАТИВА Електронното правителство, което често предизвиква почти теологични спорове в стремежа да бъде дефинирано от различни аналитици, е идеалната възможност за реализация на концепция-та за облачните услуги. На практика потребителят на Facebook или YouTube малко се различава по същината си от потребителя, който се опитва да попълни данъчната си декларация онлайн или да провери здравноосигурителните си права. И в двата случая човек се обръща към някаква онлайн функционалност, с която взаимо-действа по определен начин, и тя му връща определен резултат. Основна характеристика на „облака“ е автоматизираното взаимодействие. Разбира се, при липса на софтуерни грешки (бъ-гове) в някоя от системите, при облачните технологии неизменно се проявява принципът на обективното взаимодействие и е факт, че нормалната функционалност изисква при един и същи вход ви-наги да има един и същи изход. Когато едно управленско решение трябва да се вземе от човек, обичайно се проявява субективният фактор и често изходът е дълбоко субективен. Това е характерно най-вече за нации с южняшки темперамент като нашата. Тук пра-вилата рядко се зачитат и значителна част от социалната енергия на българина преминава в усилия как да се манипулира системата, независимо за кой отрасъл или социален сектор става дума. Когато искаме средата, която ни управлява, да е по-обективна, неизбежно стигаме до концепцията за електронно пра-вителство, където основните обществени услуги и взаимодейст-вия са изнесени онлайн, минимизирано е влиянието на човешкия фактор, процесите са много по-прозрачни и ефективни, а възмож-ностите за реална намеса и участие на гражданина в управлението – много по-големи. В традиционното управление концепцията за непрекъсна-
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тост на обществените услуги често не се реализира. Например, ако зависим от работното време на дадено длъжностно лице, за да си платим данъците или за да запишем детето си в детска градина, това обикновено означава стоене на дълги опашки, бягство от ра-бота (защото работното време на служителя и средностатистичес-кия гражданин обичайно съвпадат), опънати нерви и неясен ре-зултат, защото влиянието на субективния фактор се проявява. От друга страна, ако тези услуги са изнесени онлайн и са достъпни 24 часа в денонощието, няма никаква пречка да ги използваме, когато ни е удобно, с помощта на домашния си компютър и не наруша-вайки обичайното си поведение, без да губим никакви излишни усилия и нерви. Малко хора се замислят, че именно в това отношение елект-ронното правителство е неизбежна част от социалната еволюция. Не е нормално да се водим от презумпцията, че държавата следва да работи само от 9 до 17 часа, от понеделник до петък, а в остана-лото време просто да не функционира. На всички е ясно, че никой няма да работи денонощно, за да задоволи социалните ни потреб-ности, но пък какво по-естествено от това да се автоматизират ос-новните (а защо не и всички) обществени услуги и те да бъдат постоянно и леснодостъпни за всеки, който има нужда от тях. На практика огромна част от необходимите ни публични услуги не изискват човешко присъствие отсреща, а просто обръщение към някаква база данни или предоставяне на някакъв формуляр, който да попълним – задачи, с които чудесно би се справила една подхо-дящо проектирана информационна система, и то много по-бързо, качествено и точно от който и да било човек, защото програмира-нето е еднократно, а резултатите от него се ползват колкото пъти е необходимо, без това да води до допълнителен разход на средст-ва и човешка енергия. 
3.3.1. ПРЕДИМСТВА НА АРХИТЕКТУРА ЗА Е-УПРАВЛЕНИЕ, 
РАЗПОЛОЖЕНА В ОБЛАКА Както показа и последното преброяване на българските граждани (където повече от половината население се преброи по електронен път), все повече българи са склонни да се доверят на информационните системи. Това е сериозна предпоставка да се по-яви онлайн един значително увеличен спектър от обществени ус-
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луги. Различни изследвания сочат, че България е на едно от първи-те места в Европа по използване на високоскоростен интернет в домакинствата. В съчетание с икономическата криза (изискваща принципно нови решения) и традиционната любознателност на българина това ни дава определени поводи за оптимизъм, че елек-тронното управление вече е неизбежно и много от все още липсва-щите услуги ще се появят в кратки срокове. Звучи малко драматич-но, но именно икономическата и социалната криза отключиха на-тиска отдолу и нуждата държавното и общественото управление да работят по-ефективно и да стъпят на една по-обективна база, как-вато точно представлява електронното правителство. Във връзка с повишаване на напрежението между Северна и Южна Корея, в медиите периодично излизат различни любопитни факти и данни, например, че повечето правителствени институции в Южна Корея са добре подготвени за условия на криза и дори за ядрен удар, а техните данни са добре защитени. В медиите се изна-сят например факти, че южнокорейската икономика и управление могат да бъдат изцяло възстановени в рамките на 6 до 8 часа. Ще е твърде смело да се предположи какво би било това число за Бъл-гария, но на всички е ясно, че за наш късмет, в близко бъдеще не се очертава ядрена война, макар че дори в мирно време успяваме ус-пешно да изгубим данните си – например кризата със срива на Търговския регистър, която продължи с дни. Все пак нещата започват да се променят в позитивен план и именно гражданският натиск е една от причините за това. Не бива да се забравя и бурното навлизане на нови, авангардни техноло-гии, значително увеличаващите се ИТ възможности както на от-делния гражданин (таблети, смартфони, мобилен интернет), така и на корпоративните структури и институции – виртуализация, разпределена обработка на услуги, терминален достъп и др. Всич-ко това, съчетано със сериозна конкуренция, прогресивно намаля-ващи цени на ИТ продуктите и нарастване на заплащането на спе-циалистите във всички сфери, са все факти, благоприятстващи за-силеното навлизане на електронното управление. Създаването на своеобразен правителствен „облак“, който да обслужва различните електронни услуги, достъпни за граждани и фирми, вече е започнало, а дългосрочното му развитие ще става поетапно, с появата на все повече и по-интерактивни услуги с дру-желюбен интерфейс и постоянно нарастваща клиентска база. 
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В резултат на гореизложеното може да се заяви, че България има нужда от електронно управление и е готова за него. Много от проблемите, които сме имали в миналото в областта на икономи-ката и социалния живот, вероятно не биха възникнали, ако имаше електронно управление.  Така или иначе, всички обективни предпоставки „облакът“ най-сетне да заработи, вече са налице – има ръст на технологии и ИТ възможности, има изградени и свързани мрежи с голям капа-цитет, има нужда от снижаване на разходите за обществени услуги във връзка с икономическата криза, има недоволни граждани, жа-дуващи както за прозрачност, така и за своеобразно участие в уп-равлението.  Днес усилено се коментира възможността за по-масирано из-ползване на облачните услуги в държавната администрация. Не-отдавна доклад на Министерството на транспорта, информацион-ните технологии и съобщенията показа, че в редица държавни ор-ганизации липсват необходимите ИТ ресурси и като ИТ системи, и като ИТ специалисти. В такива случаи инвестициите, които биха били необходими за осигуряване на отделните ведомства и дър-жавни структури, биха могли да се обединят с цел изграждане на централизиран облачен модел, от който да се възползват всички държавни структури, като по този начин се постигне икономия от мащаб. По този начин всички биха ползвали необходимите им ус-луги, без да са им нужни голямо количество собствени ИТ ресурси, специалисти и т.н. Въвеждането на облачен модел на обслужване би бил най-лесният и бърз начин за предоставяне на гражданите на висококачествени електронни услуги, при това с много по-висока степен на скалируемост, отказоустойчивост и информаци-онна гъвкавост. Това би могло да се случи на базата на публично-частни партньорства с компании, предоставящи облачни услуги, и ориентация към хибриден „облачен“ модел. Инфраструктурата на хибридния облак (Hybrid Cloud) е съче-тание на два или повече облака (частен, общностен, публичен), ко-ито остават разграничими, въпреки че са свързани посредством стандартизирана или специализирана технология. Както вече бе споменато в предишни параграфи, хибридният облак е съставен най-малко от един частен и един публичен облак. Това е облачна среда, в която наемателят предоставя и управлява част от ресур-сите в частен облак, а други – външно, в публичен облак 
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(Младенова, 2011). В контекста на администрацията това би могло да се интерпретира като частeн правителствен облак (government cloud), в който се съхраняват по-чувствителни данни, трансакции и служебна информация, и публичен облак/облаци, където са раз-положени широкодостъпни данни и ресурси. Този подход позволява на държавните ведомства да се въз-ползват от мащабируемостта и ефективността на разходите в предлаганите публични облаци, без да изложат на риск критични приложения и данни на граждани и фирми. На фиг. 3.1 е представено схематично обобщение на концеп-цията за хибриден облак, базиран на популярни доставчици на об-лачни услуги, като Майкрософт, Амазон и Гугъл, и корпоративната мрежа на организацията. 

 
Фиг. 3.1. Обобщение за хибриден облак и връзките му 

с потребителите на облачни услуги Един от бившите заместник-министри на транспорта, ин-формационните технологии и съобщенията, Валери Борисов, представи пред експерти от ЕК идеята за изграждането на два центъра и два облака в държавата (Борисов). Единият облак е този на държавната администрация (government cloud, или G-cloud), другият е облакът на общините (municipal cloud, или M-cloud). У нас местната власт е независима, но в инвестиционно отношение това е по-скоро недостатък, защото са сравнително малко общи-ните, които имат капацитета сами да финансират и изпълнят за-
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дачите си, свързани с е-управлението. От друга страна, общините са изключително важен участник в е-управлението, защото около 80% от административното обслужване на практика се осигурява от тях, като процесите на децентрализация ще продължат и в ид-ващите години. Идеята е да има два центъра за обработка на данни (ЦОД), като единият се намира в София и в него са основният облак на централната администрация (G-cloud) и резервният център на об-щините, а в другия ЦОД, който ще е някъде в страната, са основни-ят център на общините (M-cloud) и резервният център на адми-нистрацията. Специалистите от ЕК са одобрили идеята и вече се работи по изпълнението ѝ. Основното предизвикателство е свързано с оси-гуряване на финансирането и ефективното му разходване при максимално съблюдаване на публичния интерес.  
3.3.2. ЛОСТОВЕ НА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО В ОБЛАЧНА СРЕДА Развитието на електронно управление на ниво ЕС и на наци-онално ниво следва да се основава на сътрудничество между пуб-личните администрации при пълно спазване на общите принципи за европейските обществени услуги: зависимост и пропорционал-ност, централна роля на потребителите, неприкосновеност на личния живот и предоставяне по множество канали на възмож-ности за включване и достъпност, сигурност, многоезичие, адми-нистративно опростяване, прозрачност, съхраняване на информа-цията, отвореност, възможност за повторна употреба, технологич-на неутралност и адаптивност, ефективност и ефикасност. Паневропейското оперативно съвместимо електронно уп-равление следва изцяло да използва иновативни технически под-ходи, като „облак“ от обществени услуги и ориентирана към услу-ги архитектура (ОУА). ОУА улеснява трансграничната оперативна съвместимост на системите за електронно управление чрез изк-лючително модулна архитектура. Позволявайки повторната упот-реба на услуги и споделяне на информация и отделянето на услу-гите от техните интерфейси, ОУА улеснява оперативната съвмес-тимост на електронното управление и включването на множество доставчици на услуги. Например в електронното управление сис-
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темите за сигурност трябва да бъдат независими от конкретното приложение и мащабируеми. Новаторското електронно управле-ние изисква също модернизация с въвеждането на IPv6 инфраст-руктура за е-управление (портали, уебсайтове, приложения и т.н.).  Сериозна предпоставка за въвеждането на електронното уп-равление в България са свързването на всички държавни инфор-мационни мрежи в обща инфраструктура и поставянето им под общо управление – това на Държавна агенция „Електронно управ-ление“ (възникнала след преобразуване на бившата Изпълнителна агенция „Електронни и съобщителни мрежи и информационни системи“). В рамките на обновената инфраструктура Агенцията следва да даде възможност на всяко ведомство да се свързва ефек-тивно със своите подразделения, както и да осъществява елект-ронния обмен с други институции. Разбира се, това не е въпрос са-мо на топология, но и на информационни политики и въвеждането на общи стандарти на обмен (оперативна съвместимост и инфор-мационна сигурност). Логично е нивото на компетентност в адми-нистрациите да е различно, но поне вече се е оформила обща визия за нуждата от промяна и необходимите стъпки, които следва да се реализират. Не е случайно, че ИТ директорите на всички централ-ни ведомства вече периодично се събират в рамките на общи ра-ботни групи в ДАЕУ или в Министерството на транспорта, инфор-мационните технологии и съобщенията. За известен период (по време на един от последните служебни кабинети) дори имаше специално назначен министър на електронното правителство, чи-ято роля беше именно да очертае рамката, в която ще се развиват публичните услуги в България в близките години, и да прогнозира техническите и финансовите средства, за да се осъществи това. 
3.3.3. ГРАЖДАНИНЪТ – ОСНОВЕН СУБЕКТ 
НА Е-УПРАВЛЕНИЕТО За разлика от дирижираното „участие“ в отделни работни групи на представители на гражданското общество и правителст-вото, един интерактивен и действащ електронен облак, обслужван от съответните министерства, би бил десетки пъти по-ефективен и по-полезен за общото развитие на нацията. Разбира се, тази мо-дернизация няма как да се осъществи без човешкия фактор (нап-ример няма смисъл да има форум за въпроси на граждани, ако ня-
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ма кой да отговаря). Един държавен служител би се държал по съвсем друг начин и работата му би била много по-ефективна и прозрачна, ако всичките му действия се следят онлайн от общест-веността, а реалните проблеми се поставят и решават в реално време, а не в далечното бъдеще. В държава като България ползата от ускорено и масирано внедряване на услуги на електронното правителство посредством серия от типично „облачни“ ресурси и технологии би довела до: 
− оптимизиране на държавното управление (във финансов и управленски аспект); 
− по-пълно и качествено задоволяване на потребностите на гражданите; 
− възвърнато доверие в институциите от гражданското об-щество и фирмите; 
− позитивен сигнал за международните инвеститори; 
− възможност за граждани и фирми да отделят повече време за своето развитие. Като цяло създаването на електронното правителство и на институционален „облак“ за предоставяне на обществени услуги са изключително позитивна стъпка в развитието на страната и заслужава всички да обединим усилия за ускорената ѝ реализация, защото електронното правителство не започва и не свършва с ня-колко услуги, то е система, която оттук нататък трябва постоянно да се развива съгласно обществените очаквания. 
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ГЛАВА IV. ФАКТОРИ, КОИТО МОГАТ 
ДA ПОВЛИЯЯТ НА ВНЕДРЯВАНЕТО, 

И КАК ДА ГИ... УПРАВЛЯВАМЕ – КЛЮЧОВА РОЛЯ 
НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ 

