КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ
В БЪЛГАРИЯ
2010 – 2015 г.
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Стратегията за електронно правителство в България, приета през 2002 година,
инициира процесите по създаване на електронни услуги за гражданите и бизнеса,
както и изграждането на вътрешна административна информационна и
комуникационна инфраструктура.
Настоящата концепция представлява визията на правителството за състоянието
на електронното управление в България през 2015 година и принципите, при които то
трябва да бъде достигнато.
Основните стратегически документи, които поставят като приоритет
електронното управление са Програмата на правителството за европейско развитие на
България 2009-2013, приетата през 2009г. в Малмьо Декларация на министрите,
отговорни за политиките по електронно правителство на Европейския съюз и
Лисабонската стратегия. За развитието на този приоритет е дефинирана Концепция за
електронно управление в България 2010-2015 година, която се основава на принципите
на доброто управление.
Настоящата концепция e основа за разработване на национална стратегия и
пътна карта за електронно управление в България до 2015 година. Рамката на
настоящата концепция може да бъде графично изобразена по следния начин:
Фиг. 1. Концепция за електронно управление 2010-2015 г.
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ВИЗИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Правителството на Република България ще прилага принципите на добро
управление, чрез използване на съвременни информационни и комуникационни
технологии за:
•

предоставяне на гражданите и бизнеса на качествено административно
обслужване по електронен път по всяко време, на всяко място и чрез
алтернативни канали за достъп;

•

осигуряване на прозрачност и отчетност, включване на гражданите и
структурите на гражданското общество в управленските процеси;

•

постигане на максимален ефект и устойчиво развитие при оптимизиране на
разходите и на работните процеси;

•

осигуряване на управлението на информационната сигурност и постигане на
оперативна съвместимост на национално и европейско ниво.

ЦЕЛИ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1. Всеобхватни и качествени административни услуги, съобразени с
нуждите на потребителя.
2. Отворено и прозрачно управление,
възможностите на новите технологии за:

чрез

широко

използвани

•

участие на гражданите в управленските процеси;

•

достъп до обществена информация;

•

отчетност при изпълнение на политиките и дейността на администрацията;

•

изграждане и въвеждане на системи за провеждане на електронно гласуване.

3. Ефективно, ефикасно и устойчиво управление, чрез:
•

въвеждане в експлоатация на интеграционната среда на електронното
управление и единната входна точка;

•

еднократно събиране на данни от администрацията и многократното им
използване, прилагайки служебното начало;

•

постепенно преминаване към безхартиен оборот на документи, моделиране
и промяна на работните процеси и ориентация към организационна
ефективност;

•

въвеждане на приоритетни електронни услуги;

•

развитие и преизползване и на мрежови и информационни ресурси.

ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
1.

ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ:
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2.

3.

•

Познаване на потребителя – изучаване и разбиране на потребителското
поведение, идентифициране на търсените услуги, тяхното предоставяне и
осигуряване на възможност за обратна връзка и въздействие;

•

Удобство за потребителя, което да води и до ефикасност за
администрацията – поддържане на добро съотношение между използваните
ресурси и постигнатите резултати;

•

Равни възможности за достъп – леснодостъпни услуги за всички. Особено
внимание да се отделя на хората със специфични потребности и в
неравностойно положение. Да се предостави възможност за избор на удобни
канали за достъп до информация и услуги;

•

Стимулиране на гражданите и бизнеса да използват възможностите,
предоставяни им от електронното правителство;

•

Осигуряване на публичност и прозрачност
администрацията и вземаните ключови решения;

•

Иновации – прилагане на иновативни средства за непрекъснато
усъвършенстване на услугите и управление на жизнения им цикъл.

