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INTRODUCTION 

Dynamics in the development of 

computer technology and the best opportu-

nities they offer are a prerequisite for their 

widespread use and their application in dif-

ferent spheres of life. Training and educa-

tion should not lag behind in this attitude. 

It is necessary to follow the novelties for to 

be topical and be prepared to cope with the 

requirements of new times. Combining the 

best methods of teaching an attractive op-

tion for 3D computer modeling and visual-

ization can create conditions for better 

training. 

Nowadays, 3D models are widely 

used in many fields such as movie indus-

try, medical industry, video games manu-

facturers, science and etc. 

Three-dimensional (3D) technology 

continues to evolve rapidly, so any im-

provement in technology use expands into 

new areas. Three-dimensional technologies 

enjoy great popularity in application de-

velopment to overcome the gap in the divi-

sion of technology categories.  3D 

technologies are essential for ensuring 

access to physical models for students and 

researchers. Modern effective education 

and science using advanced technologies. 

Educational process needs more detail, 

clarity and interactivity.  3D technologies 

open new page in the life of modern 

science and education. 

This report explores the use of 3D 

technology in education. 

DESCRIPTION 

Educational materials deemed ac-

ceptable in the past now fail to engage stu-

dents who are more attuned to the high 

quality 3D entertainment software, e.g. 

computer games.  

These students demand more from 

their educational experiences than flat pag-

es of content, un-interactive videos and 

text based communication software. 

Immersive 3D environments provide 

unique, hitherto impossible, opportunities 

to change the nature of learning and teach-

ing experiences, especially for distance 

education students. 

Such environments positively affect 

many of today’s educational issues includ-

ing student engagement, immersion and 

authentic professionalism. 

Basic principle of 3D technology 

3D computer applications (software 

and hardware) that capture, process, and 

make use of three-dimensional representa-

tion of real world information [3]. In 3D - 

all locate in 3 dimensional platforms. The 

pictures have depth and offered multiple 

perspectives, as in real life.

 

 

 
Fig.1. Presentation of 3D view 
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3D IN EDUCATION 

In recent years, teachers in a variety 

of educational settings have begun to make 

greater use of information and 

communication technologies in their 

teaching. Such technologies have the 

potential to make learning resources more 

accessible, to allow a greater degree of 

individualisation and to make the learning 

process a more active one. Recent 

developments in desktop computer 

hardware and software have made feasible 

a new application of learning technologies, 

the 3D learning environment. Such 

environment can situate learning to a 

greater degree than traditional multimedia 

learning resources and can facilitate 

individual knowledge construction through 

new types of learner-computer interaction. 

Specifically, the main characteristics 

of a 3D environment are as follows: 

• The environment is modelled using 

3D vector geometry, meaning that objects 

are represented using x, y and z 

coordinates describing their shape and 

position in 3D space [2]. 

• The user’s view of the environment 

is rendered dynamically according to their 

current position in 3D space. 

• The user has the ability to move 

freely through the environment and their 

view is updated as they move. 

• At least some of the objects within 

the environment respond to user action. 

3D Web Conferences 

The Shift towards 3D. While tradi-

tional Web conferencing software solu-

tions are very effective and very popular, it 

seems like the big innovation lately in the 

Web conferencing, web meeting and webi-

nar industry, is 3D Web conferencing, or 

Web conferencing via virtual worlds. This 

relatively new concept merges the technol-

ogy of a traditional meeting over the web, 

with the physical cues one would get from 

a face to face meeting. Content is still ad-

ministered over the web, but via 3D ava-

tars, or 3D character versions of partici-

pants. The concept is sort of like a video 

game, that's used for social interaction and 

collaboration [1]. 

There has been a surge of new 

products popping up lately, all specializing 

in providing 3D presentation technology 

for businesses and science. There are 

several other products on the market 

include: 

 Tixeo  

Tixeo WorkSpace3D is a practical 

web conferencing tool that allows for up to 

50 simultaneous participants, and in High 

Definition, provided that participants have 

HD-equipped webcams. It also lets users 

upload 3D models that can be seen from 

any angle, so for those who want to share 

advanced graphics during a web confer-

ence, Tixeo WorkSpace3D could be the 

perfect choice. Data encryption is availa-

ble, so all meetings are completely secure.   