4.1. ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО КЛЮЧОВ 
ЕЛЕМЕНТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННО 
ПРАВИТЕЛСТВО В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ В различни литературни източници може да се открият раз-лични формулировки на понятието „електронно обучение“. Под „електронно обучение“ (e-Learning) следва да се разбира такова обучение, при което интензивно се използват съвременни инфор-мационни и комуникационни технологии (ИКТ). Електронното обучение е модел на образование, базиран на използването на ши-рок спектър от ИКТ и технически средства, които създават усло-вия за „електронен диалог“ между обучаващия и обучаемия, които физически най-често се намират на различни места. При веднъж изградена информационна инфраструктура раз-ходите за мултиплициране на електронното обучение са в пъти по-ниски от традиционното (при което лекционните материали се предоставят на хартия), при това с неизбежните недостатъци на този тип учене, като невъзможност за бърза редакция и актуали-зация на учебно съдържание, невъзможност за ефективно разши-ряване на лекциите с допълнителни материали, липса на ефикасна обратна връзка и др., което обяснява защо все повече университе-ти се насочват към електронното обучение като стандартна прак-тика. Поетапното въвеждане на електронно управление на всички нива в съвременното общество изисква гъвкавост и адаптивност, непознати при класическите методи за обучение. В един момент животът прекомерно се усложнява и динамизира, някак внезапно в ежедневието навлизат десетки информационни системи и нови технологии и до голяма степен социалното ни оцеляване вече е 
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поставено под въпрос, ако бързо не изградим нужните умения и знания. Това с особена сила важи за публичната администрация, защото в една не особено развита икономика като българската, където все още огромна част от реалния бизнес живее от различни обществени поръчки, всъщност администрацията играе много по-важна и отговорна роля от тази в държави с по-развити пазарни отношения. При неефективна и некомпетентна администрация фактът, че почти половината от брутния вътрешен продукт на страната реално се преразпределя чрез публичните разходи, озна-чава, че на ключовите управленски постове в държавата трябва да стоят хора с висока технологична и управленска компетентност, за да могат адекватно да управляват този процес. Тъй като очевидно новите технологии са нещо, което повечето съвременни управлен-ци не са имали възможност да усвоят в училище, логична е нужда-та от скоростно и ефективно актуализиране на знания и умения и е резонно да си зададем въпроса дали всъщност електронното обучение не е решението за подобни случаи. И така, какво точно свързва електронното обучение и елект-ронното управление и как можем да използваме тази връзка в полза на растежа? За да опростим разглеждания модел, на този етап ще се ограничим само до приликите с е-правителството, но повечето от тях важат и за електронното управление като цяло. 
4.1.1. Е-ОБУЧЕНИЕТО – КЛЮЧ КЪМ Е-УПРАВЛЕНИЕТО Електронното обучение е ключов елемент от въвеждането на електронно правителство по няколко причини: 1. Ефективното електронно правителство изисква висока и постоянно надграждаща се квалификация на отговорните лица, което най-успешно може да се осъществи със средствата на елект-ронното обучение. 2. Електронното правителство и електронното обучение имат множество общи характеристики (ползват активно ИКТ, изискват определени умения и др.), могат да ползват обща инф-раструктура и се обезпечават по сходен начин, така че най-естественото поведение е да търсим синергия между тях и по този начин да пестим разходи. 3. Електронното обучение създава не само дигитални компе-тентности, но и трайна и устойчива култура на поведение, насър-
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чаваща работата от разстояние и мобилното мислене – държавни-ят служител вече не се чувства обвързан с работно време и работ-но място и може да върши работата си отвсякъде, когато това е необходимо. 4. Повишаването на ефективността на администрацията пос-редством електронно обучение подобрява електронното управле-ние, което дава възможност за пестене на средства и повишен икономически растеж (вследствие на по-ефективната админист-рация). Това от своя страна позволява да се реинвестират средства в още по-ефективни методики за е-обучение, което води до нов растеж, и вече е налице позитивен цикъл, при който всички участ-ници имат полза от допълнителното развитие на тази синергия. 5. Удовлетвореността на държавните служители косвено рефлектира върху удовлетвореността на гражданите, които полу-чават по-навременни и качествени услуги, което води до допълни-телни ползи за цялата икономика и социално развитие на общест-вото, така че в крайна сметка електронното обучение има дългос-рочно и крайно въздействие не само върху развитието на елект-ронното правителство, но и върху благосъстоянието на нацията. 
4.1.2. МЯСТО, РОЛЯ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО 
НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА 
НА ЗНАНИЕТО При съвременните стандарти за е-обучение най-често създа-телите на съдържание и потребителят са разделени в пространст-вото (интернет базирано обучение), а понякога и във времето (асинхронен режим на работа), като, разбира се, са възможни и всякакви комбинации, което само доказва многообразието на електронното обучение. За икономиката на знанието говорим много в последните го-дини, но на практика тя само замести понятието „информационно общество“, което беше добило гражданственост в началото на ве-ка. Накратко – икономиката на знанието е икономика, базирана на иновации и интелигентни продукти, плод на човешкото знание, а не на природни ресурси или тежка индустрия. В икономиката на знанието на почит са фирми, продукти и услуги, които изискват сериозен интелектуален капацитет и квалификация на кадрите, и именно това е от първостепенно значение за продуктивността на 
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производителите и удовлетвореността на клиентите. След тези уточнения ще бъде изяснена ролята на електрон-ното обучение в икономиката на знанието и защо то е един от ос-новните лостове в нейното развитие. 
4.1.2.1. ВЛИЯНИЕТО НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА 
ВЪРХУ СВЕТОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ Бързото навлизане на ИКТ и свободното движение на хора, стоки и информация в световен мащаб доведоха до сериозни тур-буленции в икономиките на всички развити държави по света. От една страна, конкуренцията изключително се динамизира и вече почти всички големи фирми се състезават не за родния си пазар, а за световния, а от друга – много от по-малките играчи просто из-чезват, защото не са в състояние да издържат на натиска на пазара. От една страна, глобализацията подпомага бързото разпростране-ние на технологии, умения и знания, от друга – понякога процеси-те се развиват толкова стремително, че времето за усвояване на тези технологии и умения се оказва недостатъчно и пазарът поми-та онези, които не са успели бързо да се адаптират. В крайна сметка ролята на адаптивното, актуално и гъвкаво обучение се оказва ключова за икономическото оцеляване и имен-но тук ролята на електронното обучение е незаменима, доколкото то е възможно най-ефективното и адекватно на условията на на-шето съвремие и в този смисъл несъмнено има първостепенно значение. Глобализацията навлиза с различни темпове в различните социални ниши, както и в различните държави. В едни страни нах-лува икономически, в други – политически, в трети – културно, а в най-новата реалност – вече и по пътя на обучението. Редица от световните ИТ гиганти, като Майкрософт, Гугъл и Фейсбук, вече обмислят цялостни стратегии за предлагане на обучение през свои-те платформи, като разчитат, че от една страна, това ще им помог-не да обучат потребителите на своите услуги, а от друга – ще съз-дадат нови отношения на лоялност и съпричастност към продук-тите и екосистемите си и една по-висока ИТ култура на много ши-роки групи от хора. Икономиката на знанието разчита най-вече на квалифицира-ни кадри и липсата на подходяща квалификация в един свръхкон-курентен и глобален свят на практика обрича хората на мизерия и 
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нерадостно съществуване. Неслучайно един от сериозните проб-леми на нашето съвремие – демографските кризи и бежанските потоци, биха намерили своето естествено решение, ако всички те-зи хора имат рационален начин бързо да получат подходяща ква-лификация и да се реализират на пазара на труда. В крайна сметка никой не е против миграцията на хора с умения, проблем създават тези, които имат единствено нужди, но не и квалификацията, за да могат адекватно да ги задоволят. Не е вярно, че глобализацията носи само позитиви, често пъ-ти тя просто обезличава всичко, до което се докосне, което на мес-та е сериозен аргумент за забавяне на темпа ѝ. Подобни примери най-лесно може да се илюстрират с екологичните катастрофи, но те в никакъв случай не изчерпват възможните заплахи. Вярно е обаче, че при една планомерна и балансирана инвазия, с уважение към традициите и културната и природна самобитност на нации-те, светът би бил много по-добро място за живеене и би имало много по-малко поводи за световни и регионални конфликти. Икономиката на знанието, въпреки идейните си основи, е преди всичко пазарна икономика. Пазарната икономика е подв-ластна на пазарите, а те – на продуктите. Продуктите с най-висока добавена стойност се изработват от хора с висока квалификация и респективно квалификацията и обучението играят съществена роля в икономиката на знанието. В този смисъл можем лесно да си представим икономически модел, базиран съществено на продук-ти на знанието. Факт е, че освен базови физиологични потребнос-ти (храна, вода и т.н.) и вещи за оцеляване (дрехи, подслон и пр.) хората имат нужда и от продукти на знанието – книги, софтуер, филми и т.н., като с времето тези нужди нарастват, успоредно с ци-вилизационното ни развитие. В този смисъл е особено важно да подпомогнем развитието на тези нови нужди на гражданите на света, защото те ще са бъдещият консуматор и генератор на при-ходи за продуктите на знанието. Много от аграрните и индустри-алните процеси могат да се автоматизират и роботизират и на практика малко хора да изхранват и задоволяват базовите нужди на милиони. Не така стои обаче въпросът с иновационните про-дукти, които в огромната си част си остават човешко творение и изискват друг тип креативност, която поне засега не се поддава на алгоритмизиране. Според много експерти битката за лидерство в световен мащаб ще спечелят дългосрочно и устойчиво не полити-
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ците, а новаторите и хората с въображение. Неслучайно хора като Стив Джобс, Бил Гейтс, Марк Зукърбърг и Елън Мъск са спечелили толкова популярност, защото са успели да надникнат отвъд хори-зонта на ежедневието и да направят реална заявка за бъдещето и за това, което ще господства на световните пазари. 
4.1.2.2. ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО КАТАЛИЗАТОР 
НА РАЗВИТИЕТО Често казваме, че съдържанието е по-важно от формата, но това не е напълно коректно, отнесено към електронното обучение. Всъщност в самия генезис на процеса на електронно обучение се крие магия и то нямаше да е толкова популярно, ако самата му форма на съществуване и развитие не насърчаваше иновативното мислене. Преди всичко самото електронно обучение изисква опре-делено ниво на квалификация. Независимо за какви курсове, про-фесии или академични теми става дума, електронното обучение предполага интелигентна аудитория, а тази аудитория предпола-га, че независимо от тематиката електронното съдържание ще достигне целта и предназначението си. Самият начин на възприемане на информацията в електро-нен вид и съответната обработка от мозъка на обучаемия вече предполагат създаване на определени функционални мисловни вериги, които лесно могат впоследствие да се адаптират към други сходни дейности – например дистанционна работа или ползване на услугите на електронното правителство, т.е. част от квалифи-кацията вече се носи от самата среда и става функционална харак-теристика на обучаемия, като успоредно с напредване на обучени-ето много от полезните практики, изградени в курсиста, добиват формата на механични умения и той/тя вече изобщо не се замисля, когато трябва да отвори уебстраница, да изпрати електронна поща или да потърси информация в Гугъл. Самото електронно обучение изисква сериозна подготовка на квалифицирани специалисти за създаване на подходящи обучи-телни електронни ресурси, както и въвличането на художници, програмисти, дизайнери и други специалисти, докато се постигне завършен образователен продукт с необходимото качество. Всичко това, пречупено през призмата на пазарните отношения, води до продукти с висока добавена стойност, които дават тласък на съот-ветната икономика и я подпомагат под формата на платени данъ-
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ци, внедрени иновации, създаване на цялостни екосистеми от пар-тниращи фирми около потенциалната печеливша индустрия и т.н., което води до дълготрайно икономическо развитие. Една от сери-озните ниши например е видеообучението – то, естествено, не се случва от само себе си, изисква армии от лектори и професионални фотографи или оператори с първокачествена техника, преводачи и експерти по локализация на продукти и т.н. и това е само един кон-кретен пример доколко електронното обучение може да насърчи развитието на икономика, базирана на знания, умения и иновации. Важно е да споменем и средата – електронното обучение изисква съответна устойчива и лесно разширяема ИКТ инфраструктура, ко-ято, освен че също ангажира стотици фирми (телеком оператори, интернет доставчици, системни интегратори и т.н.), има сериозна добавена стойност, тъй като може да се използва и за други цели освен обучение – например за дистанционна работа. Важно е да споменем и тенденциите в развитието на елект-ронното обучение. Преди всичко очевидната тенденция то изцяло да замени традиционното, вече е факт в редица университети по света. Напредъкът на технологиите в скоро време ще ни позволи да се потопим в една комплексна виртуална реалност, и липсата на присъствено обучение ще става все по-малко критична, успоредно с развитието на холограмни технологии и 3D образи. Електронни-те курсове ще добият масовост, включително много доставчици на образователни услуги ще получат своеобразни комплекти от рода „Направи си сам“, позволяващи им сами да проектират и създават електронни уроци с несложни средства. Това съществено ще заси-ли конкуренцията, като в същото време ще мотивира множество млади специалисти да потърсят трудова заетост в сферата на електронното обучение, и доколкото то е перспективна ниша, ве-роятно много хора ще пожелаят да се реализират именно там. В крайна сметка електронното обучение насърчава икономи-ческото развитие и самото то е икономически възходящ сегмент, а ползите, освен за доставчиците на образователни услуги, са за ця-лото общество. 
4.1.2.3. Е-ОБУЧЕНИЕТО – ВАЖЕН ТРАНСФОРМАЦИОНЕН 
ФЕНОМЕН В икономиката на знанието е-обучението има съществена и трансформираща роля, защото със самото си съществуване то до-
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казва на практика, че квалификацията на кадрите има ключово значение, а бурното развитие на технологиите принуждава хората непрекъснато да развиват своите умения, ставайки все по-гъвкави и адаптивни към новите изисквания на пазара на труда. Поради изострената конкуренция, в е-обучението няма и не може да има монопол, а най-успешни ще са тези доставчици на образование, които предлагат най-бързо адаптиране към реалните промени в пазарната среда и тенденции, независимо дали става дума за нова мода в производството на дамски обувки, или за последни откри-тия в астрофизиката. В редица отношения електронното обучение е феномен на бъдещето и много от досегашните листовки и каталози с инструк-ции за сглобяване и експлоатация ще отстъпят място на прости, но атрактивни видеоуроци как да боравим с една или друга стока и/или услуга.  Приемането на електронното обучение като социално зна-чим и важен трансформационен феномен е изключително важно за бъдещето на всяка икономика в света, а най-адаптивните граж-дани по логични причини ще намерят най-бързо своето място на динамичния пазар на труда. Важното е да запомним, че електрон-ното обучение на практика е неизчерпаемо, нуждата от постоянно обновяване на знанията и уменията е основен принцип в иконо-миката на знанието, а всеки гражданин на света трябва да търси подходящите курсове за повишаване на своята персонална конку-рентоспособност. В този смисъл електронното обучение има траен позитивен ефект върху националната икономика и е въпрос само на време то да остане единствената позната форма на обучение в рамките на 21. век. Икономиката на знанието не означава просто да имаш познания, а активно да ги обменяш с околните и именно електронното обучение е най-подходящата форма за това. 
4.1.3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ТРАДИЦИОННОТО 
И ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ – ПРЕДИМСТВА 
И НЕДОСТАТЪЦИ НА МОДЕРНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В ОБРАЗОВАНИЕТО В последните години електронното обучение все повече на-бира скорост. В основата на формулировката за същността на електронното обучение се откриват съчетанието и взаимодейст-
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вието на следните компоненти: дейности за учене и преподаване чрез различни електронни медии. Следователно за процесите на разработване на един курс, тема, учебен елемент или интегрирани среди за електронно обучение от съществено значение е едновре-менното познаване на неговите педагогически и технологични измерения. Електронното обучение е флагманът на модернизацията на образователния процес и макар технологиите далеч да не са един-ствената същностна характеристика на съвременното образова-ние, тяхната липса определено е пречка за бъдещо развитие.  
4.1.3.1. ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ Вече бе споменато, че при веднъж изградена инфраструктура разходите за мултиплициране на електронното обучение са в пъти по-ниски от традиционното, при което се предоставят лекционни материали на хартия, и то с неизбежните недостатъци на този тип учене, като невъзможност за бърза редакция и актуализация на учебното съдържание, по-високи разходи и др. Особено съществен елемент на модерността е наличието на цифрово съдържание с всичките му предимства – графика, инте-рактивност, мултимедия и т.н. При един традиционен учебник не можеш да решиш теста и да очакваш оценката си в реално време, докато системите за електронно обучение позволяват това, като в огромната част от случаите дори не е необходима намесата на преподавател. Задачите просто са заложени предварително, сту-дентът ги решава онлайн и системата оценява верността на отго-ворите, сравнявайки ги с тези в базата си данни. Електронното обучение дава възможност да се срещнем с лектори и да посетим онлайн места, които вероятно в реалния жи-вот никога няма да видим поради икономически и други причини. Например и в настоящия момент в различни сайтове и онлайн ус-луги, като iTunes U, са качени хиляди онлайн лекции на някои от най-известните преподаватели в света, които преподават във во-дещи световни университети, като Калтек, MIT, Станфорд и Хар-вард. Дори да учим в някой от тези университети, няма как да ви-дим на живо преподаватели от останалите, така че онлайн обуче-нието ни позволява да вземем най-доброто от най-добрите и да направим своя информиран избор. Подобна е ситуацията, когато трябва да посетим рискова зона или да направим скъп научен екс-
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перимент – онлайн технологиите ни позволяват да изживеем ре-ална симулация на процеса, без да излагаме живота си на риск или да счупим скъпо оборудване. В миналото подобни тренажори са се правили само за елитни професии, като летец или корабен капи-тан, но с напредъка на технологиите симулациите стават все по-евтини и скоро за почти всяка професия или специалност ще има подходяща виртуална симулация, понякога разположена на хиля-ди километри разстояние. Електронното обучение има сериозни предимства и от еко-логична гледна точка. От една страна, пестенето на хартия води до запазване на горите и листната маса на планетата, а от друга – от-падането на необходимостта от постоянно пътуване от дома до университета ни пести време, нерви, гориво и намалява въглево-дородните емисии в атмосферата. Електронното обучение позволява по-прецизна диференциа-ция на обучаемите от гледна точка на възможности, интереси и потенциал за развитие в дадената предметна или научна област. Например има нещо дълбоко порочно в традиционното обучение, при което всички студенти виждат, чуват и учат едно и също нещо, независимо че техните възможности и интереси понякога са доста различни. При един детайлен електронен курс всеки би поемал различен обем информация, с различна скорост и възможностите за диференциране на групата биха били неимоверно по-големи, като тези, които не се справят добре, могат да повторят или потре-тят курса, а тези, които са лидери, биха могли да се задълбочат, изисквайки допълнителна информация и задачи. Електронното обучение помага и за един много по-прецизен мониторинг на напредъка на студента, тъй като в цифровия свят от всяко действие остават следи – можем да видим какви лекции и упражнения е посещавал обучаемият, какви задачи е решил, колко време му е отнело да го направи, какви са неговите допълнителни интереси, каква е средната му успеваемост и т.н., накратко – можем да открием и анализираме неща, които в реалния свят самите хора обикновено не знаят за себе си. Благодарение на е-обучението можем да скъсим връзката преподавател – студент, тъй като във виртуалната среда хората обикновено се чувстват по-равнопоставени и диалогът протича по-неформално и ефективно. Тенденцията на модерното образование е пряко свързана с критичното мислене и технологиите могат мно-



ГЛАВА IV. ФАКТОРИ, КОИТО МОГАТ ДA ПОВЛИЯЯТ НА ВНЕДРЯВАНЕТО, И КАК ДА ГИ... 