на

действията

на

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО
•

Партньорство с бизнеса – ползване
новите информационни технологии
гражданите. Ефективно използване
партньорства (ПЧП), в това число
електронни услуги;

•

Ефективно партньорство с гражданите и НПО – включване на
гражданите и неправителствените организации (НПО) в процеса на вземане
на ключови решения, в това число и чрез електронно гласуване;

•

Политическо лидерство и координация и сътрудничество между
администрациите – осигуряване на политическо лидерство на процесите на
централно ниво и за всяка администрация поотделно, и координация и
синхрон на проектите и инициативите, реализиращи се от различни екипи
или звена в администрацията. Непрекъсната обратна връзка и постигане на
синергия;

•

Партньорство в рамките на ЕС – сътрудничество с Европейската комисия
и държавите членки на ЕС за реализиране на трансгранични електрони
услуги за гражданите и бизнеса, разбиране на основните тенденции и
императиви, синхронизация с европейските инициативи и програми
свързани с електронното управление.

опита на бизнеса в прилагането на
за обслужване и комуникация с
механизма на публично-частните
и за ефективно предоставяне на

АРХИТЕКТУРА, ОРИЕНТИРАНА КЪМ УСЛУГИ
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•

Технологична неутралност – достигане на максимално високо ниво на
неутралност на електронното правителство от конкретни платформи,
технологии, софтуер и компании;

•

Максимално използване на наличните технологии и знания –
мотивиране и максимално използване на съществуващите вече в
администрацията технологии, решения и знания (налична инфраструктура,
приложения, решения, лицензи и технологични средства), с цел увеличаване
стабилността и зрелостта на съществуващите решения, намаляване времето
и средствата за разработка на нови такива, както и намаляване разходите за
поддръжка и обслужване;

•

Разработване и прилагане на референтни модели за електронно
управление, за различните административни нива – в това число влизат
модели за описание и реорганизация на работни процеси, разработване и
предоставяне на електронни услуги и управление на ИТ ресурси;

•

Пълна цифровизация на данни – поетапно преминаване към изцяло
цифров вид на всички данни и регистри в администрацията, както и към все
по-активен електронен обмен на документи между администрациите;

•

Оперативна съвместимост – въвеждане и прилагане принципите на
оперативната съвместимост – семантична, технологична и организационна
на базата на международно признати отворени стандарти, които отговарят
на европейската рамка за оперативна съвместимост;

•

Внедряване и многократно използване на ИКТ решения, базирани на
отворени стандарти и проучване на доказали се в европейската
практика системи и технологии, включително такива с отворен код;

•

Гъвкавост на технологичните решения – при придобиването и
разработката на технологични решения да се цели постигане на максимална
гъвкавост, скалируемост и адаптивност с цел посрещане на постоянно
променящите се нужди на гражданите, бизнеса и администрацията;

•

Използване на съвременни архитектури за отдалечен достъп до
споделени ресурси, Cloud Computing, за оптимизиране на ИКТ
ресурсите, в това число и центровете за данни в държавната
администрация, повишаване тяхната изчислителна способност и нивото на
информационна сигурност и намаляване на разходите и времето за тяхното
реализиране;

•

Споделяне и интеграция на съществуващите технологии и решения –
съществуващите приложения и инфраструктура, трябва да бъдат достъпни
и използвани от максимален брой звена в публичната администрация, с цел
постигане на организационна, финансова и административна ефективност.
При придобиването и разработването на нови технологии и решения, трябва
да се осигурява пълната им интегрираност със съществуващите такива;
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•

4.

Сигурност и защита на данните, информационните системи и мрежите –
осигуряване на максимална защита на обработваните и съхраняваните
данни. Напълно функциониращ правителствен център за действия при
инциденти в компютърната сигурност (Gov-CSIRT).

КРИТИЧНИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ
4.1. Подход за развитие на електронните услуги
4.1.1

Приоритизиране на електронните услуги

Принципите за приортизиране са от критично значение за насочване на
усилията и ресурсите към онези административни услуги, които носят най-добра
обществена полза /икономически и/или социален ефект/, както и възможността за
поетапно постигане на семантична оперативна съвместимост. Така, акцентът ще се
постави върху реализацията на най-често използваните административни услуги, което
ще осигури реализацията на принципа за еднократно събиране и създаване на данни.
Основите на приоритизирането, респективно поетапното развитие
портфолиото от електронните услуги ще се базират на следните критерии:

на

а) реализируемост:
Това е възможността да бъде реализирана вътрешно присъщата необходимост
от електронен обмен на данни и документи между администрации с оглед
предоставянето на всяка конкретна услуга (технологична и нормативна);
б) обществен ефект:
Положителният резултат за гражданите и бизнеса в следствие приоритетно
внедряване на по-често използвани електронните услуги с по-голям пряк или
косвен ефект върху икономиката;
в) икономическа ефективност и възвращаемост:
Целта е да се осигури ефикасност и ефективност в работата на
администрацията и постигане на максимален ефект с минимални ресурси;
г) жизнен цикъл на електронната услугата:
Целесъобразността от въвеждането на електронна административна услуга
следва да бъде оценявана на база етапа на развитие на електронното
управление и предполагаемия момент на естествено отпадане на
необходимостта от конкретната услуга.
За прилагането на този подход за приоритизация на електронните услуги е
наложително да бъде изготвена единна методология, която да осигури спазването на
посочените критерии и да се превърне в задължително и основно правило.
4.1.2. Реинженеринг на системите и процесите – вътрешно
административни и насочени към обслужване на потребители
В много от случаите реализацията на електронните услуги провокира
качествена промяна в работните процеси и организацията на работа. Подценяването на
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тези елементи в етапа на проектиране на новите електронни услуги, в много от
случаите ще доведе до възпроизвеждане на неефективността по електронен път.
Липсата на инициативи за преработка на правилата за вътрешен
документооборот при голямата част от администрациите е бариера, която следва да
бъде отстранявана приоритетно.
Въвеждането на електронния документооборот ще спести време и ресурси за
предоставяне на административните услуги. Подходящи мерки са:
a) своевременно изготвяне на референтни модели за централна и местна
администрация,
базирани
на
унифицирани,
взаимосвързани
и
взаимодействащи модули;
б) стандартен софтуерен инструмент, който да улесни администрациите при
прехода от хартиен към електронен документооборот.
Същевременно с това, трябва да се опростят изискванията за безхартиен
вътрешен документооборот, залегнали в съществуващите наредби, с оглед
целесъобразното и поетапно пълно автоматизиране на електронните услуги.
4.1.3. Инструментариум за управление внедряването и предоставянето на
електронни услуги
Модерните концепции за реализиране и предоставяне на електронните услуги
налагат създаването на системи за управление, базирани на интегриран подход. Към
момента такъв инструментариум липсва.
Ключови фактори са:
a) изготвяне на референтни модели за стандартизирано развитие, реализация
на процеси и ефективно предоставяне на електронни услуги
(комплексни/транзакционни). С особено значение това важи за
стандартизиране на електронните услуги предоставяни от общините;
б) система за измерване на постигнатите преки и косвени ползи от
реализацията на електронните услуги, в това число наблюдение, управление
(на данни и съдържание) и планиране на електронните услуги по
икономически ефективен начин;
в) създаване на ефективни канали за консултиране и обратна връзка с
потребителите.
4.1.4. Индикативни услуги, трансгранични услуги, услуги за достъп до
пространствени данни
В съответствие с политиката на правителството на за европейско развитие на
България и за евроинтеграция следва да бъдат развивани индикативните услуги,
съгласно европейското законодателство.
До края на 2010 г следва да бъдат предприети действия за:
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a) идентифицирание на комплексните услуги, според Директива 2006/123/ЕС
– описани, развити и реализирани;
б) изграждане на инфраструктура за „единно звено за контакт”.
През 2011 г. следва да бъде осигурен достъп до услуги за намиране,
разглеждане, изтегляне и трансформиране на пространствени данни.
Предприемането на незабавни действия за изграждане на необходимата
инфраструктура ще осигури изпълнение на евроинтеграционните ангажименти на
България.
4.2. Референтна архитектурна рамка и технологични принципи
4.2.1. Технологична платформа
Към момента е налице частична реализация на единната платформа на
електронно управление. Необходимо е да бъде избран и реализиран бърз преход към
технологичен модел, който да гарантира:
a) устойчивост – способност да издържа на външни въздействия и
възможност за измерване спрямо тенденциите;
б) гъвкавост – адаптивност при организационни и структурни промени;
в) модулност – да бъде усъвършенствана в непрекъсваем режим на работа;
г) технологична неутралност – не е насочена към конкретен доставчик и
базирана на отворени стандарти;
д) многоканално предоставяне на услугите.
4.2.2. Оперативна
съвместимост,
стандартизация