 Edusim 

The Edusim application is a slimmed 

down version of the core Open Cobalt 

Metaverse Project. Edusim is a 3D multi-

user virtual world platform and authoring 

toolkit intended for your classroom 

interactive whiteboard (but equally 

powerful on the students laptop or desktop 

computers). Edusim has been tested and 

works on the Smartboard, Activeboard, 

Interwriter, Polyvision, Mimio, eBeam, 

and even the Wiimote Whiteboard. Edusim 

is extendable allowing multiple classrooms 

to connect their interactive whiteboards for 

collaborative learning session. Edusim as a 

concept seeks to model a new way to 

engage student through "immersive touch" 

by leveraging 3D virtual environments on 

the interactive surface or classroom 

interactive whiteboard [6]. 

 Forterra OLIVE 

On-Line Interactive Virtual Envi-

ronment (OLIVE) customers rapidly gen-

erate realistic, three-dimensional virtual 

environments that scale from single user 

applications to large-scale simulated envi-

ronments that support a vast number of 

concurrent users. 

The virtual worlds produced or host-

ed by Forterra Systems and their clients 
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appear to function similarly to public 

(open-invitation MMOGs- massively mul-

tiplayer online game). Another difference 

between conventional MMO (massively 

multiplayer online) virtual environments 

and OLIVE environments is that real-

world locations are replicated in an OLIVE 

virtual world, as opposed to fantasy-based 

worlds or hypothetical "islands" [10]. 

 OpenSim  

OpenSimulator is an open source, 

multi-user 3D application server that can 

be used to create and simulate immersive 

virtual spaces, environments, and 

worlds.  Similar to the web servers that 

power the World Wide Web, OpenSim is a 

new kind of 3D internet server that 

combines the richness of the “flat” web 

with advanced simulation technology to 

create a seamless digital version of the real 

world – a world where you can create 

anything you can imagine, teach a class in 

an environment you design, or even fly to 

work instead of driving.  You can meet 

with distant colleagues and students “face-

to-face” through digital avatars, collaborate 

on a project as if you were in the same 

location, or develop a model or project 

plan together in real time [7]. 

 ProtoSphere 

ProtonMedia is the developer of Pro-

toSphere, a 3D environment that enables 

organizations to deliver online, virtual in-

structor led training (VILT) programs and 

foster immersive virtual collaboration en-

gagements. ProtoSphere is integrated with 

Microsoft tools, including Lync and 

SharePoint, and provides a way to leverage 

these enterprise class technologies for your 

learning and training needs. 

Embraced by companies in life sci-

ences, education, energy, financial, manu-

facturing, and the public sector for its abil-

ity to improve knowledge transfer, 

knowledge retention, and collaboration, 

ProtoSphere’s virtual collaboration tools 

can be used by any organization that seeks 

to achieve these benefits [8]. 

 Second Life 

It is a platform that principally fea-

tures 3D-based user-generated content. Se-

cond Life also has its own virtual currency, 

the Linden Dollar, which is exchangeable 

with real world currency. Second Life us-

ers create virtual representations of them-

selves, called avatars and are able to inter-

act with other avatars, places or objects. 

They can explore the world (known as the 

grid), meet other residents, socialize, par-

ticipate in individual and group activities, 

build, create shop and trade virtual proper-

ty and services with one another [9]. 

Second Life is used as a platform for 

education by many institutions, such as 

colleges, universities, libraries and 

government entities. 

  

Fig.2 The basic primative objects used 

for building in Second Life 

Fig.3 3D virtual classroom in Edusim 

 

1) Advantages of 3D Web confer-

encing. 

Theoretically, because physical cues 

play such an important role in how we 

interact, retain information and learn the 

idea of 3D Web conferencing could be a 

vast improvement over traditional web 

conferencing software, for online learning. 

3D Web conferencing would not only 

improve how we learn and teach, but 

would still be more affordable than a face 

to face solution, saving instructors and 
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presenters travel costs and accommodation 

costs, among other things. As well, perhaps 

as the technology advances, in the future, 

participants of a Web meeting will be able 

to do more than just learn, participate and 

ask questions. The concept could very well 

change the way we participate in online 

classroom.  

- 3D technology facilitates visualiz-

ing; 

- 3D technology can help promote 

connections to art; 

- Virtual worlds can be very effective 

learning spaces. 

2) Disadvantages of 3D Web con-

ferencing. 