 161 

го да ни помогнат да реализираме своя потенциал в тази посока, без притеснения, че ще ни се скарат или ще ни отнемат думата. Важно е да се спрем и на тенденциите в електронното обуче-ние. Технологиите непрестанно се развиват и за разлика от тради-ционното обучение, което в продължение на векове се е осъщест-вявало по един и същи начин, при електронното обучение посто-янно навлизат технологични иновации. Вече имаме възможност да се обучаваме в 3D среда, да си създаваме аватари или да наблюда-ваме реалистични холограмни изображения, в недалечното бъде-ще вероятно ще можем буквално да „сънуваме“ образователния процес, включвайки реалистичен модел на даден обучителен курс директно към мозъка и спомените си. Част от обучението на бъ-дещето ще бъде и ученето в екип, като много често симулациите ще включват различни хора, разположени в разнообразни точки на света и работещи по обща задача. Има ли е-обучението негативни страни? На пръв поглед този въпрос е подвеждащ, тъй като досега раз-глеждахме позитиви във всеки аспект на сравнимост на електронно и традиционно обучение. Все пак не бива да забравяме и чисто пси-хологическата страна. Една от причините да искаме децата ни да ходят на училище, е социализацията, срещата с други хора. Тради-ционното обучение не е само уроци и лекции – част от образование-то са и тиймбилдингите, дискусиите с колеги, менталната провока-ция, споделянето на планове, мечти и др. и много от тези елементи все още няма как да бъдат успешно виртуализирани, защото пове-чето доставчици на образователни услуги не излизат от контекста на чисто учебната среда и конкретните знания. Въпреки напредъка на технологиите виртуалните симулации все още далеч не са така добри и реалистични, че да можем да ги смятаме за пълноценен за-местител, а и нуждата да станем от компютъра и да се пораздвижим, има и чисто физиологични измерения. Дори сега хората вече прека-лено малко се движат и нищо чудно в рамките на следващите 2 – 3 века човечеството видимо да атрофира поради голямата си зависи-мост от компютрите и уседналия начин на живот. Електронното обучение има и друг важен аспект, в който се различава от традиционното – както споменахме вече, то е по-безопасно (например, ако разгледаме една симулация с реактиви или химикали), но това пък създава неоправдано усещане за без-наказаност и обучението на симулатор може да ни изиграе лоша 
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шега, тъй като ще добием увереността, че каквото и да направим, просто ще можем да рестартираме системата и нещата ще се опра-вят. В живота обаче не можем просто да рестартираме всичко – ако липсва един здравословен страх, е твърде възможно електронното обучение да ни заблуди и да създаде риск за нашето бъдеще, тъй като животът не е компютърна игра. Дори в момента човешката цивилизация вече преживява първите признаци на технологично оглупяване при смесване на елементи от виртуалната и реалната среда, и то до степен, че се забравя собствената безопасност (нап-ример ловим покемони, катерейки се по корниза на високи сгради, или пишем есемеси, докато шофираме). Е-обучението е безспорно по-евтино в дългосрочен план, но за неговото масовизиране все още е нужна адекватна и модерна ИКТ инфраструктура, която в някои части на света засега е проб-лем. Дори в България, въпреки напредъка на технологиите, все още далеч не всички училища имат стабилен достъп до интернет, нито пък всички университети разчитат на надеждна оптична връзка, доколкото засега държавата не инвестира в развитието на високоскоростна опорна мрежа за нуждите на образованието и на-уката, въпреки че има няколко подобни проекта. Добрата новина е, че технологиите все повече поевтиняват, облачните ИКТ услуги набират скорост, а изискванията към крайните устройства на обу-чаемите не са особено тежки, така че съвсем скоро всеки ще може да участва пълноценно в процеса. 
4.1.3.2. МИГРИРАНЕ НА ТРАДИЦИОННОТО В ЕЛЕКТРОННО 
ОБУЧЕНИЕ Традиционното и електронното обучение не са конкурентни, а допълващи се, като в дългосрочен план по логични причини и най-вече поради множеството предимства, които изтъкнахме за е-обучението (гъвкавост, скалируемост, цена на потребител и др.), то постепенно ще заема все по-голям дял от образователния пазар. Във всички случаи обаче, традиционното обучение няма да изчез-не изведнъж и в много части на света се очаква тези тенденции да просъществуват паралелно поне още няколко десетилетия въпре-ки напредъка на технологиите. В крайна сметка и най-прецизните количествени анализи не могат да помогнат при оценката как конкретен човек би възприел прехода от традиционно към електронно обучение. Оказва се, че те-
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зи неща са строго индивидуални и свързани с нашата култура, се-мейна среда, икономически възможности, традиции и др. Важно е да се разбере, че тенденциите в образованието и бясно препускаща-та технологична революция неизбежно ще променят чувствително традиционната образователна среда, но промените трябва да се приемат балансирано и с разум, така че да се вземе най-доброто от образователните практики и по един естествен и ненатрапчив на-чин да станем част от новия глобален дневен ред. Еволюцията в об-разованието е неизбежна и новите технологии ще променят много неща. Не бива обаче да се забравя, че всеки преход трябва да става плавно и постепенно, за да можем да адаптираме усещанията, нави-ците и перспективите си за развитие към реалния свят, защото жи-веем в него и никой няма да ни даде втора възможност. Образова-нието е ключов елемент от новата икономика на знанието и значе-нието, което му се отдава, непрекъснато ще нараства с времето, просто формите, които то ще приема, ще бъдат все по-иновативни и гъвкави, свързани с огромната динамика на дигиталното общество. 
4.1.4. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННОТО 
ОБУЧЕНИЕ И МЕТРИКИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОБАВЕНАТА 
МУ СТОЙНОСТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО Електронното обучение има някои ключови предимства, но когато оценяваме ефекта му спрямо традиционните образовател-ни технологии, винаги следва да изберем подходяща метрика, за да се убедим, че неговата добавена стойност не почива само на на-шите симпатии, а на обективни и реално измерими параметри. 
4.1.4.1. ПРИЧИНИ ЗА БЪРЗОТО НАВЛИЗАНЕ НА Е-ОБУЧЕНИЕТО 
В СВЕТОВЕН МАЩАБ Е-обучението носи в себе си заряда на промяната по няколко обективни причини, които ще изброим накратко: 1) Електронното обучение се развива успоредно с развитието на ИКТ, доколкото стъпва изцяло на тях и по закона на скачените съдове има същата динамична възходяща линия; 2) Електронното обучение е най-ефективната, ергономична и икономична форма за разпространение на знания, известна някога – това лесно може да се установи чрез най-проста съпоставка, нап-
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ример цена на потребител или скорост, с която се обновява учеб-ния материал; 3) Електронното обучение навлиза в нови измерения (аудио, видео, 3D и др.), които само допреди двайсетина години практи-чески не присъстваха в образователните системи по света, а днес вече не можем да си представим образованието без тях; 4) Електронното обучение разширява технологично хори-зонта не само на познанието, но и на общуването далеч извън из-вестните ни граници – вече не е проблем да чуем в реално време лекция на водещ световен учен в произволна област или да участ-ваме в съвместен експеримент или проект с хора, разположени на хиляди километри; 5) Електронното обучение дава възможност на обучаемия за равнопоставено и непосредствено участие в образователния про-цес – студентът постепенно се превръща от обект на образование-то във водещ субект в него, а критичното мислене, подпомогнато от новите технологии и увеличения достъп до информация, става един от лостовете на развитие на образователния процес; 6) Електронното образование дава възможност за много по-директна и гъвкава връзка между образованието и бизнеса и по-адекватна реакция на нуждите на пазара на труда, като позволява за първи път на пазарните процеси да изместят на втори план академиз-ма за сметка на практичността в образователните програми и курсове. Електронното обучение има и много по-рафинирани форми на въздействие върху обучаемия от традиционните лекции и уп-ражнения поради многообразието от технологии, които са вклю-чени (с всички съпътстващи ги елементи – от форми за гласуване и дискусионни групи до инструменти за социален инженеринг), като сред основните предимства, които заслужава да споменем, е нарасналата възможност да измерваме образователните резулта-ти с чисто технологични средства.  
4.1.4.2. ИЗМЕРИМА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА ЕЛЕКТРОННОТО 
ОБУЧЕНИЕ И МЕТРИКИ ЗА ОЦЕНКА Как точно помага електронното обучение и има ли реални метрики за неговата добавена стойност? Въпросът с измеримостта на ползите от познанието е изклю-чително сложен. Безспорно важен въпрос е каква метрика ще из-берем, оценявайки изобщо познанието, като, разбира се, ще бъде 
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отделено съществено внимание именно на електронното обуче-ние, в контекста на темата на разработката. Няколко встъпителни думи за метриките. Според много екс-перти в сферата на управлението, ако не можем да измерим едно нещо, то не можем ефективно да го управляваме. Ключов фактор за успеха на всяко начинание е реалната представа какъв следва да е желаният резултат и в какво точно го измерваме, за да се убедим, че сме го постигнали. Например, ако мерим успеха на един сприн-тьор, очевидно правилната метрика е времето, за което той ще пробяга дадено разстояние; ако оценяваме постижения по стрелба, то е колко близо до центъра на мишената са попаденията, и т.н. За съжаление, много често в оценката на дадено явление, под влия-ние на различни субективни фактори, се избира нереална метрика и респективно изводите, които се правят, са далеч от правилното решение. Очевидно например, когато става дума за постиженията на шампион по шах, е да се поинтересуваме колко партии е спече-лил, а не например колко фигури има в края на играта. В същото време има и комплексни фактори за оценка, например не само колко партии е спечелил, но и срещу кого е играл, колко титли има, умее ли да се мобилизира във важни моменти, и т.н. Избира-нето на подходяща метрика невинаги е очевидно, често не е и три-виално, а понякога направо е изкуство.  Образованието изключително се динамизира в последните двайсет години и затова можем да изведем заключението, че никак не е лесно да се мерят образователни постижения. В динамичното време, в което живеем, простото възпроизвеждане на готова инфор-мация отдавна не е самоцел и познанието постепенно се превръща от цел в процес. Напоследък често чуваме израза „учене през целия живот“, но подсъзнателно едва ли си даваме сметка, че той всъщност значи, че ще се учим, докато сме живи, защото познанието е нещо динамично, действено и интерактивно и можем да станем консис-тентна част от процеса единствено ако му се отдадем изцяло и зави-наги. И така, как мерим образователните постижения? Това е теж-ка и обширна тема и общо взето, дори в академичните среди няма принципен консенсус по нея. Ясно е, че образователните постиже-ния дългосрочно следва да се обвържат с постигнатите конкретни резултати, било то научни (брой статии, публикации, награди, от-крития, патенти и т.н.) или прагматични, свързани с реализацията 
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на студентите след завършване на университета (среден доход на завършилите, създадени фирми или реализиран продукт и др.). Иначе очевидно в рамките на следването си един студент има за основна метрика своя общ успех, оценки и постижения по време на упражнения, курсови работи и др., като обикновено тези пос-тижения се обвързват с възможността му да получава стипендия или да ползва общежитие. Субективни или не, те са някакво мери-ло, а доколко са реални, може да си проличи едва когато всички ученици или студенти се поставят на една плоскост и се сравняват по единна методика (например при провеждането на държавни зрелостни изпити или на национална студентска олимпиада по даден предмет резултатите логично са много по-обективни изме-рители от оценките, които поставят отделни преподаватели в от-делни средни или висши училища). Електронното обучение само по себе си не дава по-обективна представа за възможностите на обучавания и поне в класическия си вид то е просто дигитална проекция на традиционното обуче-ние. Процесът обаче става истински интересен, когато заговорим за система за електронно обучение на национално ниво. Ако подобно нещо се реализира и съществува единно цифрово хранилище с об-разователни ресурси – лекции, упражнения, задачи и тестове, зада-чата за по-реално оценяване вече става много по-управляема и обективна. Например лесно можем да получим обратна връзка кой студент колко и кои учебни ресурси е посетил, кое го е затруднило, как го е преодолял, как същата задача е решена от връстниците му, и т.н. Именно във възможността за обща проекция и централизи-рано измерване, което в цифровия свят се извършва относително лесно, се крие първата добавена стойност на електронното обуче-ние, защото поради своята специфика то има много повече въз-можности за въвеждане на обективна метрика. Друга добавена стойност можем да открием, ако успеем да съз-дадем интерактивна връзка между портфолиото на студента, докато се учи, и реализацията му след това (например някакъв модул за ка-риерно развитие като надстройка на системата за електронно обуче-ние). В крайна сметка една система за електронно обучение може лесно да се отвори и към бизнеса и мениджърите на големи фирми да подбират свои бъдещи служители още от студентската скамейка, стъпвайки на обективните данни, събрани в системата. В същия кон-текст можем да говорим и за относително безболезнено интегриране 
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на една система за електронно обучение с някакви практически на-сочени курсове – например виртуален стаж във фирма, и в този сми-съл добавената стойност на електронното обучение добива нови из-мерения, позволявайки практически много по-целенасочен процес на кариерното развитие на студента и плавен преход към последващата му реализация, след като вече не е студент. В една цялостна система за електронно обучение има големи възможности и за екипна работа, тъй като много по-лесно е да се намерят партньори или съюзници в дадена задача, стъпвайки на обективни предпоставки, които подсказва самата система (напри-мер кои са студентите с интереси в дадена област, кой какви и колко разработки има и т.н.), и в този смисъл електронното обуче-ние има добавена стойност и като потенциален мост към бъдещи сътрудничества и съвместни проекти. Накратко – поради самата си специфика електронното обу-чение има много повече лостове за обективно оценяване и по-коректно измерване и респективно процесът на обучение вече е много по-управляем. Дори само тези факти следва да ни насочат в посока на реализация чрез електронно обучение, а кризи като се-гашната глобална пандемия могат само да ускорят този процес. 
4.1.4.3. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА Е-ОБУЧЕНИЕТО Можем уверено да кажем, че електронното обучение е фено-мен с бъдеще. То ще става все по-гъвкаво, по-обективно и по-инте-рактивно. Мобилността и модулността му позволяват да се ползва на всяко място, по всяко време и през всякакви информационни системи и устройства. Фактът, че вече половината световно насе-ление притежава мобилни телефони и някакъв вид достъп до ин-тернет, а в най-близко бъдеще този процент ще мине 90%, е реал-на заявка за неговия потенциал и устойчивост, като международ-ната конкуренция ще принуждава все повече и повече доставчици на образователни онлайн услуги да търсят обективни метрики, с които да докажат пазарния си потенциал.  Образованието става глобално, денонощно и повсеместно и нуждата от своевременна адаптация на изучаваното съдържание и методиката на преподаване е това, което ще открои истинските образователни лидери на бъдещето. Именно в тази заявка за бъ-дещето се крие основната добавена стойност на електронното обучение, защото то залага на нещо дългосрочно и перспективно – 
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умението да бъдем адаптивни не само в избора си на образование, но и в цялостния процес на нашето обучение. Затова и метриките за оценка на добавената стойност на е-обучението вероятно също ще се променят с времето и това е естествено и неизбежно. 
4.1.5. ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРЕД ВЪВЕЖДАНЕТО 
НА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ В РАМКИТЕ НА СЪВРЕМЕННОТО 
БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО Трудно е да се обясни как при многобройните предимства на електронното обучение то все още не е получило подобаващо раз-пространение в България, и ще се опитаме да анализираме част от проблемите и възможните решения това да се случи в обозримо бъдеще. За ефективно електронно обучение следва да са налице ня-колко важни предпоставки, които да са едновременно налични и устойчиви във времето. Преди всичко е необходима адекватна ИКТ инфраструктура. За ефективно електронно обучение, особено на национално ниво, трябва да има наличие на високоскоростни оп-тични мрежи, свързващи образователните институции, работещи wifi зони в тези институции, както и на други публични места, трайна и надеждна облачна ИКТ инфраструктура, която да служи за съхранение на достъпно електронно съдържание, и др.  Вторият ключов елемент за е-обучението е свързан с човеш-кия фактор – необходимо е да има квалифицирани преподаватели, умеещи да боравят с технологии и да са в състояние да създават и поддържат качествено електронно съдържание, както и да имат подходящата мотивация да го правят.  На последно, но не и по важност, място е наличието на необхо-димата нормативна база, легитимираща електронното обучение и приравняваща го с традиционното, като дългосрочната визия е е-обучението да бъде официално припознато. В съвременния динами-чен свят човек все по-трудно намира време за обучение и квалифи-кация и ако това може да става изцяло по електронен път, логично и броят на хората с необходимото образование значително ще нарасне, което ще се отрази благоприятно на националната икономика. Да разгледаме последователно трите фактора. От една стра-на, в страната вече има някаква изградена ИТ инфраструктура, но тя е крайно недостатъчна за целите на модерното образование. 
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Ангажирани в изграждане на инфраструктурни проекти, управля-ващите някак постоянно забравят, че инвестициите в образование са най-дългосрочни и перспективни и в една икономика на знани-ето това е и приоритетът с най-висока възвръщаемост. Все още не е налице дори оптична магистрала между университетите, а ус-тойчивата интернет мрежа, свързваща българските училища, засе-га е само утопия. Вече има наченки на централизирана облачна ИКТ инфраструктура, но засега тези инициативи се реализират доста бавно. Добрата новина е, че мобилните технологии постоян-но поевтиняват и вече практически всеки студент и преподавател има смартустройство, с което да може да предлага или ползва об-разователни услуги. Човешкият фактор е изключително важен елемент от елект-ронното образование и за съжаление, в България има хронични проблеми, които ще бъдат анализирани накратко. От една страна, наистина има ученици и студенти с усет към технологиите и с необ-ходимите умения да ги ползват, но от друга – поради демографски и други причини засега няма адекватно участие от страна на препо-давателите. Повечето от българските преподаватели са над средна-та възраст, мнозинството от тях са се обучавали и са израснали в среда, в която не е имало ИКТ, и в момента е доста трудно да пре-настроят мисленето си и отведнъж да влязат в дигиталната ера. По-вечето от тях нямат доверие на технологиите, а голяма част дори се притесняват да качат учебниците си в интернет поради криворазб-раната увереност, че техните постижения ще бъдат откраднати и няма да получат възнаграждение за труда си. Всъщност истината е, че един добър преподавател няма смислена причина да се притес-нява, защото, ако неговите материали са онлайн и са качествени, популярността му ще расте и в дългосрочен план той несъмнено ще съумее да я капитализира. От друга страна, ако материалите му не са качествени, те не биха представлявали интерес за плагиатите. Като антипод на консервативното мислене можем да дадем пример с преподаватели от водещите университети в света, като Харвард, Станфорд или MIT, които, както вече бе споменато, охотно качват лекциите си в интернет и примерно услуги като iTunes U вече имат стотици хиляди часове с видеолекции на най-добрите умове в света, и никой от тях не се притеснява, че ще му откраднат познанията, тъкмо напротив, охотно ги споделят със студентите. Що се отнася до нормативната база, освен че тя все още не 
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позволява придобиване на образователна степен изцяло по елект-ронен път, в действащото законодателство има и сериозна доза ло-бизъм, да речем, свързан с издателите на учебници. Например в За-кона за училищното образование, приет не толкова отдавна (ЗУПО, Чл. 153.(2)), има изричен текст, че учебниците се създават или само като печатни издания, или като печатни издания с електронен ва-риант, но не е допусната хипотезата те да са само електронни, което е недвусмислен сигнал, че поради лобистки и други интереси дър-жавата просто не е готова да стъпи на магистралата на модерното образование. Подобни текстове има и по отношение на изпитите – те задължително са присъствени, или пък има директни текстове, забраняващи професионалното образование по дистанционен път, въпреки че има специалности като счетоводство и банково дело, където няма смислена причина да има такава забрана. И все пак – какво е решението и има ли поне средносрочни перспективи за масираното въвеждане на е-обучение? Добрата новина е, че пазарните процеси и глобализацията, по правило, не се съобразяват с нашите местни проблеми, а тласкат обществото напред и неща, които не са се случили 20 и повече го-дини, нищо чудно да се случат в средносрочно бъдеще под натиска на обществото или на международните институции. Дори настоя-щата пандемична ситуация по света е нагледно доказателство и сериозен катализатор на обучението по електронен път и все по-вече хора осъзнават това. Нека разгледаме последователно някои от цитираните вече проблеми и да видим какви решения може да се намерят. Да започнем с ИКТ инфраструктурата. Всъщност още в среда-та на 2014 г. от правителството беше приета Стратегията за ефек-тивно внедряване на ИКТ в образованието и науката на Република България за периода 2014 – 2020 г. и в нея са предвидени комп-лексен подход и сериозни инвестиции именно за ИКТ образование. На практика стратегията покрива и темите за оптичната свърза-ност, образователния облак и електронните учебници. Нещо пове-че, в нея изрично е заложена възможността всеки ученик или сту-дент да ползва собственото си мобилно устройство за целите на обучението, което е ясна индикация, че експертите, писали Стра-тегията, са наясно с възможностите на средата и имат реалистична визия за бъдещото развитие на образованието (Стратегия за ефек-тивно прилагане на ИКТ в образованието и науката, 2014 – 2020). 
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Сега, разбира се, е въпрос единствено на политическа воля тази Стратегия да се изпълни, и при един добре прицелен социален на-тиск нищо чудно това да се случи в обозримо бъдеще, и макар дос-та закъсняла, Стратегията да се реализира в следващите години и да изпълни основните си цели. По отношение на човешкия фактор, за съжаление, няма бързи решения, но съществуват дългосрочни тенденции, които работят в необходимата посока. Например средната възраст на преподаватели-те действително не намалява, но за сметка на това в системата вли-зат все повече хора, които са добре запознати с компютрите и нямат нищо против да заложат на новите технологии. От друга страна, вече дори в традиционното образование по чисто икономически причини една сериозна част от информацията е налична в електронен вид, все повече преподаватели започват да дават домашни работи онлайн и понеже практиката показва, че това е удобно и за двете страни, бавно и неусетно елементи от електронното обучение завземат територии. Вече има множество модерни технологии, които дават възможност с относително прости софтуерни средства дори неспециалист да е в състояние да създаде електронен урок, видеоклип или мултимедий-на презентация, което пък дава добри хоризонти относно повишава-не на квалификацията на преподавателите до нужното ниво, без да е задължително да имат някакви задълбочени познания по ИКТ. Що се отнася до нормативната база, въпреки че донякъде из-вестни промени са залегнали и в цитираната ИКТ Стратегия, истинс-кият пробив ще дойде основно с натиск отдолу, а при желание на за-конодателя и най-ключовите промени в образователните закони мо-гат да се случат за броени дни, стига да има политическа воля, тъй като няма необходимост тези закони изцяло да се преписват. Електронното образование е естествен пазарен феномен и навлизането му и в най-консервативните общества е неизбежно. То не изисква огромни инвестиции, а благодарение на бурното разви-тие на ИКТ обществото вече има психологическа и техническа го-товност за подобен вид обучение. В България тези процеси засега се бавят по редица причини от субективен характер, но глобализация-та и модернизацията на обществото несъмнено ще надделеят в дъл-госрочен план, преодолявайки проблемите, създадени от демограф-ски причини (консервативни и остарели преподаватели) или лобис-тки интереси (запазване на монопола на хартиените издания). Съвременното българско общество в момента е на кръстопът 
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по много причини – от една страна, голям брой млади хора зами-нават да търсят препитанието си в чужбина, от друга – имаме изк-лючително лоша демографска ситуация и отрицателен прираст, от трета – в момента към Европа се носят вълни от бежанци и е въз-можно голяма част от тях в бъдеще да потърсят препитание и в България. На фона на всички тези проблеми инвестициите в обра-зование са ключов елемент за оцеляване и растеж, тъй като имен-но квалифицираните, знаещи и можещи хора са в състояние да оп-равят и развият националната икономика, а истинска масовизация на образованието в България може да се постигне единствено по пътя на електронното обучение. То притежава редица стратеги-чески предимства, а националните особености не са в състояние дългосрочно да се противопоставят на един изключително дина-мичен и агресивен пазарен феномен, който получава допълните-лен тласък от бързото развитие на технологиите не само в сферата на образованието, но и във всички други социални и икономичес-ки отрасли. С добра комбинация от политическа воля и социален натиск, в средносрочно бъдеще България не само може да се пре-върне в развит полигон за електронно обучение, но и да изнася електронно образование навън, привличайки хиляди чужденци да учат дистанционно в нашата държава. Да се надяваме, че това ще се случи и ще бъде един от възможните експортни продукти, с ко-ито да покажем на света на какво сме способни. 
4.2. РАЗВИТИЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СИНЕРГИЯ 
МЕЖДУ ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО 
И ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ Според учените и изследователите, работещи в тази сфера, електронното обучение може да се определи като: 