технологичен

неутралитет,

На база на стратегията предстои интензивно усъвършенстване на
нормативната и стандартизационната рамка, даващи основа и за изготвяне на
референтна архитектура на бизнес процесите. Изборът на ориентирано към бъдещето
технологично решение ще осигури икономия на ресурси и стабилност на процеса на
развитие на елекронното управлението. Това налага изоставяне или усъвършенстване
на всички реализирани решения, не базирани на отворени стандартни, и надграждане
по начин, осигуряващ сигурен преход и непрекъсваемост на процесите. Въвеждането и
прилагането на отворени стандарти е необходимо условие за провеждането на всички
принципи, на които е основан изборът на технологична платформа.
4.2.3. Информационна сигурност
Информационната сигурност е подплатена с необходимите
инфраструктурни компоненти за защита на информационните активи.

базови

Необходимо е да бъдат разработени и внедрени политики и стандарти за
управление на информационната сигурност. Важно е да бъде осигурен бърз преход
към управляема единна система, гарантираща координирана и своевременна реакция
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при въздействие върху, който и да е участник или компонент на системата. Услугите
на центъра за реакция при компютърни инциденти да бъдат:
a) интегрирани към единната платформа на електронното управление и
системите на съответните европейски организации за трансфер на ноу-хау;
б) развити нови услуги, за нуждите на гражданите, бизнеса и
администрациите според препоръките на ENISA, които да обхванат
информационните системи на всички участници (реакция, превенция и
управление на риска).
4.3. Модел на управление
4.3.1. Организационна политика за централизиран управленски надзор и
координация, и децентрализирано оперативно управление и изпълнение
Единната национална стратегия за електронното управление се изготвя от
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и се приема от
Министерския съвет. Секторните стратегии се изготвят от министрите, отговорни за
конкретната политика, в съответствие с единната националната стратегия и се приемат
от Министерския съвет. Общините и доставчиците на публични услуги извън
администрацията не са обхванати от ефективен координационен механизъм.
Програмата на правителството за европейско развитие на България 2009-2013
дефинира основните насоки за бъдещо развитие. Направена е първата крачка от
прехода от пълна фрагментация на функциите и дейностите, свързани с развитието на
електронното управление, към единно стратегическо планиране („интегриран
подход”). През октомври 2009 г. при министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията бяха обединени функциите по развитие на услуги
предоставяни по електронен път и осигуряване на оперативна съвместимост и
информационна сигурност. Необходимо е спешно създаване на механизъм за единно
управление на развитието на електронното управление, който да осигури координация
на всички нива – администрация, общини, публични доставчици на електронни услуги,
извън централната и местната власт, отчитайки целите на административната реформа,
намаляване на административната тежест и децентрализацията на дейностите.
Необходима е незабавна актуализация на единната национална стратегия за
електронно управление (до май 2010 г.) и приемане на пътна карта за реализацията й
(най-късно до октомври 2010 г.).
4.3.2. Административен капацитет за електронно управление
С оглед осигуряване на необходимата правна, технологична и организационна
помощ при реализиране на електронни административни услуги да се създаде център по
компетентност в помощ на администрациите и разработчиците.
Повишаване капацитета на кадрите в администрацията, отговорни за изпълнение
на политиките по електронно управление. С оглед продължаване на политиката за
развиване на знанията и уменията, е необходимо реализирането на системи за
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управление на бази от знания, както и непрекъснатото им актуализиране и развитие и
публичното им споделяне.
4.3.3. Управление на ИТ ресурсите
Към момента ИТ ресурсите се управляват фрагментирано, което е предпоставка
за неефективност, преразход и нецелесъобразност. Необходимо е създаване на
управленски модел, който да гарантира бърз преход към ИТ осигуреност на
доставчиците на публични електронни услуги, на базата на координирано:
a) ресурсно планиране;
б) преизползване на съществуващата инфраструктура;
в) създаване на условия за публично-частни партньорства (ПЧП).
4.3.4. Приоритизация на проекти – пътната карта
От 2005 г. липсва официален стратегически документ, очертаващ развитието на
електронното управление и пътна карта за неговата реализацията, поради което не се
извършва приоритизиране на проекти на база анализ на разходи и ползи, и програмни
политики по сектори. Отговор на този въпрос ще даде стратегията за електронно
управление и пътната карта за прилагането й, чрез дефиниране на методика за
приоритизиране.
4.3.5. Управление на прехода
Добрата практика показва, че системите следва да функционират на базата
унифицирани и формализирани обекти (данни, документи, процеси, технологични
решения и т.н.). Преходът налага стриктно управление на етапите:
a) в структурно отношение – „отвътре-навън”, т.е. от единната платформа на
електронно управление към информационните системи на доставчиците на
публични електронните услуги;
б) в йерархично отношение – „отгоре-надолу”, т.е. от управляващите звена
към подчинените в контекста на съответната административна структура;
в) управление на съпротивата при промени – да се предвиждат и осигуряват
необходимите умения, да се управляват очакванията на служителите, с цел да
се намалява тяхната съпротива срещу промените.
Стратегията следва да определи структура, отговорна за контрола на нейното
изпълнение, както и механизъм, по който ще се извършва.
4.4. Програмно управление
4.4.1. Детайлизация и поетапно развитие на внедрителски пакети от
електронните услуги
Този подход ще осигури целенасочено съчетаване на обозрими и изпълними
проекти с ясен за обществото ефект. Тяхната логична едновременност и поетапност ще
осигури създаване на предпоставки за хоризонтална интеграция при комплексните
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услуги и увеличаване на интензитета на търсене, чрез активното промотиране и
допълнително интегриране на вече съществуващи електронните услуги.
4.4.2. Единен подход
Всеки проект да отчита общия замисъл на стратегията и да се реализира като
част от единна система, да се осигурява приемственост и изключване на дублирането
на задачи в различните проекти. От критично значение е прилагането на единни
правила /инструкции за работа/ при сегментирането, приоритизирането /валидирането/
и проектирането на електронните услуги;
4.4.3. Управление на портфолиото от програми и проекти
Утвърждаване и прилагане на единна система за приоритизиране и
структуриране на програми и проекти на национално ниво и поотделно от всяка
администрация, базирана на съвременни методологии. Съществен елемент е
използването на критерии за изпълнение, които да установяват както постигнатите
резултатите от внедряването на отделните проекти, така и целевия полезен ефект;
Подобряване управлението на обществените поръчки свързани с ИКТ с цел
оптимизиране на разходите, подобряване на управлението и използване от цялата
администрация на вече закупени ИКТ ресурси;
4.4.4. Финансова обезпеченост
Междусекторна бюджетна рамка за обезпечаване на портфолиото от
програми/проекти, което представлява единен и интегриран подход върху размера и
източниците на финансиране, респективно сборът от индивидуалните програмни
бюджети на ведомствата, които свързано биха обслужили обхвата и целите на
портфолиото от програми/проекти.
4.5. Активно участие на гражданите и структурите на „гражданското
общество”
4.5.1.
Участие в политически и управленски процеси и при взимане на
решения
Елементът “Електронна демокрация и участие” (англ. electronic Democracy and
Pаrticipation, съкр. eDP) включва електронната подкрепа на процесите по взимане на
демократично легитимирани решения. Интерактивни партньори в този случай са от една
страна гражданите и различни групи, формиращи общественото мнение, а от друга
страна – органите на управление. Администрацията, от своя страна, осигурява
протичането на демократичните процеси на оперативно ниво. Към този елемент се числи
и електронното подпомагане на взаимодействията между властите, парламент.
Електронното гласуване (англ. E-Voting) е приложение на е-правителството в рамките на
този елемент.
Всеобхватна информация за гражданите и различни обществени групи в
политическия живот, възможността да се осъществи контакт с органите на управление
по електронен път, да общуват помежду си под формата на форуми и дискусии с цел