Unfortunately, the technology is rela-

tively new and has not yet been thoroughly 

explored, tried out and tested.  The future 

could be a bright one for the 3D Web con-

ferencing for education, especially for e-

Learning [1]. 

Recently emerging research and the 

emergence of 3D Web-based environments 

for teaching and learning is suggesting the 

importance of the sense of presence and 

co-presence in the development and evolu-

tion of online communities [4]. Students 

are aware of the presence of their instruc-

tors and colleagues when logged into the 

world; indeed, through the use of avatars, 

each can "see" the other. Students can ap-

proach other students and, using both audio 

and text, may talk to one another not only 

about course assignments but also about 

life, work, or the latest news. 

Here are a few other areas where 3D 

shows tremendous promise. Our trials have 

shown that learning in a 3D environment 

allowed the enhanced interaction with con-

tent and other individuals in a unique way 

because of the notion of “advanced pres-

ence”, or feeling like you are really there.  

3D worlds allow for the complete 

range of the learning taxonomy. Our 3D 

experiences have allowed for various lev-

els of learning, from cognitive and affec-

tive to skills or competency based learning. 

3D worlds allow for both passive and 

active learning, as well as synchronous and 

asynchronous learning. Traditional online 

learning appeals to learners, since it is just 

in time and time-managed by the learner, 

yet learners complain that online learning 

lacks the opportunity to explore and en-

gage with other learners. 3D worlds create 

an environment where learners can explore 

and discuss content, as well as build pro-

fessional networks. 3D worlds can provide 

a blended approach that allows people to 

learn on their own as well as interact in 

groups [5]. 

3D formal classrooms with screens 

provide streaming video, electronic presen-

tations and/or software application sharing.  

Some 3D environments allow for recording 

of the experiences to be able to “archive” 

the training for future users or to replay the 

experience immediately for assessment by 

the learner. 

PCs and audio - many require up-

grades to graphics cards, CPU and memory 

or adjustments to video drivers. Others do 

not have the right software plug-ins to 

view the environment properly. 

Audio – using VoIP-based audio. 

This allows for the avatars (online perso-

nae) to respond to the learner’s tone of 

voice by gesturing. These gestures, such as 

head nods and shrugs, increase the fidelity 

(or real-life feeling) of the experience. To 

participate in the platform’s VoIP, users 

need either a headset with a microphone 

or, occasionally, they can use the built-in 

microphone and speakers in the PC. 

Bandwidth – to deliver their graph-

ically rich, immersive experiences, most 

virtual worlds use an architecture that in-

volves a client download in the range of 

several hundred megabytes. Bandwidth is 

also an issue for the ability to provide good 

resolution of graphics and features such as 

streaming video. 

Such 3D visualizations and 

simulations can give learners a better 

understanding of physical phenomena, 

which are typically not visible in real 

hardware settings. 

CONCLUSIONS AND FUTURE 

WORK 
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Immersive 3D environments provide 

unique, hitherto impossible, opportunities 

to change the nature of learning and teach-

ing experiences. 

Such environments positively affect 

many of today’s educational issues includ-

ing student engagement. The technology in 

the lecture hall allowing teachers to reach a 

wide range of learning styles of students. 

They can enhance understanding of 3D 

reality. 

Due to the development of technolo-

gy (absolute cost reduction), relative effec-

tiveness and training 3D equipped rooms 

will become the new standard of teaching 

in universities. 3D based content can en-

hance communication of ideas and con-

cepts and stimulate the interest of students. 

Adding a new dimension creates en-

gaging and effective instruction on chal-

lenging subjects. 
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E-government (also known as e-gov 

or electronic government ) consists of the 

digital interactions between the citizens 

and their government (C2G) ; between 

governments and government agencies 

(G2G),between government and citizens 

(G2C) ; between government and employ-

ees (G2E) ; etc. 

The digital interaction consists of e-

citizen at all levels of government – city, 

state/province, national and international. 

As the IT technology spread over the 

world, most of the countries in the civi-

lized world found the need of developing 

such E-government due to the necessity of 

giving people what day want, i.e. to pro-

vide services which are required for the 

stably evolution of the society. 