• учене, при което информационните и комуникационните 
технологии се използват, за да създават връзки: между един и мно-
го обучаеми, между обучаемите и преподавателя, между учещата 
се общност и учебните ресурси; 

• провежданото в мрежа компютърно базирано учене (Rosen-berg, 2001); 
• онлайн учене в мрежа, което се провежда във формален кон-

текст и използва разнообразни мултимедийни технологии 
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(Garrison & Anderson, 2003). В основата на формулировката за същността на електронното обучение се откриват съчетанието и взаимодействието на следните компоненти: дейности за учене и преподаване чрез различни елект-ронни медии. Следователно за процесите на разработване на един курс, тема, учебен елемент или интегрирани среди за електронно обучение от съществено значение е познаването на неговите педаго-гически и технологични измерения (Тупаров, Дурева, 2008). Електронното обучение е модел на образование, базиран на из-ползването на широк спектър от ИКТ и технически средства, създа-ващи условия за „електронен диалог“ между обучаващия и обучае-мия, които физически се намират на различни места (Пенчев, 2007). Най-общо казано, същността на електронното обучение се изра-зява в използване на информационни и комуникационни технологии, като предоставяното цифрово съдържание достига до потребителя в реално време (броудкаст), често е интерактивно, със съответстващи онлайн функционалности или е налично за сваляне и ползване оф-лайн. Вече почти не се споменава за началния вид на електронното обучение – посредством цифрови носители (магнитни и оптични дис-кове и други преносими памети), но в някаква степен и това е елект-ронно обучение, макар вече доста архаично. Електронното обучение е гъвкаво, модулно, евтино и скалируемо. При традиционното обучение (лектор, учебна зала, студенти) обхватът и ефектът му са ограничени от необходимостта от физическо присъствие на участниците и разме-рите на лекционната аудитория. При електронното обучение физи-ческото присъствие не е задължително, нито пък е наложително учи-телят и студентът да се срещат виртуално в едно и също време (освен при интерактивни сесии). Колкото до аудиторията, тя практически е необятна и в този смисъл електронното обучение е прекрасен пример за икономическа ефективност, тъй като разходите за обучение на 100 и на 100 000 души са от един и същи порядък. Електронното правителство е относително нов феномен, за който все още няма достатъчно информация, знания и умения в об-ществото. Безспорна е необходимостта от бързо обучение на големи групи хора и най-вече на пряко ангажираните с реализацията на про-екти, свързани с електронното правителство (администрации, граж-дани, бизнес). Всъщност това открива сериозна ниша именно за електронното обучение, което има мащабния капацитет, необходим за успешна реализация на задачата. На практика може уверено да се 
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твърди, че електронното обучение е един от малкото мигновени ка-тализатори на електронното правителство, защото предадените зна-ния и умения могат незабавно да влязат в практиката и да донесат просперитет и добавена стойност за обществото. При това особено важно е да се покрие целият спектър от проблеми, свързани с елект-ронното управление – от знанията, свързани със самото функциони-ране на администрацията и работните ѝ процеси чрез използването на ИКТ, до най-сложните проекти в тази сфера. Естествено се стига до идеята за развитие на електронното управление чрез средствата на електронното обучение, тъй като и двете са базирани на еднородни технологии, могат да използват една и съща инфраструктура и имат доста сходни характеристики – бързодействие, гъвкавост, скалируемост, управляемост и др. Това, разбира се, по никакъв начин не поставя знак за равенство между двете понятия (всъщност на електронното обучение може да се гледа като на една от конкретните мерки за реализиране на елект-ронното управление), но общите им характеристики са достатъчно убедителен аргумент за подобен практически паралел. Тези общи характеристики засягат както физическата среда и цялостната ИКТ екосистема, която се ползва (мрежи, процедури, софтуер, хардуер), така и необходимите повишени ИКТ умения и компетентности на държавните служители, които са отговорни за процеса на елект-ронно управление и респективно имат нужда от адекватно елект-ронно обучение, за да бъдат на нивото на социалните нужди. Инвестициите в различни платформи за електронно прави-телство лесно могат да се уплътнят и в курсове за електронно обу-чение на държавните служители, които ползват тези платформи, като по този начин послужат като допълнителен аргумент за не-обходимостта от тези инвестиции с оглед на избрания комплексен подход. При синхронизирано усилие едни и същи инвестиции биха имали повече добавена стойност. 
4.2.1. ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ 
ВЪРХУ ПРОЦЕСИТЕ В ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО 
И АДАПТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МОДЕЛ Служителите в държавната администрация имат нужда пос-тоянно (ежегодно) да обновяват знанията си по електронно пра-вителство, тъй като успоредно с новите технологии върви и нуж-
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дата от постоянно надграждане на нови умения за боравене с тях, а и за много от служителите в администрацията е нормално да по-лучават обучение по е-правителство директно на работното си място, тъй като там наученото може да влезе веднага в употреба, а инфраструктурата е напълно подходяща. Очевидно е, че държавен служител, преминал сериозно обучение по електронно правителс-тво, би бил много по-ефективен, а метриките, които следва да се прилагат, за да се измери добавената стойност на е-обучението, са свързани най-вече с ефективността на служителя преди и след обучението. Такива възможни метрики са: 
• по-голямо количество свършени задачи и решени проблеми;  
• по-бързо решаване на заплетени казуси;  
• по-евтино и по-малко ресурсоемко изпълнение на текущи дейности; 
• по-голяма удовлетвореност на гражданите и бизнеса (коя-то може да се проучи чрез подходящи анкети) от работата на ад-министрацията. В рамките на едно сериозно обучение по електронно прави-телство биха могли да се поставят и различни казуси, свързани с работното ежедневие. Така държавните служители по един естес-твен и хармоничен път ще пренесат наученото в реалната си дей-ност, чувствайки се вече достатъчно подготвени за същинските си задължения в динамичната технореалност, която постепенно ни залива. Електронното обучение ще им помогне да надскочат сте-реотипа за работно време и работно място и да свикнат с мисълта, че много от традиционните дейности в администрацията също мо-гат да се вършат дистанционно. В дългосрочен план това ще им помогне да осъзнаят и лобират за въвеждане на работа от разсто-яние и подпомагане за реалното функциониране на държавното управление в режим 24х7, което на настоящия етап все още звучи чисто хипотетично, и то не защото технологиите не го позволяват, а защото мисленето на държавните служители, политиците, а и за-конодателите все още е твърде консервативно, от което губи ця-лото общество. В дългосрочен план всички те несъмнено ще осъз-наят, че цялото общество би имало полза от една нова култура на работа и социално поведение от страна на администрацията, тъй като, ако се официализира работата от разстояние за държавната администрация, това би имало освен преки икономически ползи (намаляване на разходите и времето за пътуване, понижен разход 
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за отопление и електроенергия в офисите и пр.), също и екологи-чен ефект (намалени вредни емисии и др.), както и по-ефективна работа. Един държавен служител, който може да изпълнява слу-жебните си задължения по всяко време и от всяко място, много по-ефективно може да балансира графика си, личния и служебния живот и в крайна сметка от работата му би имало много по-голяма добавена стойност за гражданите и бизнеса. Успоредно с това той следва постоянно да повишава своята квалификация, тъй като електронното управление постоянно се развива. В едно от проучванията (Павлова, Архитектурен модел за из-граждане на университетска информационна среда за електронно обучение като елемент на електронното правителство, 2014), съ-пътстващи настоящия труд, е предложен методологичен апарат за изследване на готовността на публичните институции за внедря-ване и използване на електронно правителство, както и на готов-ността на академичните институции да участват в този процес. Ключовата роля на държавната администрация в изграждането и внедряването на електронното правителство като действаща практика предполага по-висока компетентност на държавните служители в тази област. Целта на проучването е както да устано-ви доколко са подготвени те за този процес, така и да изследва възможностите за участие на академичните среди в обучението на държавната администрация с оглед на тезата, че масираното въ-веждане на електронно правителство е назряла обществена необ-ходимост и обща социална отговорност. Категориите анкетирани са студенти/докторанти, преподаватели и администрация в дейс-тващ университет (УниБИТ), както и служители от държавната администрация (в конкретния случай – от Министерството на об-разованието и науката). Анкетата е генерирана със свободно дос-тъпен софтуер (Google Docs) и разпространена по електронен път. Изпратени са писма на 112 преподавателя от УниБИТ, 48 служите-ли от университетската администрация, 436 служители на дър-жавната администрация (Министерството на образованието и на-уката) и 190 студенти/докторанти от УниБИТ. Получени са обрат-но общо 282 попълнени анкети Огромното мнозинство анкетирани отговарят положително на въпроса „Вярвате ли, че един държавен служител, получил сериозно обучение по електронно правителство, би бил много по-ефективен?“ (фиг. 4.1). Няма изрично указание в какво се мери ефективността, но 
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в общия случай очевидно става въпрос дали конкретният служител е станал по-производителен и в крайна сметка има ли полза за него-вата конкурентоспособност от обучението. Разбира се, отговорите отразяват повече или по-малко субективните усещания на анкети-раните, но в някакъв смисъл натрупването на критична маса субек-тивни усещания води до обективизиране на изводите и до разумна-та увереност, че получените резултати са достоверни и могат адек-ватно да послужат за целите на изследването. 

 
Фиг. 4.1. Разпределение на отговорите на въпроса 

„Вярвате ли, че един държавен служител, получил сериозно обучение 
по електронно правителство, би бил много по-ефективен?“ 

по съответните целеви групи Прави впечатление, че над 87% от администрацията подкре-пят тази теза и само 7% са на противното мнение, т.е. огромната част от държавната администрация е осъзнала, че развитието на познания по електронно правителство е начин за повишаване на ефективността на работните процеси и логичен път за развитие. Сред анкетираните преподаватели от висше училище процентът одобрение е дори още по-висок (над 96%), докато при студентите се наблюдава обичайната дисперсия, макар и там над 80% да смя-тат, че ефективността на държавните служители, обучени по тема-та електронно правителство, се повишава.  Понастоящем администрацията не е особено привлекателно място за млади хора именно заради наложения стереотип, че това са 
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хора без особени умения, нито с интересна и иновативна работа. В близко бъдеще се очаква електронното правителство радикално да промени този стереотип. Въвеждането на електронно правителство ще освободи сериозен ресурс от излишна администрация (икономи-чески ефект за държавния бюджет) и ще ефективизира процеса на управление – важните решения вече ще се вземат бързо, прозрачно и при много по-малко субективизъм. За да се случи това обаче, е необ-ходимо наличните кадри да бъдат своевременно и постоянно обуча-вани на нови умения, по възможност без прекъсване на работата и най-добре на самото работно място, в реална работна среда, и това е най-лесно да се реализира със средствата на електронното обучение. По-интересен е въпросът за адаптивността на образователния модел. От позицията на въпроса за необходимостта от ежегодни кур-сове за квалификация по е-управление и е-правителство (фиг. 4.2) и одобрението на над 80%, получено за нуждата от ежегодно опресня-ване на знанията на държавните служители, очевидно и при този въпрос преобладаващото мнение е в посока на адаптивността.  

 
Фиг. 4.2. Разпределение на отговорите на анкетираните на въпроса 
„Смятате ли, че държавните служители следва ежегодно да преми-
нават курсове за квалификация по е-управление или е-правителство?“ Това е така, защото в целевите групи се откроява разбиране-то, че става дума за постоянен процес и константна потребност от 
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нови или подобрени знания и умения. Важно е да се отбележи, че анкетираните видимо са наясно, че електронното правителство не е летва, която трябва еднократ-но да се прескочи. Това е процес, който е непрекъснат и необратим. У тях вече има подходящата нагласа, че електронното правителст-во е нещо, което ще се случи, и те виждат реално собственото си участие в него. В този смисъл заслужава да обърнем внимание и на въпроса от проучването, проверяващ дали анкетираните смятат, че е-правителството е достатъчно развито в България. Преоблада-ващото мнение (над 90%) е, че има още много какво да се желае (фиг. 4.3).  