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формиране на обществено мнение, консултативни анкети сред гражданите по
определени теми.
4.5.2.
Развиване на знания и умения, чрез реализиране на системи за
управление на бази от знания и публичното им предоставяне
4.5.3.
Предоставяне на публична информация и отчетност, както и
всички стратегически документи със задължителна фаза – обществено
обсъждане
Всеки публичен сайт да предоставя възможност на потребителите да оценяват
качеството и обхвата на предоставените административни услуги както и актуалността
на публикуваната обществена информация. Да подават предложения/сигнали и да следят
статуса на заявената от тях услуга.
Отчитането на напредъка по изпълнението на стратегически цели и политики да
се извършва чрез Националния портал за стратегии и политики. Един от задължителните
индикатори да бъде и оценката от страна на заинтересованите страни.
4.6. Електронна идентификация
4.5.1. Услуги за електронна идентификация
Липсата на услуги за електронна идентификация е сериозна пречка за развитието
на електронното управление в съответствие с принципите на ЗЕУ и европейските
стандарти.
Бързият преход към желаното състояние налага да бъдат осигурени основните
предпоставки, сред които: създаване на централизирана услуга по управление и
идентификация на потребителите, реализиране на услуги за автоматизирана електронна
идентификация, активно участие в инициативи за създаване на предпоставки за
трансгранична идентификация.
4.5.2. Електронен подпис
Настоящата нормативна уредба дава относително изчерпателна регламентация на
режима за създаване и ползване в обществения оборот на електронни подписи и
удостоверения. Към момента се извършва преглед на законодателството, който ще
доведе до хармонизиране с европейските изисквания за премахване на бариерите при
ползване на трансгранични услуги.
Изключително важно е подчиняването на правилата за вътрешен
документооборот на нормативно установените принципи за създаване, съхраняване и
ползване на електронни документи, съгласно уредбата по ЗЕУ и ЗЕДЕП. Значителен
позитивен хоризонтален ефект би оказало създаването на унифицирана, публично
достъпна електронна услуга за проверка на валидността на удостоверенията за
електронен подпис, която да бъде поддържана централизирано.
4.7. Адекватна правна рамка
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Правната рамка трябва да осигури осъществяването на прехода. Поради това, тя
следва максимално адекватно да отразява целите и принципите залегнали в стратегията
на правителството.
Правно-нормативната уредба в страната е хармонизирана с тази на Европейския
съюз. Действащите Закон за електронно управление, Закон за електронния документ и
електронния подпис и подзаконови нормативни актове уреждат дейността на
администрацията, свързана с реализацията на електронното управление. С оглед пълното
и всеобхватно прилагане на разпоредбите на ЗЕУ и ЗЕДЕП е необходимо привеждане на
нормативната база на национално ниво в съответствие с посочените актове. Като важни
предстоящи инициативи в тази посока могат да бъдат посочени: идентифициране и
регламентиране на „първичните администратори на данни”; премахване на разпоредби,
въвеждащи необосновано специален, по отношение на ЗЕУ, ред и форма за заявяване и
предоставяне и получаване на електронни услуги; усъвършенстване по отношение на
предпоставките за информационна сигурност и оперативна съвместимост, и постигане на
стандартизация.
Развитието на правната рамка трябва да бъде адекватно и своевременно
отразявано и във вътрешноведомствените актове.
5.

ПОЛИТИКИ

Въз основа на принципите за развитие на електронното управление в България,
съответните структури следва в сътрудничество да разработват и/или актуализират
стратегии по политики, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

е-Образование
е-Правосъдие
е-Здравеопазване
е-Правителство/е-Услуги
е-Обществени поръчки
е-Демокрация/е-Гласуване
е-Екология
е-Регион
е-Бизнес/е-Търговия
е-Идентификация
други

Настоящата концепция има за задача да определи визията, стратегическите
цели и принципи на Стратегията за електронно управление 2010-2015 г., както и
насоките на развитие на електронното управление в Република Българи.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА
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