Until 2002 Russia did not have uni-

fied e-government development policy (to 

serve as a comparison the same system was 

received by Bulgaria in 2005,a two-year 

plan). On 2002 the Russian government 

approved ” Electronic Russia”(E-Russia), 

an ambitious, nine-year project which costs 

$2.57 billion. This massive project was 

http://www.lambdasolutions.net/content/place/3d/web/conferencing/elearning
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http://www.acs-inc.com/
http://edusim3d.com/
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well received in the country and led to the 

high ranked place in the United Nations 

Public Administration Network. 

Initially, the government of the Rus-

sian Federation approved 5 documents ex-

piring in 2010 which concern the devel-

opment of e-government : 

 The Administrative Reform 

concept of the Russian Federation and the 

program of its realization 

 The Federal target program 

“E-Russia” 

 The E-Government concept 

of the Russian Federation 

 The regional information 

program 

 The concept of the applica-

tion of the information technologies by 

public authorities 

A lot of western authors, who work 

mainly as IT specialist, are cohesive over 

the opinion that e-Russia program is of the 

most fast-developing programs in the 

world. Their opinion cannot be neglected. 

The numbers give us a clear shot at this – 

in 2001 the level of government online us-

age was only 3 % and to make matters 

worse 62 % of the internet users thought 

that the network was unsafe. Fortunately, 

understanding the need of higher level of 

IT led to increase in those numbers. Now 

that the e-Russia program has passed the 

planning phase, it is well into several stud-

ies and pilot programs. In 2004 the e-

Russia put up an impressive goal – to in-

crease electronic interactions up to 65 % 

and the internal communications up to 40 

% of communications between federal, re-

gional, and local governments by 2010. 

Recent researches show that due to the 

enormous hard work the pointed numbers 

have not only been reached but continue to 

improve. 

In Russia, the three main cities with 

concentration of IT programming activity 

are Moscow, St. Petersburg and Novosi-

birsk. Since Moscow is the capital of Rus-

sia software companies mainly focus on 

the domestic market given the close prox-

imity of the government. St. Petersburg has 

the best geographic location of the three as 

it’s located close to several Scandinavian 

borders and has very little domestic mar-

ket. Finally, Novosibirsk is in the heart of 

Siberia. Built to be a dedicated scientific 

town, it’s remote location and telecommu-

nication difficulties are hard, but not im-

possible, to overcome. 

According to many Russian and Eu-

ropean authors, the main difficulties in ac-

complishing the e-government program are 

caused by the extended territory of the 

Russian Federation (the largest country in 

the world  with its 17,098.2 K. km2 ). 

Nevertheless, Yuri Hohlov  (a member of 

the Institute of the Information Society, 

Russia ) explains that the ICT development  

across the whole country continuous to 

take place against the backdrop of deep 

structural changes in governance , culture 

and policy development. In his primary 

research, Hohlov points that the Russian 

Federation is not idiosyncratic in its specif-

ic ICT usage challenges, but its geographic 

scale and struggle to accumulate sufficient 

resources “to find a solution to unique 

challenges”. The article which Yuri 

Hohlov wrote was quite exact in my opin-

ion because it shows an accurate look on 

the condition of the regional e-government 

in Russia nowadays. I must point out that 

the e-Russia program has been well devel-

oping since 2002-a lot of achievements 

have been made, a lot peeks have been 

conquered in the tehnological era of the 

Russian IT development (these points 

would be pointed out down in the arti-

cle),as to say. However, there are signifi-

cant amount of things that could be and 

should be improved in the IT system, such 

as providing an equal approach to the in-

ternet asset of e-Russia, expending the ac-

cessibility of e-Russia programs (not only 

the key players – Ministry of Economic 

Development and Ministry of Info Com-

munications and Media), increasing the 

level of IT communication between the 

regional states and their mutural connec-

tion to the e-Russia software.  
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As I have already mentioned, a lot of 

Russian authors are committed to the idea 

of developing a useful system of electronic 

government in Russia. This one of the 

main reasons due to which e-Russia con-

tinue to improve and progress. In 2012 

Efim Malitikova wrote an article called E-

Government in Russia-Preliminary Re-

sults. Here Malitikov managed to pull out 

to essence of the perspective in the elec-

tronic government’s development. Mali-

tikov pointed that the most important crite-

rion of the government agencies efficiency 

is meeting  the needs of citizens through 

the ITC.  In some countries this is already 

an instrument of effective work of the gov-

ernment. E-government should help to 

overcome the accumulated huge mental 

gap between the “analogue” majority of 

Russian and “digital” minority. However 

these difficulties, according to Malitikov 

Russia has done great job, adding that 

methodological, organizational and finan-

cial resources endowment started practical-

ly for the e-government in Russia in 2008. 