 
Фиг. 4.3. Разпределение на отговорите на анкетираните на въпроса 
„Според Вас развито ли е електронното правителство в България?“ От съчетанието на двете тези следва, че преобладаващата част от анкетираните смятат, че трябва да има едно постоянно об-новяване на знанията и уменията за електронното правителство, още преди да са го видели в развитие, но така или иначе, е очевид-но, че става дума за достатъчно динамичен процес, за да се говори за адаптивност на образователния модел. Голяма част от недоверието на гражданите към правителст-вото вероятно се дължи и на липсата на достатъчно адекватни и убедителни механизми за осигуряване на прозрачност и публич-ност при вземане на важни за обществото решения, а е-правител-ството по естествен начин би решило този проблем, тъй като всич-ко е видимо и публично. 
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4.2.2. ИЗМЕРИМА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ 
НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО Проучването дава добра база за оценка на добавената стой-ност на електронното обучение, тъй като от отговорите на анке-тираните става ясно, че: 

• Целевите групи, включително представителите на държав-ната администрация, смятат, че имат нужда от обучение по елект-ронно правителство, тъй като не се чувстват достатъчно подготвени; 
• Служителите в държавната администрация имат нужда постоянно (ежегодно) да обновяват знанията си по електронно правителство; 
• Служителите в държавната администрация биха участвали в обучителен онлайн курс по електронно правителство, защото според мнозинството от тях това е нормалният начин да се учат неща през 21. век; 
• Служителите в държавната администрация смятат за нор-мално да получават обучение за електронно правителство дирек-тно на работното си място; 
• Целевите групи, включително представителите на държав-ната администрация, смятат, че държавен служител, преминал се-риозно обучение по електронно правителство, би бил много по-ефективен. Цялостната поредица от анкетни въпроси води до логичното съждение, че електронното обучение по електронно правителство води до повишаване на ефективността на труда на държавния служител. В този смисъл метриките, които следва да се прилагат, за да се измери добавената стойност на е-обучението за е-прави-телството, са свързани отново най-вече с ефективността – по-голя-мото количество свършени задачи и решени проблеми, по-бързото решаване на заплетени казуси, по-евтиното и по-малко ресурсоем-ко изпълнение на текущи дейности и т.н. са след основните пока-затели за тази ефективност.  
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4.2.3. ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОННО 
ПРАВИТЕЛСТВО – ПРЕМИНАВАНЕ ОТ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НА СЪЩЕСТВУВАЩИ БИЗНЕС ПРОЦЕСИ 
КЪМ ТРАНСФОРМАЦИЯ НА РАБОТНИЯ ЦИКЪЛ Всъщност повечето държавни служители не осъзнават про-цеса на трансформация веднага, най-вече заради факта, че тя далеч не винаги става бързо. Подобно на хората, които не се поглеждат често в огледалото и изведнъж осъзнават, че са остарели, повечето държавни служители еволюират постепенно. Те все още не си да-ват сметка, че начинът на работа от преди 10 – 15 години сега вече е неприложим и принципно различен – днес има електронна поща, съществуват Facebook, Google и Skype, правят се сканиране и архи-виране на цифрови документи, в повечето ведомства вече има внедрени модерни електронни деловодни системи и т.н.  Постепенната еволюция рядко се забелязва дори от хората, които я преживяват. Електронното обучение по електронно прави-телство е всъщност катализатор на процесите, който ще позволи много неща да се случват в пъти по-бързо и промяната да бъде ви-дима за всеки. Човек рядко е склонен ударно да променя начина си на мислене, и дори на технологии като телевизора или радиото са им били нужни години, за да станат популярни и нужни. С образо-ването на човечеството обаче и с процесите на глобализация съби-тията вече протичат десетки пъти по-бързо. Технологиите проник-ват със „светлинна“ скорост в целия свят и хората започват осезаемо да усещат ефектите на трансформацията. Един държавен служител, на когото се предложат гъвкави курсове за обучение (например он-лайн) и същевременно свободата и възможността незабавно да прилага наученото в работната си практика, очевидно би бил много по-креативен, мотивиран и ентусиазиран на работното си място. Това в крайна сметка ще промени начина му на мислене и поведе-ние, което ще се отрази на всички около него, оттам – на цялата ин-ституция, а впоследствие – и на цялото общество. Все повече хора осъзнават, че текущите им знания са остарели и динамиката на съвремието е прекалено висока, за да лежат на лаврите си и да не усвояват новости, затова все по-охотно приемат идеята за гъвкави форми на обучение, като тази директно на работното място е една от най-предпочитаните. В крайна сметка гражданите рано или къс-но разбират, че непрекъснатото обучение е единственият сигурен 
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начин да запазят работата си или да израснат, и колкото и странно да звучи, постоянната промяна ще бъде всъщност единственото стабилно нещо на пазара на труда през 21. век. 
4.3. СОЦИАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ, ИКОНОМИЧЕСКИ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА 
ВНЕДРЯВАНЕТО Електронното правителство не се внедрява само, неговото прилагане е предмет на комплексна система от фактори, като всеки от тях може да има една или друга тежест в зависимост от конкрет-ната ситуация. Очевидно човешкият капацитет е сред водещите от тях и затова говорим за социални и организационни фактори. Елек-тронното правителство често поевтинява живота ни дългосрочно, но самото то в никакъв случай не е евтино, така че наличието на икономически възможности и дългосрочна визия за осигуряване на разходи за текущата му поддръжка е неизбежно, ако искаме да се похвалим с устойчив и гарантиран резултат. Не на последно място трябва да споменем и промените в стереотипа на гражданите и сво-еобразната промяна на психологическата им нагласа под влияние на навлизането на услугите на електронното правителство. Основ-ната борба е да се преодолее стереотипът, че електронното прави-телство ще ни посрещне някъде в далечното бъдеще, и да си дадем ясна сметка, че то вече чука на вратата, технологиите буквално по-митат всички прегради и единствено резистентността ни като хора и общност са причина то още да не е станало ежедневие за всеки. Това, разбира се, може рязко да се промени във всеки момент, тъй като съответните технологични предпоставки са налице. 
4.3.1. СОЦИАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ФАКТОРИ Един от големите проблеми на електронното правителство е, че гражданите някак традиционно седят в изчаквателна позиция и очакват е-правителството да се осъществи от само себе си или инс-титуциите да им го предоставят наготово. Да, факт е, че институции-те трябва да свършат немалко неща, но всъщност не си даваме смет-ка, че основно от нашия натиск като гражданско общество зависи 
колко бързо и качествено ще се реализират новите електронни 
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услуги. Ако ние не се научим да изискваме и да защитаваме правата си, когато става дума за предоставяне на услуги по електронен път, очакванията ни, че администрацията по свой вътрешен подтик вне-запно ще се електронизира и ще стане в пъти по-ефективна, са чисто имагинерни. Погледнато пазарно, администрацията няма вътрешна необходимост да се ефективизира, на държавните служители основ-но се заплаща за отработено време, а не за свършена работа, а про-дължаващата липса на прозрачност, която само едно ефективно електронно управление би преодоляло, прави доста трудна оценката за същинската добавена стойност на всеки служител. 
4.3.1.1. РОЛЯТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 
КАТО КАТАЛИЗАТОР НА ПРОЦЕСА НА ВНЕДРЯВАНЕ 
НА ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО Любопитен е въпросът как всъщност се появява една нова електронна услуга. От една страна, чисто пазарните теории ни учат, че търсенето поражда предлагането. От друга страна обаче, при пуб-личните електронни услуги невинаги е точно така, защото за някои от тях няма особено търсене, преди да се появят, докато в същото време самата им поява провокира увеличена вълна на търсене на услугата. Например даден гражданин дори може да няма компютър, защото не обича електрониката, но в същото време появата на една услуга онлайн (примерно услуги, свързани със здравето или с пен-сионното осигуряване) може да го накара да инвестира в подобна техника, защото е преценил, че вече има смисъл и нужда от това. Логично е основният натиск за електронни услуги да идва от гражданите, които са все по-заети, все по-забързани и все по-взискателни. Все повече хора пътуват по света, виждат как се предлагат публични електронни услуги в по-развити от България държави, и логично искат да получат същото и тук. Икономическата криза всъщност ускорява този процес по две причини – първо, държавните и общинските институции започват да търсят начини да поевтинят услугите си заради кризата и хро-ничния недостиг на средства (т.е. водени са основно от финансови подбуди). Второ, гражданите търсят по-достъпни и бързи услуги, тъй като имат все по-малко време, а често са принудени да работят на повече от едно място или живеят далече от работата си и губят много време, за да се придвижат. Това чувствително намалява времето, което би им било възможно да заделят за ползване на 
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публични услуги по традиционния начин, и те стават естествени защитници на по-гъвкавите форми на административни услуги, каквито всъщност предлага е-правителството. 
4.3.2. ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ Икономическите фактори, които могат да повлияят на внед-ряването на електронното правителство, са най-различни, но все пак основните, които следва да се вземат под внимание, са двете групи фактори, засягащи администрацията и гражданите (фирми засега не разглеждаме, защото предполагаме, че те икономически и логистично са по-подготвени от гражданите за ползване на е-услугите, което се доказва и от практиката). Откъм страната на гражданите нещата са ясни – необходими са им компютър и интернет, както и базови познания как да си служат с тях. Естествено, нивото на квалификация на индивида не е директна икономическа категория, но в същината си и то често е въпрос както на средства, така и на цялостна икономическа среда. Например в малка селска маргинализирана общност невинаги е лесно да се намери учител по ИТ или дори достатъчно опитен чо-век, който да извърши обучението, тъй като, по правило, тези об-щности имат сериозни демографски проблеми и младите хора просто ги напускат, без дори да опитват да търсят реализация там. Респективно в изолираните райони и интернет достъпът е по-скъп, често има проблеми с електрическата мрежа (което лесно може да доведе до повреда на компютъра), а в същото време обик-новено заплатите са по-ниски поради по-голямата криза на пазара на труда. И все още на места това е сериозен проблем. От страна на администрацията на пръв поглед икономически проблеми не би следвало да има – държавата разполага с пари от данъците на гражданите, тя би следвало да може да ги инвестира и в технологии в полза на е-правителството. Проблемът е, че неви-наги се вземат най-компетентните решения какво точно да се ку-пи, често се проявява и корупционният фактор и цялата тази без-пътица води до години забавяне на внедряването на евтини и ефективни електронно-административни услуги, респективно е-правителството навлиза, но с твърде бавни темпове. 
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4.3.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ФАКТОРИ В рамките на главата за народопсихологията неколкократно бяха споменати традиционната инертност на българина към ино-вациите и желанието му да брани статуквото, макар и често под-съзнателно. Това несъмнено е сред водещите тенденции в нашето общество и макар все повече хора да осъзнават нуждата от въвеж-дане на компютри и интернет, вътрешната опозиция в тяхното съзнание им пречи достатъчно често и ангажирано да обновяват познанията си по темата, което също води до сериозни забавяния. Освен това в чисто психологически аспект българинът е свикнал да е недоверчив. Има поговорка „Око да види, ръка да пипне“, коя-то доста точно отразява една от главните причини за ненавлиза-нето на е-услуги в нужното количество и качество. Когато услуги-те не са точно пред очите ни под формата на някакъв чиновник на гише, а „някъде в облака“, това създава една лека несигурност у ползвателя им, особено при по-възрастното население. Освен това често е сложно да видиш незабавно и резултата от действията си, имаме и доста скрупули по отношение на предоставянето на лични данни на „някакъв компютър“ и влезлият в сила не толкова отдав-на Европейски регламент GDPR по никакъв начин не улеснява този процес. Всъщност след GDPR обществото стана още по-затворено и причините са очевидни – поради страха да не бъдат глобени за неправомерно изтичане на лични данни, много фирми прецениха просто да орежат различни аспекти на услугите си заради услож-нения начин на боравене и защита на личните данни, а цената на практика я плащаме всички, лишавайки се от тях. 
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ГЛАВА V. РАБОТЕЩИ МОДЕЛИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ 
НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
В СФЕРАТА... НА Е-ПРАВИТЕЛСТВОТО 

5.1. АКАДЕМИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ КАТО СРЕДА  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО Получените резултати от проучването са ясна индикация за възможностите на академичната общност да провокира процеса на трансформация в публичните институции чрез средствата на е-обучението, и на тяхната база би могло да се генерира архитек-турен информационен модел, обслужващ тази дейност. На практика съществуващата администрация, която е от унас-ледения от поколения традиционно йерархичен тип, очевидно не се чувства достатъчно подготвена, за да се самореформира и да про-вежда самостоятелно необходимото обучение по електронно пра-вителство. Ако на средностатистическия държавен или общински служител бъде зададен въпросът в какво се изразява електронното правителство, той най-често отговаря, че в основата си това е авто-матизация на съществуващите процеси чрез въвеждане на инфор-мационни и комуникационни технологии. Този отговор не е прави-лен, защото не разкрива същността и многопосочността на елект-ронното правителство. Всъщност електронното правителство в ре-дица случаи води до цялостна трансформация на извършваните до момента дейности и предоставяните услуги. Наивно е да се мис-ли, че администрацията има готовност сама да извърши трансфор-мацията, най-малкото, защото тя трудно може да осъзнае, че такава трансформация е нужна, и на нея ѝ липсва непредубеденият поглед на външен наблюдател и анализатор на процесите. Освен това по-вечето администрации по съвсем рационални причини не одобря-ват идеята за промяна и предпочитат статуквото. Държавната рабо-та в огромната си част е сигурна, спокойна, има регламентирано ра-ботно време и условия на труд, осигуровки, отпуски, вероятно бону-си за добре свършена работа и т.н. И защо е нужна промяна, която би застрашила това статукво? В крайна сметка основните служите-
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ли в администрациите са на средна и по-зряла възраст, десетки го-дини са усвоявали дадени умения, навици и практики, които в нас-тоящата динамична среда и бум на нови ИКТ достижения в един момент се оказват неадекватни на нуждите на времето. Съответно за повечето държавни служители става удобно да не забелязват не-обходимостта от промяна. Необходими са силен стимул и подтик отвън, за да започне такава. Академичната общност и по-специално университетите са един от най-сериозните възможни катализатори на този процес. Технологиите предлагат много по-универсални средства за координация и дори за реално участие на гражданите в процесите на управление, което прави ролята на академичните ин-ституции, които възпитават гражданското съзнание и дават тон за моралните ценности в обществото, още по-отговорна. 
5.1.1. УНИВЕРСИТЕТСКА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА – 
СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКИ Университетите са традиционен оазис на свободомислие и иновации. Дори в области, в които нямат дългогодишна практика (ИКТ, биомедицина, нанотехнологии и др.), те могат относително бързо да развият и утвърдят капацитет, доколкото страстта към знания и нови умения им е присъща и влагат в нея желание и ен-тусиазъм. Един от основните принципи на доброто обучение е борбата с предразсъдъците и съмнението в утвърдените правила. Всеки търсещ дух се радва, когато попадне на нова истина и когато му се отдаде да разчупи някаква догма. В добрите университети студентите взаимно се конкурират, а качествените преподаватели се отличават с това, че обикновено стават магнит за добрите сту-денти. Обичайната територия, на която тези групи се срещат, об-менят, консолидират и споделят мнения за новостите в техноло-гиите, обществото и икономиката, и актуализират мирогледа и ценностите си, е именно университетът. От друга страна, по отношение на образователните традиции обичайната университетска среда е относително консервативна – респектът към преподавателите, уважението към авторитетите и „традиционните истини“ са високи и в миналото е било доста трудно да разкриеш идеята си, ако тя е променяла някакво статук-во. С масираното навлизане на технологиите, процеса на глобали-зация, светкавичното разпространение на информация и знания, 
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засиления академичен обмен и все по-ускорената промяна на цен-ности, мирогледи и цели вече е доста по-лесно да бъдеш новатор и да изказваш мнението си – често, без дори да виждаш този, с кого-то имаш някакъв научен спор, защото електронните мрежи лесно прескачат йерархията и премахват разстоянията. Повсеместното навлизане на информационните и комуникационните технологии, устройства и услуги и появата на цялостни академични информа-ционни инфраструктури изцяло променят облика на традицион-ното преподаване. Всъщност, макар постепенното намаляване на необходимостта от постоянен жив контакт между студента и пре-подавателя да има известни негативи, като цяло обучението става по-адаптивно, гъвкаво, ефективно и ускорено.  Една университетска информационна среда обикновено обхва-ща целия процес на функциониране на висшето училище – от канди-датстването и приема на студенти до провеждането на лекции и уп-ражнения и предаването на курсови работи по електронен път. В по-вечето случаи се възприема някакъв хибриден модел на взаимодейст-вие, но тенденцията е все повече дейности изцяло да се електронизи-рат, което прави процесите по-ефективни. В някакъв смисъл самите университети са принудени от чисто пазарни механизми постепенно да възприемат елементи от електронното управление, и това вече ги прави достатъчно компетентни по темата, за да може тя постепенно да навлезе и в дневния им ред, и в образователните програми. В крайна сметка университетската информационна среда е нещо динамично, а причините да се развива постоянно, са от изця-ло прагматичен характер – икономическа ефективност, подобря-ване на качеството на учебния процес, обхващане на повече сту-денти, обогатяване на академичния обмен и др. На практика университетската информационна среда, въпре-ки всичките си трансформации, обикновено се възприема като съвкупността от всички инфраструктурни и съдържателни ресур-си и услуги на територията на самото висше училище – сървъ-ри, терминали, софтуер и бази данни, интернет достъп, безжична инфраструктура и др. В свое изследване проф. Денчев и проф. Павлова предлагат ка-чествено нов подход към изучаването, анализа и управлението на университетската информационна среда. Детайлният анализ на съ-държанието на понятието „информационна среда“ дава основание да се разграничи спецификата на университетската информационна 
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среда и да се оформи общата ѝ картина. Информационната среда представлява съвкупност от информационни фондове, информаци-онни технологии и взаимодействията между хората и оборудване-то, осигуряващи социалната инфраструктура за общественополезна реализация на един или друг специфичен информационен процес в рамките на определена предметна област. Разликата с университет-ската среда трябва да се търси не в броя на компонентите, а в спе-цификата на всеки от тях (Денчев, Павлова, 2010). 
5.1.2. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
В ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО В ТРАДИЦИОННА 
ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА Дори в най-съвременния си вариант традиционната образова-телна среда в един университет има редица ограничения. Преди всичко стандартната инфраструктура в университета, по чисто адми-нистративни причини, в около 2/3 от времето не се използва – нощно време, в почивни дни, в празници, при профилактика, при аварии и т.н. Ползването на определена апаратура и ИКТ инфраструктура е свързано с нива на достъп, наличие на определен квалифициран и оторизиран университетски персонал, консумативи (за принтери и др.), осветление, отопление, интернет достъп и редица други ограни-чаващи фактори. Към това число спада и чисто физическата вмести-мост на средата (например компютърна зала) да поеме съответния брой желаещи да я използват. Дори и в най-добре обезпечените бъл-гарски университети поради амортизация на техниката и различни технически или административни причини периодично се стига до невъзможност на определени целеви групи (предимно студенти) да използват наличната ИТ инфраструктура и да не могат пълноценно да провеждат подготовката си. Намалената ефективност при използ-ването на инфраструктурата на университета дори не визира извън-редни ситуации като замразяване на учебната дейност за седмици поради липса на средства за отопление, грипна епидемия или непла-тени сметки за ток, а много по-прозаични сценарии – например де-фектирала апаратура, необходимост от текущ ремонт и др. Въпреки постоянно намаляващия брой студенти в почти всички университети (вследствие на демографските и миграцион-ните процеси) проблемът с достъпа до подходяща образователна инфраструктура е актуален и засега няма ефикасно решение. Вис-
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шите училища невинаги получават адекватно финансиране и чес-то не са в състояние своевременно да обновят материалната си ба-за, компютрите, софтуера и др., което прави все по-сериозен проб-лема с инфраструктурата, а то от своя страна рефлектира върху качеството на образованието. От друга страна, желанието на едно висше училище да раз-шири обхвата на образователните си услуги извън традиционния си контингент (редовни и задочни студенти или докторанти) – например да организира и провежда някакви специализирани кур-сове за служители в държавната администрация, фирми и др., не-изменно би се сблъскало със същите инфраструктурни проблеми, ако се работи по традиционния начин. Проблеми като недостиг на учебни зали, съвременно ИТ оборудване, качествена интернет връзка и др. са причини, които водят до компромиси с качеството на преподаването, и обучението реално не би било пълноценно. В същото време служителите в администрацията, които биха по-сещавали курсове, дори и без описаните инфраструктурни ограниче-ния на университета, имат собствени ограничения, достатъчно сери-озни, за да изложат обучението на риск. Например те невинаги могат да отсъстват от работа тогава, когато университетът има възможност да проведе курсовете за тях. Обикновено присъствието им на курсове-те е свързано с пътуване и губене на допълнително време, съществу-ват и редица йерархични и административни ограничения, които следва да се съобразят (разрешение за отсъствие, учебен отпуск и др.). Като пример може да се посочи курс, предназначен за управлен-ски кадри от администрацията, който трябва да включва предимно директори и ръководители на ключови позиции. Това означава, че в определени дни целият управленски капацитет на дадена админист-рация не трябва да функционира, за да може да присъства на курса. Възникването на такива пречки е реален аргумент колко нерационал-но би било да се ползва традиционната образователна среда за обуче-ние на административни кадри, дори и в ниши, които за администра-цията се приемат за приоритетни – да речем, е-правителство. Частично решение дава подходът, при който всички допъл-нителни целеви групи (извън студентите) се обучават в обичайно-то неработно време (почивни и празнични дни, вечер и др.), но то-ва би създало друг тип проблеми, свързани най-вече с невъзмож-ността курсистите и персоналът на висшето училище да почиват пълноценно. От своя страна хроничната умора води до намалена 
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трудоспособност, занижено внимание, повишаване на конфликти-те в семейството и др., което пречи за хармоничното протичане на процеса на обучение, отново излага на риск постигането на общес-твенополезен ефект и поставя под съмнение добавената стойност на подобно обучение. С оглед на всички тези обективни причини и след внимателен анализ на наличните дадености, като дългосрочна стратегия за раз-решаване на този проблем се очертават възможностите на висшето училище да предоставя обучението си онлайн, като за целта използ-ва облачна ИКТ инфраструктура (собствена или чужда).  
5.1.3. ВЪЗМОЖНОСТИ НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ 
ДА ПРОВОКИРА ПРОЦЕСА НА ТРАНСФОРМАЦИЯ 
В ПУБЛИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ Способността на гражданското общество да провокира дебат за публичните услуги по електронен път, е доста спорна, преди всичко защото гражданите не са единодушни по отношение на количеството и качеството на електронните услуги, които биха искали да ползват. От една страна, гражданското общество не е хомогенно по отноше-ние на знания, умения, финансови възможности, социален статус и т.н., което априори обезсмисля дебата. Нещо подобно се наблюдава епизодично по улиците, където много хора протестират, но нямат солидарна визия какво точно очакват да се случи. Те просто искат някаква промяна на статуквото заради самата идея за промяна, което прави процеса мъчно управляем и трудно предсказуем, доколкото никой не може да дефинира ясно крайната му цел. В контекста на монографичния труд се защитава тезата, че академичната общност би могла да изиграе ролята на катализатор на този процес. От една страна, тя може се погрижи за по-нататъшно популяризиране на темата за електронното правител-ство сред гражданите (фиг. 5.1). От друга – може да помогне на об-ществото да дефинира и изпрати по-ясно послание какво точно може да се промени в управлението и в частност – да се транспо-нира върху електронното правителство. От трета страна – акаде-мичната общност е тази, която има капацитета и възможностите да обучи администрацията така, че тя да е много повече в услуга на гражданите и по-ефективно и навременно да задоволява техни-те нужди от гъвкави и леснодостъпни административни услуги. 
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Фиг. 5.1. Разпределение на отговорите на въпроса „Смятате ли, 

че темата за електронното правителство трябва да се 
популяризира повече в обществото?“ по съответните целеви групи Резултатите на проучването и досегашните изводи ясно показ-ват, че посоката на развитие на електронното правителство е постъ-пателна и възходяща. Възприема се вече като изискване държавната администрация, за която се предполага, че трябва да обезпечи този процес, да е все по-компетентна и можеща. Всъщност поради динами-ката на самата среда (е-правителството постоянно се променя и тран-сформира) върху компетентностите на администрацията има постоя-нен натиск да се развиват, и в някаква степен самата среда се модифи-цира – технологии, протоколи, интерфейси, услуги и т.н. Това води до една своеобразна еволюция, отразяваща промените. Държавните слу-жители по пътя на чисто пазарния натиск са принудени да развият те-зи нови компетенции, за да са на висотата на новите си отговорности. Много висок процент от участниците в целевите групи (над 3/4) смятат, че темата за електронното правителство е важна за тях, и следователно има достатъчно надеждни гаранции, че ще се отнесат с нужното внимание и ангажираност към решаване на проблемите, свързани с внедряването му. Важно е да се отбележи, че академичната общност има относително висок кредит на дове-рие в обществото, което я прави желан партньор при реализацията на проекти на електронното правителство. 



Даниела Павлова. ПРАВИТЕЛСТВО В ОБЛАЦИТЕ. Е-ПРАВИТЕЛСТВО, ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ... 

 196 

Електронното правителство не е цел, а процес, който води до постоянна трансформация на работните навици успоредно с раз-витието на технологиите. Факт е, че целевите групи се затрудняват да дефинират кой трябва да е движещата сила за развитие на елек-тронното правителство, тъй като ясно обособена сила просто няма и е-правителството може да се развие единствено когато се поло-жат едновременни усилия от всички заинтересовани страни. 
5.1.4. РАЗВИТИЕ НА ОБЛАЧНИ УСЛУГИ И КУРСОВЕ ЗА ОНЛАЙН 
ОБУЧЕНИЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО По логични причини българските университети не могат да ос-танат встрани от световните тенденции и процеси в областта на об-разованието. То отдавна е глобален пазар, динамично е и (подобно на пазара на труда) има наднационални граници. Няма подходящи тра-диционни механизми за задържане или увеличаване на броя на сту-дентите, особено в страни със свиваща се демография като България. Очевидно трябва да се промени моделът на обучение и преподаване, ако висшето училище иска да запази и заздрави позициите си на об-разователния пазар. Преминаването към онлайн обучение и разви-тието на своеобразен образователен „облак“ от страна на висшите училища не са въпрос на прищявка или лукс, а приоритетни въпроси за оцеляване и следва да се разглеждат с предимство. В настоящия момент българските университети са поели по пътя към създаване на онлайн курсове и повечето от тях вече имат центрове за дистан-ционно обучение. Въпреки това количеството и качеството на тези курсове трябва значително да се повишат в близките години, ако да-ден университет иска да посрещне със стабилни позиции бъдещето, в което технологиите се променят изключително динамично, успоред-но с очакванията и желанията на студентите. Поради причините, вече изложени в анализа ни, облачните услу-ги в областта на обучението по електронно правителство са естестве-ният начин подобно обучение да се осъществи, и колкото по-бързо висшите училища идентифицират и развият тази пазарна ниша, тол-кова по-атрактивен и устойчив ще е техният бизнес модел, тъй като електронното правителство в България тепърва ще се развива.  Курсовете по електронно правителство имат поне две ясно различими ангажирани групи – най-общо това са курсове за тези, които ще създават електронни услуги, и курсове за другите, които 
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ще ги ползват. Естествено, материята, обемът, сложността и пре-дизвикателствата за всяка от тези групи са различни. От една страна, университетите трябва да направят възможното за създаване на несложни популярни курсове за средния гражданин или фирма, илюстриращи ползите и предимствата на електронното правителство, както и възможностите за използването и внедряване-то му в България. От друга страна, поради недостатъчния капацитет и визия на администрацията (също разисквани по-горе) е очевидна нуждата самото висше училище да инициира създаването на курсове за по-специфични и експертни области в сферата на електронното уп-равление. Чрез тях ще бъдат обучени представители на оперативните нива в държавната администрация, тъй като именно от тях се очаква да развият същинското електронно правителство. От технологична гледна точка дали университетът ще си изгради частен, или ще ползва някой публичен облак за хостинг на електронни образователни услу-ги, свързани с е-управлението, не е съществен въпрос. По-важното е университетът да има визията и академичния капацитет, за да развие подобни курсове, и да намери подходящата форма да ги популяризира и предостави на администрацията. В крайна сметка при избора на об-лачно решение ще се търси и икономическа ефективност. В началния етап обемът на събраната информация не следва да е особено голям и препоръката е да се стартира с частен облак, управляван от универси-тета, с елементи на облачни услуги от други публични ИКТ инфраст-руктури. С времето тази инфраструктура ще има нужда от сериозно развитие, но доколкото тя ще изпълнява и правителствена потреб-ност, логичната стратегия за развитие предполага въвличане и на държавни ИТ ресурси в дългосрочен план. Това трябва да е изразено чрез някакво споразумение за взаимно сътрудничество (примерно ползване на център за данни и сървърна инфраструктура на Минис-терския съвет или някое министерство и др.). Университетите и дър-жавата трябва да вървят рамо до рамо в този процес, но както се оказ-ва, особено важна е първата стъпка и предложеният подход предпола-га тя да бъде направена от академичната общност. Подходът за популяризиране на новата роля на университета за развитието на електронното правителство следва да бъде ком-плексен. От една страна, подходящо средство за промоция биха били именно едни популярни и общодостъпни кратки курсове по е-правителство (може да бъдат финансирани по някой проект или от бюджета на самото висше училище). Тези курсове трябва да са 



Даниела Павлова. ПРАВИТЕЛСТВО В ОБЛАЦИТЕ. Е-ПРАВИТЕЛСТВО, ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ... 

 198 

атрактивни, информативни и лесно разбираеми (примерно ани-мирани сюжети, създадени с безплатни уебприложения, или крат-ки видеофилмчета, които може да бъдат курсовата работа на сту-денти). От друга страна, университетът следва да използва всички традиционни средства за привличане на обществено внимание (например връзка с бивши възпитаници на този университет с по-зиции в държавната администрация, безплатно рекламно време, договорено с някоя електронна медия, и т.н.). Очевидно е, че съществува сериозен недостиг на познания сред граждани, институции и бизнес за възможностите, които би могло да предоставя електронното правителство, и за необходи-мостта да променят традиционните си представи и поведенчески модели спрямо начина на функциониране на държавата и общество-то. Електронното правителство има нужда от популяризация, общест-вена подкрепа и ясно очертани участници с техните отговорности за неговото развитие. Особено ключова се явява ролята на академич-ните среди като възможен лидер в процеса на въвеждане на елек-тронно правителство и естествен концентратор на позитивна об-ществена енергия  От една страна, на фона на останалите участници в процеса университетите имат най-висока представителност и обществено доверие, а от друга – те вече ясно осъзнават, че за да запазят и раз-ширят позициите си, имат нужда от активна трансформация съ-образно новите технореалности, където електронното обучение ще е водещ инструмент, а електронното управление и електронното правителство – фокус на обществено внимание и генератори на растеж за националната икономика. Съчетанието между тези две тенденции следва да създаде позитивна градация на развитие на академичната общност и поява на добавена стойност за гражданите чрез средствата на електронното обучение и предоставената въз-можност за получаване на нови, актуални знания и умения.  Като обобщение, можем да посочим, че обществото и отдел-ните целеви групи имат нужда от електронно правителство и електронно управление, които може да се реализират основно по пътя на електронното обучение. Другият важен извод е, че акаде-мичната общност е подходящият партньор за създаване и провеж-дане на това електронно обучение чрез използване на нови техно-логии и облачни ИКТ услуги поради специфичната комбинация от компетентности и обществено доверие. 
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5.2. ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ 
НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
В СФЕРАТА НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО Знания и умения в сферата на електронното правителство не се създават за ден. Логично е, че ако един университет иска да раз-вива компетенции в тази област, той трябва да проучи въпроса и да ги формулира или заимства отнякъде, тъй като те не могат да се появят върху празно пространство. Възможните източници на компетентност са основно два: 

• Ползване на международен опит и споделяне на ноу-хау с държави и организации – лидери в сферата на електронното уп-равление (които никак не са малко, поне в европейски мащаб); 
• Активно сътрудничество с отделни национални или об-щински администрации за бързо идентифициране на посоките на развитие на електронното правителство и конкретните ниши, в които обучението следва да се развива. Най-вероятният сценарий в България за развитие на компе-тентности в сферата на електронното правителство е някакъв хибриден вариант между посочените два. От една страна, е естест-вено и нормално да се ползва международен опит, за да се спестят време и средства на данъкоплатците за преоткриване на неща, ко-ито вече практически са успешно реализирани в други държави. Още повече че електронното управление в световен мащаб се ба-зира на някои универсални принципи и има натрупан много меж-дународен опит, както и дори цели курсове, които може да се пол-зват наготово при постигането на съответните договорености. В същото време поради спецификите на българската администра-ция, национално законодателство, ниво на технологично развитие и т.н. курсовете по електронно правителство следва да се разра-ботват в пряка връзка със самите администрации и анализ на тех-ните потребности. Необходимо е в плановете за обучение да нами-рат място основно прагматични, тясно свързани с бъдещата прак-тическа реализация знания и умения. Всъщност пред университе-тите стои предизвикателството да разработят и изпробват теоре-тичен информационен модел за генериране на знания, умения и компетенции в сферата на е-правителството, който да бъде след това реално апробиран в практиката на публичната администра-ция. 
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5.2.1. АНАЛИЗ НА НАЛИЧНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ 
И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЯХНОТО АГРЕГИРАНЕ 
В ЦЕНТРАЛИЗИРАН АКАДЕМИЧЕН ПОРТАЛ 
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО Един централизиран портал за обучение по електронно пра-вителство би могъл да изиграе ролята на архитектурен информа-ционен модел за генериране на знания и умения в сферата на елек-тронното правителство. В този смисъл предложеното в моногра-фичния труд метаописание на подобен портал до голяма степен ще даде и отговор за структурата на планирания архитектурен модел. Рационалният подход изисква един подобен ресурс да е в състояние да обезпечи потребностите на всички целеви групи и всеки желаещ да получи както компетентна информация в сферата на електрон-ното правителство, така и да я използва като отправна точка за дос-тъп до всякакви конкретни казуси, свързани с него. В следващите редове е представен кратък анализ на структу-рата на този иновативен ресурс. Преди всичко един подобен пор-тал трябва да съдържа описание на ролята и същността на елект-ронното правителство, добри международни практики в тази об-ласт и връзки към статистическа информация и анализи за елект-ронни услуги в Европа и света. В този портал е резонно да бъдат изложени информация за предлаганите в България държавни и общински електронни услуги, визията за развитие на ключовите участници в тази област, както и лесен механизъм за търсене на дадена услуга (тази нова визия на портала в известна степен е антипод на досегашните е-правителствени портали в България, където често е много по-трудно и сложно да се открие дадена услуга, отколкото ако я потър-сим директно в Google). В новия портал трябва да има достатъчно визуална информация, кратки видеоматериали, образователни тес-тове по темата и възможности за получаване на електронен бюле-тин, който следва да е поне месечен, за да претендира за актуалност. Нормативната база (основно за България) ще бъде важна част на портала, доколкото всички процеси в сферата на елект-ронното правителство следва да са правно регламентирани и съ-образени с действащото законодателство. Особено ценни биха би-ли анализи как практически се съблюдава действащата норматив-на база и доколко част от проблемите на е-правителството се дъл-
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жат на неспазване на законите, а не на законодателни проблеми. Препоръчително е като бонус да се включат и материали, които са част от законодателната рамка в тази област на някои от най-напредналите държави. Така потребителите ще имат реална пред-става какво цели създаването на този портал и каква е общата му посока на развитие. Порталът трябва да разполага с богата секция за въпроси и отговори, която да спомага за разясняване на общи понятия, от въпросите какво представлява електронното правителство и кой определя неговото развитие до съвсем конкретни казуси, като как да бъде намерена и ползвана определена електронна услуга, и др. За да бъде архитектурният модел работещ и ефективен, всички те-зи елементи следва да се актуализират постоянно (не само да се добавя нова информация, но и да се премахва тази, която вече не е актуална, защото процесите са прекалено динамични, за да се раз-чита, че порталът може да остане дълго статичен). Това на прак-тика означава наличие на сериозен екип от професионалисти с де-легирани определени отговорности по темата за електронното правителство, които да имат ангажимента да обезпечат тези фун-кционалности. Порталът би могъл да съдържа и форум, в който като модератори да бъдат поканени, освен чисто академични лица, и представители на администрацията, на водещи фирми от бъл-гарския бизнес, изпълняващи различни проекти на електронното правителство или работещи в сферата на публичните услуги или на информационните и комуникационните технологии. Готовността на публичните институции да приложат елект-ронното правителство като действащ механизъм, e критерий за политическа зрялост и социално отговорно поведение. Готовност-та на обществото и на отделния индивид да приемат електронно-то правителство като ежедневна практика, е мерило за социална годност и персонална конкурентоспособност.  Описаният архитектурен модел (фиг. 5.2) е абстрактен, но той може да отразява съвсем реални процеси, които в хода на евентуална практическа реализация биха доказали своята актуал-ност и ефективност. Потенциалните потребители на модела (в практически план – на информационния портал) са граждани, фирми, институции и неправителствени организации, като уни-версалният му характер гарантира широка публичност и бързо нарастване на информацията в него. 
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Фиг. 5.2. Архитектурен информационен модел за генериране на знания 

и умения в сферата на електронното правителство Информационният модел илюстрира как потенциалният пот-ребител на системата може едновременно да получи информация и материали по темата за електронното правителство, да участва във форуми, да се информира за съществуващи електронни услуги (включително е предвидено да има линкове към всяка нововъзник-нала електронна услуга). Освен това дава информация за възмож-ностите на потребителя да участва в своеобразни онлайн обучения, решавайки различни тестове и поставяйки на системата различни казуси. В случай че даден казус не е бил разглеждан до момента, се предвижда модул, който автоматично да известява събрана за цел-та експертна група, която да дава решение и да го връща в базата данни. Същевременно друг модул прави анализ на запитванията и предоставя статистика на академичния екип, поддържащ портала, относно това какво се търси най-много. Това всъщност помага да се развива базата знания успоредно с интересите на потребителите. Предвижда се дори възможност за събиране на информация за не-обходимостта от законодателни промени във връзка с реализира-нето на различни електронни услуги и такива промени може да се предлагат на сътрудничещите администрации като подходяща об-
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ратна връзка от работата на архитектурния модел. Неслучайно архитектурният информационен модел за гене-риране на знания и умения в сферата на електронното правителст-во има формата на своеобразен „мозък“, защото това е и същината на модела. Целта му е да реагира гъвкаво на потребителските тър-сения и казуси, да анализира нуждите от промяна на съдържанието, използването на нови решения, необходимостта от законодателни промени и появата на нови електронни услуги, както и да адаптира съответстващо архитектурата и цифровия си еквивалент. По разби-раеми причини академичният екип, който го поддържа, трябва да работи в тясно сътрудничество с държавната администрация. За да бъдат ефективни, двете страни следва да вземат съвместно експер-тни решения и да се консултират взаимно с оглед своевременното допълване и развиване на информационните и учебните материали с цел гарантиране на тяхната актуалност. Подобно сътрудничество, освен ползотворно и за двете страни, е и в някаква степен неизбеж-но. Този модел потенциално засяга всеки гражданин в държавата. Той може по един естествен и плавен начин да се превърне в дейст-ваща практика, която нагледно да демонстрира предимствата на екипния подход и да бъде добър пример за подражание. Средата, върху която ще се развива електронното правителство, трябва да е подготвена за него и да има информираност и консенсус между всички участници по отношение на основни параметри на общест-вения договор. Успехът на една организационна единица – минис-терство, агенция, общинска администрация и др., зависи от разви-тието на служителите, но много от тези организации не предоста-вят проактивно възможности за развитие на уменията на своите служители. Те не поставят и самообучението като критерий за по-лезност и оценка на работата, което е пречка за успешното им орга-низационно развитие, затова и предложеният модел има сериозни перспективи за популяризация и развитие. В същината си порталът следва да се развива като една пос-тоянно натрупваща се база от знания. В началото публичната част ще преобладава, но с развитието на електронни курсове по темата, възникването и решаването на специфични казуси, практически упражнения и курсови задачи университетът постепенно ще нат-рупа солиден дигитален архив, който ще може да се използва и за вътрешни анализи, изследвания, дисертационни трудове и други приноси с добавена стойност за академичното развитие. Този ар-
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хив ще бъде ценно помагало както за студенти и преподаватели, така и за държавни или общински служители, които са решили да усвоят някаква специализация, тематичен цикъл или цялостно обучение онлайн, без да напускат работното си място.  Правителството следва постепенно да еволюира от достав-чик на услуги към доставчик на стойност за обществото – нещо, което е немислимо без основна преквалификация на човешките ресурси, свързана именно с процесите на навлизане на е-управлението в традиционните администрации. Обичайно те ра-ботят в режим 5x8, а електронното правителство – в режим 7x24, което по-адекватно отразява обществените потребности, и прехо-дът от традиционния начин на работа към съвременните нужди следва да бъде ускорен по всякакъв начин за постигане на конку-рентоспособно общество и икономика. 
5.2.2. ВЪВЛИЧАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 
В ПРОЦЕСА НА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ 
НА АРХИТЕКТУРНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ Голяма част от недоверието на гражданите към правителст-вото се дължи на липсата на достатъчно адекватни и убедителни механизми за осигуряване на прозрачност и публичност при взема-нето на важни за обществото решения. Вече бе споменато, че порта-лът за обучение по електронно правителство следва да е резултат от колективното усилие на всички заинтересовани страни. По този начин, участвайки като заинтересована страна в процеса, гражданс-кото общество ще се информира и ще може да задава въпроси. Граж-данското общество ще иска гаранции за адекватно участие в управ-лението на страната, което, предвид действащата нормативна база, може да се осъществи единствено чрез средствата на електронното правителство – форми за обратна връзка, онлайн анкети за проуч-ване на общественото мнение, дискусионни форуми между държава и граждани и др. Публичните администрации ще се появят със спе-цифичните си особености и казуси, свързани с реалните им функ-ции. Академичният екип (преподаватели, студенти и докторанти) в университета ще агрегира професионално цялата натрупана ин-формация и ще създаде база от знания, която ще послужи за бързо-то развитие на опит и компетенции в сферата на електронното пра-вителство. Това от своя страна ще доведе до превръщане на акаде-
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мичната общност в ключов фактор в сферата на електронното пра-вителство и в желан партньор за реализация на национални и меж-дународни проекти, свързани с електронното управление. Особено важно е компетенциите в сферата на електронното правителство да бъдат припознати от администрацията, защото тя е тази, която би могла да легитимира и популяризира качество-то на образованието в тази област. Необходимо е да се създадат работещи екипи между университетски преподаватели и ръко-водни кадри от администрацията, които да направят възможно както участието на държавни и общински служители в курсове по електронно правителство, така и участието на академични препо-даватели като консултанти в реални практически ситуации, свър-зани с работата по електронните услуги (например анализ на ра-ботни процеси, изготвяне на анкети за търсени услуги, подготовка на технически задания и др.). Основна роля за успешното развитие на теоретичния архитек-турен модел и курсовете за електронно правителство ще имат доб-рото сътрудничество между университета и администрацията и вза-имното желание за реализация на съвместни работещи проекти. В резултат на това електронното управление ще бъде сред ключовите фактори за позитивното развитие на икономиката и администра-тивната реформа, а обучението по е-правителство ще бъде сериозна ниша за бъдещото развитие на университетските компетенции и важна заявка за някои от основните насоки, в които университетът би могъл да се развива. В рамките на институционалното сътрудни-чество може да се създадат работещи механизми за един постоянен и ефективен цифров обмен – държавните служители биха могли да ползват свободно базата знания на университета, а като насрещен ангажимент биха допълвали същата база със специфични казуси, внедрени решения и добри практики от ежедневната си дейност. 
5.2.3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
НА МОДЕЛА Реалната експлоатация на един подобен архитектурен ин-формационен модел следва да се разгледа по отношение на обез-печаване на всичките ѝ компоненти – административни и органи-зационни, правни, финансови и технологични. Ще направим кра-тък анализ на възможностите в опит да прогнозираме доколко по-
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добен модел би бил бързо конвертируем в условия на реална екс-плоатация. 
Технологични аспекти Можем относително бързо да заключим, че предложеният мо-дел няма особени технологични ограничения. В същината си това ще бъде постоянно натрупваща се база знания, стъпила върху об-лачна архитектура, поддържана от университетската общност (ве-роятно и със съдействието на публичните институции, а също и на фирми, заинтересовани от развитието на е-управлението в страна-та). Ще се ползват стандартни отворени интерфейси и популярни бази данни, ще има делегиран екип, отговарящ за отделните моду-ли, както и отговорно лице за цялостната поддръжка и функцио-налност. Натоварването на портала ще става поетапно, като той ще има типична скалируема архитектура, така че с натрупването на потребителска маса и база от знания в сферата на е-правителството той планомерно да расте. Както е видно и от диаграмата на модела, постъпващите запитвания ще бъдат анализирани, а решенията, предлагани от екипа, ще обогатяват базата със знания. Ще има множество нива на достъп според вида на потребителя (админист-ратор, обучител, публична организация, студенти, граждани) и ви-сокоскоростна и резервирана връзка, която да може надеждно и си-гурно до поеме нарасналия трафик, да предлага аудио- и видеообу-чение, както и консултации в реално време по конкретни казуси. 
Финансови аспекти Поддържането на портал с подобни функционалности пред-полага немалко разходи за издръжка на обслужващия екип, но следва да се вземат под внимание следните фактори: 
− За академичния екип, обслужващ портала (модела), това ще бъде част от трудовите задължения и добър начин да актуали-зират динамично знанията и добрите практики в сферата на е-управлението успоредно с нарасналите потребителски нужди. Ос-вен това моделът предвижда и наличие на свободни консултации, които ще се заплащат отделно на чисто пазарна основа; 
− За представителите на публичната администрация, които допринасят за функционалността на портала, това също ще е в ня-каква степен служебен ангажимент, разписан в договор за сътруд-ничество с академичната институция, като самото сътрудничество ще има разнородни аспекти – от обучение на държавните служи-
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тели до въвличането им в решаването на реални практически ка-зуси, поставени от гражданите чрез средствата на портала; 
− Студентите и докторантите, участващи в проекта, ще се явяват едновременно в ролята на обучаеми и на доставчици на съ-държание, като част от курсовите работи на дипломантите може да бъде свързана със събирането на информация (добри междуна-родни практики, успешно решени казуси, подготовка на учебни материали по е-правителство и др.), и по този начин едновременно ще се пестят средства и ще се постига допълнителна мотивация на студентите, които вече са съпричастни с развитието на модела; 
− За представителите на бизнеса моделът също предлага ре-дица възможности за изява – от една страна, те могат да са в роля-та на изпълнители на отделни модули и функционалности на пор-тала, от друга – на консултанти, които на имиджова основа сът-рудничат за развитието му. Не на последно място, те имат редица възможности косвено да се възползват от участието си, давайки идеи за нови електронни услуги или знания, които биха улеснили дългосрочно бизнеса, набирайки и практиканти за фирмите си чрез общуването си със студентите. 
Организационни и правни аспекти Ключово значение има структурата на управление на порта-ла/модела, като предложението е тя да е двустепенна: 
− От една страна, е разумно да има своеобразен обществен съвет, включващ представители на основните заинтересовани страни – академична общност, бизнес, граждански организации, държавна администрация, като той ще дава дългосрочната визия и практическите насоки на развитие на портала, стъпвайки на аг-регираната експертиза на участниците; 
− От друга страна, е задължително да има оперативен екип и определен от университета ръководител на проекта, който да сле-ди за ежедневните функционалности, да се грижи за отказоустой-чивостта, поддръжката, публичните изяви, да комуникира с предс-тавителите на държавната администрация, да подготвя и следи графика на обученията и др. Отделно, във връзка с редица конкретни казуси, може да бъ-дат привличани текущо различни експерти в отделните аспекти на е-управлението, като освен технически специалисти това може да бъдат социолози, маркетолози, правни консултанти и др., тъй като, освен за трансфер на технологични знания за проблеми, 
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свързани с е-правителството, моделът може успешно да се използ-ва и като полигон за развойна дейност и иновации, включително в правните аспекти на е-управлението, като се анализира и се реа-гира на постъпила информация от реални казуси на гражданите и бизнеса. Важен аспект ще бъде и поетапната автоматизация на част от функциите на портала с оглед облекчаване на екипа за поддръжка и поетапно нарастване на активността без увеличаване на необходимите човешки ресурси. Избраната форма на взаимодействие между страните ще бъ-де публично-частно партньорство, а взаимоотношенията им, освен на договор за сътрудничество, ще се базират и на взаимния инте-рес и комплементарност на участниците. 
Административни аспекти Функционирането на портала и отделните ангажименти на екипите ще бъдат детайлно разписани в серия от утвърдени правила от страна на организациите участници, като те взаимно ще се кон-султират при изготвянето им с оглед запазване и развитие на опти-малното функциониране на този ресурс с нарастващо национално значение. Ще има и динамична директория на дейностите и отговор-ните лица, така че всеки гражданин ще има възможност да се свърже с необходимия експерт или технически специалист и да поиска съ-действие в един или друг аспект на функционирането на ресурса. 

5.3. ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА Е-КОМПЕТЕНТНОСТ 
СЪС СРЕДСТВАТА НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ Архитектурният информационен модел може да се транс-формира в реално работеща уеббазирана система, която да има функционалните характеристики, описани във фиг. 5.3. Опростената схема илюстрира най-базовите функционални характеристики на портала – потребителят отива на търсене или обучение, а оттам – в съответните секции на портала, съобразно възможните посоки на стрелките на диаграмата. Естествено, сис-темата може да поддържа и други диалогови мултимедийни ин-терфейси (например система за интерактивно гласово управле-ние), но доколкото достъпът през интернет е добил най-широка 
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Фиг. 5.3. Опростена логическа схема на уебпортал, илюстриращ 

практическата реализация на архитектурен информационен модел 
за генериране на знания и умения в сферата на е-правителството популярност и практическа приложимост, той очевидно следва да е в основата на проекта. Цялата система се поддържа от екип на университета, а ролята на публичната администрация е да помага с експертиза и консултация, както и да развива нови услуги на електронното правителство, към които има линкове от обучител-ния портал. Важно е да се отбележи, че публичната администрация също може, в хипотезата на настоящото изследване, да се яви в ро-лята на потребител. В следващата точка има детайлно метаописание на отделни-те елементи и процеси, както и възможни практически начини за тяхната поддръжка и развитие. Потребителят чрез средствата на портала може да достигне до база данни с информация за електронното правителство, да ползва реални услуги на е-правителството, към които има хиперв-ръзки от основния интерфейс, или да постави казуси, които да по-лучат решение чрез модула за експертиза и консултация, обогатя-вайки впоследствие базата знания. 
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5.3.1. СТРАТЕГИЯ ЗА ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
МОДЕЛА И ОСОБЕНОСТИ ПРИ ВНЕДРЯВАНЕТО Практическата реализация на чисто теоретичен модел обик-новено е затруднена и свързана с доста проблеми (в крайна сметка често се градят планове, които реалността опровергава). Въпреки това доброто планиране гарантира по-добър процент успеваемост и в конкретния случай, ако всички заинтересовани страни поло-жат известни усилия, това ще увеличи шанса за успех. В заложения модел има няколко принципни положения, кои-то следва да се обезпечат, за да се постигне съответната цел. Те може да се интерпретират като серия от процеси и дейности със следните характеристики: 

− Събиране на информация и създаване на база от данни с добри международни практики и успешни проекти в сферата на електронното правителство. Чрез анализиране на публични из-точници лесно и в кратки срокове може да бъде натрупана солид-на база от данни. Тази дейност може да бъде възложена като кур-сова работа на няколко студенти (или дори цяла група или курс), като задачите може да се разпределят по някакъв признак (геог-рафски, азбучен и т.н.). По този начин по естествен път ще се съче-тае едно полезно практическо упражнение с дългосрочна страте-гическа полза, която едновременно ще осмисли практическите за-нимания на студентите и ще създаде устойчив модел за набиране на важна за университета информация. 
− Анализ на действащото българско и международно зако-нодателство в сферата на е-правителството – подходът може да е аналогичен на този в предишната подточка. Необходимо е да се предложи и механизъм за своевременна актуализация на инфор-мацията, особено на българската нормативна рамка, тъй като тя пряко засяга цялостното планиране и протичане на проекта. В случая може да се ползват вече оценени курсови, дипломни и ди-сертационни трудове в рамките на самия университет, като се раз-реши достъп на анализаторите до съответната база данни. 
− Проектиране и разработване на първоначален вариант на портала и на базата от данни – следва да се възложи на екип на университета от доказани професионалисти в областта на елект-ронното правителство, както и да се определи ръководител с го-лям практически опит във воденето на подобни проекти. Може да се наемат външни програмисти или да се използват ресурси на 
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университета, но и в двата случая определящо ще е не толкова техническата реализация (която в крайна сметка може да бъде променяна многократно, докато се постигне желаната функцио-налност), колкото емоционалната ангажираност и компетенции на съдържателния екип, който ще е ангажиран да развива портала. Това следва да са хора с широк кръгозор и добри комуникативни умения, тъй като често ще им се налага да общуват с целевите гру-пи и да развиват модела. Важно е да се отбележи, че в случая не става дума за еднократно усилие, а за дългосрочна ангажираност 
с проекта. 

− Практическо изготвяне на публичните материали (вклю-чително рекламни филмчета, анимирани банери и др.) – екипът следва да изготви сценарий, да се оценят времевите и финансови-те параметри (за предпочитане е да се ползва свободен софтуер за създаване на анимации и практически сюжети, които после да бъ-дат разпространени по електронните медии и чрез сайтове на пар-тньорски организации, както и в различни облачни услуги и соци-ални мрежи – YouTube, Facebook и т.н.). В настъпващата ера на електронни медии е особено важно този проект от самото начало да получи нужната публичност и видимост. Ето защо въвличането на по-широка потенциална аудитория е важен стратегически ход, който несъмнено ще способства за издигането на имиджа и ролята на академичната общност. 
− Ангажираност на администрацията за участие в проекта – започване на серия от срещи с неформален характер (бивши сту-денти, партниращи институции), които биха могли впоследствие да се формализират и в конкретно разписани ангажименти (мемо-рандум за сътрудничество, договор за информационен обмен, ста-жове на студенти в администрацията, въвличане на академични консултанти в реализацията на проекти по електронното прави-телство и др.). Тъй като администрацията е естествената среда за прилагане на електронно правителство, неучастието ѝ просто би блокирало проекта и затова е особено важно тя да бъде ангажира-на и мотивирана да участва чрез разясняване на дългосрочните ползи от подобен проект. 
− Въвеждане на онлайн курсове по електронно управление и електронно правителство в ежедневието на администрацията и осигуряване на обучение на самото работно място със съдействие-то на съответното административно ръководство и използването 
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на ИКТ инфраструктура – компютър, интернет и периферни уст-ройства – на самата администрация. Това е логичен завършек на целия процес, при условие че участниците в него намерят нужната синергия на интереси, мотиви и възможности и започнат да рабо-тят заедно, мотивирайки се взаимно за крайния успех. В крайна сметка от подобна идея биха спечелили всички – университетът ще спечели признание и аудитория; администрацията ще добие нови умения и ще може да ползва професионални консултанти за своята дейност; самите служители ще се чувстват по-квалифици-рани, което ще допринесе за тяхното професионално самочувствие и работна ефективност, а и държавата косвено ще се облагодетел-ства от подобно сътрудничество, защото ще има практически под-готвени кадри за процеса на електронно управление. Може да се направят и следните практически предложения за начина на реализация на модела: 
• Потенциалният университет участник следва да изгради или обособи звено или структура, служеща като своеобразна „ра-ботилница“ не само за е-курсове по е-правителство, но и за по-широката тема – е-управление. Тези курсове трябва да са в състоя-ние да достигнат по атрактивен начин до всеки, който има достъп до компютър и интернет, и по този начин университетът да из-пълни важната обществена задача да подготви обществото за ус-корено преминаване към е-правителство; 
• Формализираното участие на университета в процеса на изграждане на е-правителството ще го постави в центъра на поз-навателната трансформация и ще му даде необходимата база за надграждане на знания и умения в областта на е-правителството; 
• Съществуват реални предпоставки за развитие на една ця-лостна визия за обучение по е-правителство – университетът следва да изгради компетентности, покриващи целия диапазон от потреб-ности във връзка с развитието на този феномен. В случая това са от популярни, постоянно актуализиращи се онлайн курсове за гражда-ни, през специфични „курсове по поръчка“ (tailor-made) за нуждите на отделна администрация или институция, до цялостен академичен цикъл за изграждане на консултантски умения у завършващи сту-денти и докторанти за управление на промяната, свързана с внедря-ване на е-правителството на всички нива в държавното управление; 
• Най-ефективната обучителна среда за целите на е-обуче-нието от страна на университета, в контекста на електронното 
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правителство, в началния етап на инициативата е частен облак на организацията или наем на облачна инфраструктура, в който еки-пи от преподаватели и експерти да създават и да симулират типо-ви сценарии за една или друга публична администрация, както и варианти за ефективна реализация на процесите на е-управление. Направените до момента изводи са подкрепени от резулта-тите от специализирана анкета, частично цитирана в монография-та, която беше разпространена едновременно и до академичната общност, и до държавната администрация. В нея се анализира как-то готовността на академичната общност да се включи в процеса на е-правителство и да спомогне за неговото бързо развитие, така и готовността на администрацията да бъде обучавана, за да развие целенасочени компетенции в тази сфера. В цитираната анкета са доказани практически някои от работните предположения и са анализирани поведенческите нагласи на целевите групи. Това е особено важно в контекста на тезата, че същите тези групи (ака-демична общност и публична администрация) имат ключово зна-чение и са основни субекти за реализация на идея за стартиране на курсове за електронно обучение по е-правителство в различните му аспекти. 
5.3.2. СЪЗДАВАНЕ НА ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ 
НА „Е-КОМПЕТЕНТНОСТ“ Резултатите на анкетата и досегашните изводи ясно показ-ват, че посоката на развитие на електронното правителство е пос-тъпателна и възходяща и изискването държавната администрация (за която се предполага, че трябва да обезпечи този процес) да е все по-компетентна и можеща, намира своето естествено продъл-жение. Всъщност поради динамиката на самата среда (електрон-ното правителство постоянно се променя и трансформира, предос-тавяйки все повече и по-развити публични услуги), върху адми-нистрацията има постоянен натиск да развива компетентностите си. Ето защо в известна степен се създава един постоянен динами-чен модел на „е-компетентност“, който се модифицира успоредно с развитието на самото електронно правителство – технологии, протоколи, интерфейси, услуги и т.н. Това води до своеобразна трансформация, отразяваща динамиката на промените. Във връз-ка с това държавните служители, по пътя на чисто пазарния на-
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тиск, са принудени да развият тези нови компетенции, за да са на висотата на новите си отговорности. Те прибягват до е-обучение-то, то ги прави по-знаещи и можещи и по този начин добиват по-комплексни умения за решаване на проблеми. Както при всяка трансформация, всяка следваща итерация е с някаква добавена стойност и повишените компетенции водят до възможност за пре-доставяне на все по-сложни и комплексни е-услуги. От своя страна това води до нови проблемни ситуации, респективно до необходи-мост от нова адаптация, нови компетенции и знания, за да се ре-шат новите проблеми, а това подобрява е-услугите, води до след-ваща итерация на нуждите и т.н. Именно в този контекст повиша-ването на компетенциите на администрацията в сферата на елект-ронното правителство е динамичен и постоянен процес, който ни-кога няма да приключи (фиг. 5.4).  Неговото дефиниране и устойчивост са свързани най-вече с възприемането на пос-тоянната промяна като неиз-бежна стъпка от развитието на ефективна и рационална ад-министрация, както и с ползи-те за обществото от все по-бързо „завъртане на кръга“ и необходимостта от всеки еле-мент от него. Важно е всички служители от администрация-та да осъзнаят, че нуждата от нови умения не създава проб-леми, а поражда възможности. Това в крайна сметка прави по-конкурентоспособни отделните участници в процеса, води до до-бавена стойност за цялото общество, постигане на устойчив соци-ално значим ефект и по-пълна задоволеност на гражданите от об-ществени услуги. Е-компетентността в контекста на електронното правителс-тво означава възможност за справяне с нивото на сложност на те-кущите проблеми при предоставяне на е-услуги. Респективно, ко-гато проблемите се усложнят, е необходимо ново ниво на компе-тентност и тук на помощ идват електронното обучение и възмож-ностите, които то предоставя за постоянно надграждане на персо-

 
Фиг. 5.4. Илюстрация на динамичен

модел на е-компетентност 
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налното развитие успоредно с динамиката на административните нужди, нормативните новости и технологичните промени. Динамичният модел на е-компетентност илюстрира както все по-забързаното социално ежедневие и все по-ускореното нас-тъпване на промени в начина ни на живот, така и възможностите да се реагира позитивно и успешно на тези промени. В същината си това своеобразно колело очевидно ще се върти на все по-високи обороти, но както е известно от физиката, проблемът с адаптация-та не е свързан толкова със скоростта, колкото с ускорението, на което сме подложени. Ето защо една ефективна администрация трябва да разчита не толкова на революционни промени, колкото на целенасочени и постоянни усилия за реализация на целите на обучението и професионалната квалификация. 
5.3.3. ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВ МОДЕЛ И ТРАЙНО 
РАЗВИТИЕ На базата на анализа на отделните компоненти на модела можем да изведем относително оптимистична прогноза за бъде-щото му развитие, включително от факта, че повечето ангажирани страни (преподаватели, студенти, държавна администрация) имат като част от служебните или социалните си ангажименти тези дейности и не се налага да ги извършват пробно, което би създало несъразмерни очаквания. Всъщност моделът, раз-гърнат във времето, по-скоро би наподобявал не толкова затворен кръг, а възходяща, подобна на структурата на ДНК, спи-рала (фиг. 5.5), като всяко следващо ниво структурно повтаря, а контекстуално надгражда предишното. По този начин в хипотеза-та, че знанието постоянно се натрупва, а не намалява, е логична тезата, че става дума за възходящо разви-
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тие и предвид динамиката на обществените отношения няма тен-денция този процес да спре с развитието на обществото и напре-дъка на технологиите. В крайна сметка моделът е устойчив – повишените компетен-ции в сферата на е-управлението пораждат нови е-услуги, те пораж-дат трансформация, променяща средата, налагат се нова адаптация, решаване на нови проблеми, нужда от ново обучение и т.н. Моделът ще бъде дългосрочно устойчив по няколко причини: 
− Електронното правителство и електронното управление са феномени с нарастващо социално значение и нуждата от по-доброто им разбиране ще става все по-належаща; 
− Участниците в процеса имат взаимно допълващи се цели и нужди и тяхното сътрудничество е взаимноизгодно в дългосрочен план; 
− Развитието на технологиите прави всяка експертиза вре-

менна и е необходимо дългосрочно визионерско усилие, за да се реагира на тази динамика. Всеки добавен нов ресурс или е-услуга повишава добавената стойност на е-управлението за гражданите и прави по-перспективна неговата дългосрочна подкрепа и визия за послед-ващо развитие. 



 217 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В настоящия монографичен труд е направен опит за схема-тично представяне на най-важните характеристики на електрон-ното управление и електронното правителство. Независимо от универсалния си характер и общовалидните си особености е-управлението има специфики, които са силно зависими от нацио-налния контекст, културните и други особености, и част от изс-ледванията очертават причините за не особено завидното поло-жение на България в тази сфера. Във всички случаи, пазарните тенденции, международните връзки и технологичното развитие на света непрестанно тласкат обществото напред по пътя на елек-тронното управление и в някакъв смисъл целта на монографията не е толкова да отблокира процеса, който е неизбежен, а по-скоро да помогне той да се случва по-хармонично, ефективно и целена-сочено.  За примери, доказващи тезата, са използвани добри световни практики, развити са няколко модела и са очертани тенденциите на бъдещото развитие (облачни технологии, интегрирано управ-ление, връзка с е-обучение и др.), като монографията би послужи-ла както на специалисти в сферата на е-управлението, така и на граждани, които са просто любознателни и искат да видят с малко по-различен поглед тази все по-популярна тема. Очертани са множество възможности за подходящи прило-жения и проекти на електронното правителство в сфери като здравеопазване, законодателство, селско стопанство и др., като е защитена тезата, че независимо от сектора е-управлението е уни-версален катализатор за повишаване на производителността, ка-чеството, ефективността и най-вече доверието в позитивното раз-витие на процесите по един прозрачен, гъвкав и същевременно многократно по-управляем и демократичен начин. Разгледани са предпоставките за масирано развитие на елек-тронното управление в близките години (развитие на технологи-ите, наличие на облачна инфраструктура, лавинообразно повиша-ване на процента граждани със собствени мобилни устройства, с които да контактуват с е-правителството, и др.) и е защитена теза-та, че гражданите следва постоянно да повишават дигиталната си 
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квалификация, ако искат да са конкурентни в този динамичен свят и да се възползват максимално от възможностите, които е-управлението им предоставя. Анализирани са и заинтересованите страни от развитие на е-правителство и са описани реалните позитиви от неговото внед-ряване за граждани, институции, фирми и всички други организа-ции, като е подчертано, че успешната реализация на ефективно електронно правителство е всеобща задача и е нужно тясно взаи-модействие между страните. Не на последно място, са анализирани възможностите за много по-активно участие на академичните среди в процеса на развитие, популяризиране и въвеждане на е-управление на всички нива в държавата, като е развит концептуален модел за повишава-не на обществената компетентност по всички аспекти на елект-ронното правителство, както и са дадени аргументи за неговата устойчивост във времето. Без претенции за изчерпателност, са описани както възмож-ни приложения на е-правителството в различни социални сфери, така и факторите, които биха могли да повлияят (позитивно или негативно) на внедряването на електронни управленски техноло-гии в ежедневието. Вярваме, че с обединените усилия на граждани, правителство и бизнес е-правителството има оптимистична перс-пектива в България и че настоящият труд ще даде своя принос за едно позитивно развитие в тази област. 
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВ Темповете на навлизане на информационните и комуника-ционните технологии в ежедневието са безпрецедентни и една от най-преките последици от това е развитието на електронното уп-равление и електронното правителство. Монографичният труд е посветен на тези феномени и тяхното отражение върху социално-то и икономическото развитие. В монографията се разглежда една много сложна, динамично развиваща се и перспективна област – електронното управление, със своите многобройни характеристики, проявления и възмож-ности за въздействие върху икономиката и обществения живот. Задачата се усложнява от сериозната динамика в тази област, ка-тализирана от развитието на информационните и комуникацион-ните технологии, както и от навлизането на обществото в т.нар. „икономика на знанието“, която поставя на сериозно изпитание всички традиционни модели, отрасли и производствени процеси. Актуалността на темата е свързана с катализиращата роля на е-управлението и е-правителството за обществото като цяло пос-редством създаването на една много по-управляема, дружелюбна и гъвкава среда за разгръщане на всички икономически и социални дейности и повишаване на качеството на живота на гражданите. В монографията е извършен задълбочен анализ на постиже-нията в сферата на е-правителството, разгледани са примери и стратегии на водещи държави в тази област, като са дадени еднов-ременно и експертна оценка, и перспективата, която тези явления имат върху гражданите, което прави разработката полезно пома-гало за широк кръг читатели. В първа глава на монографията се набляга върху анализа на развитието на съвременното общество и мястото на електронното правителство в него. Разгледани са различни ползи и перспективи на внедряването на е-правителство за икономиката и обществото, както и факторите, които имат значение за неговата успешна реа-лизация. Представени са подходящи примери относно влиянието на е-управлението върху различни секторни политики. Главата завършва с някои особености на българския манталитет, които в дългосрочен план биха имали съществено значение за темповете на въвеждане на е-правителство. 
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Втора глава изследва международния опит в областта на е-правителството, дадени са примери с някои от водещите държави в тази област, включително актуални примери сред първите 40 държави от последните две издания на класацията на ООН за ин-декса на развитие на електронно правителство по света. Предста-вени са конкретни добри практики както в развити, така и в раз-виващи се страни, като е направен плавен концептуален преход към различни обществено-икономически сфери (правосъдие, здравеопазване, земеделие и др.) за възможни въздействия и пер-спективи на е-управлението. Трета глава е посветена основно на облачния модел, описани са някои негови същностни характеристики и приложения, като същият е анализиран и определен като изключително успешен за развитие на е-правителството. Подчертано е и сходството на е-правителството с други явления, базирани на аналогична техноло-гия, като електронна търговия, електронно обучение и др. Четвърта глава прави реципрочен анализ на ролята на елек-тронното обучение за въвеждането на е-правителство и катализи-ращата роля, която то би могло да има за по-бързото внедряване на е-правителство в реална работна среда, като са подчертани об-щите им характеристики и предпоставки за синергично развитие. Пета глава илюстрира възможни модели за развитие на електронното правителство, както и предвидената роля на заин-тересованите страни в реализацията на всеки от тях, като е под-чертана ролята, която биха могли да играят академичните среди в този процес, и перспективата те да го оглавят.  Съдържанието и приносите на монографичния труд на д-р Даниела Павлова показват, че е извършена значителна по обем и съдържание изследователска работа. Безспорно е личното участие на авторката в разработката и получените приноси. Това ми дава основание да препоръчам монографията като полезно помагало за широк кръг експерти, граждани и организации с интерес към нас-тоящата тематика.   гр. София  Рецензент: 2021 г.  проф. д-р Радослав Йошинов 
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