The main of Malitikov’s article consists of 

the conclusion, which I think best proves 

the need of e-Russia, is that changing in-

struments of development is important to 

be mentioned because the most important 

part of political stability is informed citi-

zens. Whether we want to admit it or not, 

the e-Russia or any other e-government 

system with their pros and cons is an effi-

cient way to reach the society and react to 

the people’s needs.  

As a conclusion, Russia is almost at 

the finish of its nine-year plan of building a 

safe, practical and useful system of e-

government in the 3 biggest regions – 

Moscow, St. Petersburg and Novosibirsk. 

With the development of the ITC  Russia 

increased not only its technological level 

but also put up same great scores  in the 

range of education in that area of expertise, 

such as providing an opportunity for young 

people to study IT and with their help to 

respond accurately to their needs because 

modern societies are built on the young 

people-the innovators. 

 Like my colleagues. Like my 

friends. Like me. 
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Lithuanian government has demon-

strated its sensitivity towards innovation by 

including a modernization of the country 

public administration through the applica-

tion of new information and communica-

tion technologies (ICT) among its political 

programme priorities. In this article are 

discussed Lithuanian strategies for the de-

velopment of the Information Society, giv-

ing especially attention to the development 

of e-Government and to the learning of 

public servants, citizens and the general 

public. 

Leading countries in the develop-

ment of electronic government are contin-

uously searching for methods and tools to 

improve this process and reduce the risk of 

failure. At the beginning, these methods 

and tools mostly addressed technological 

issues of information and communication 

technologies projects in the public sector. 

However, their application has not led to 

the expected outcomes, especially in im-

plementation of complex electronic public 

services and back-office systems that in-

volved several public sector organizations. 

Hence, the importance of non-

technological factors has been increasingly 

realized. The present technological evolu-

tion has made it possible to have more and 

more powerful communication and infor-

mation technologies and has enabled pri-

vate and public organizations to be deeply 

transformed. These technologies have be-

come extraordinary tools employed by 

State governments for improving the quali-

ty, the rapidity and reliability of services 

provided to private citizens and firms, with 

the aim, in the long-term, of achieving the 

goals of the Information Society [1]. Cur-

rently technological as well as non-

technological issues are integrated into var-

ious methods used to enhance ICTs pro-

jects in the public sector that require high 

level of interoperability between participat-

ing parties and their infrastructure. Using 

these tools for the development of e-

government, interoperability is a complex 

endeavor in itself and is influenced by var-

ious different contextual factors. Govern-

ments from the countries that are trying to 

achieve the breakthrough in public sector 

reform based on ICT usually tend to use 

the same methods as the leading countries 

do. Yet these attempts are often unsuccess-

ful due to the overlooked differences in 

institutional, cultural and social contexts 

[2]. 

Strategic goal for the Lithuania: to 

become the most competitive and dynamic 

knowledge-based economy and economic 

growth with more and better jobs and 

greater social cohesion. The major objec-

tives considered in strategy were: to guar-

antee access to a cheaper, faster and secure 

Internet; to invest in people and skills and 

to stimulate the use of the Internet. Usually 

a research on various issues of e-

government development, including its in-

teroperability, is carried out within the 

boundaries of a particular country, gov-

ernment agency or initiative but offers 

generalizing results supposing they could 

be replicated by the researchers and ap-

plied by the practitioners from different 

environments. 

The concept of e-government is 

gradually changing from just being the us-

age of various information and communi-

cation technologies to achieve qualitative 

transformation of public sector through 

organizational change and development of 

new skills. The fundamental goal – qualita-

tive transformation of government perfor-

mance – remains the same, but the at-

tempts to achieve its objectives has proved 

that mere integration of business processes 

and/or information systems of government 
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units into larger assemblies is not enough. 

What is more important is the capacity of 

diverse public sector organizations to col-

laborate on technological as well as on 

higher social levels of interaction. 

Therefore, the significance of e-

government interoperability as a mix of 

dynamic, multidimensional and context-

based organizational capabilities of diverse 

public sector organizations to reach com-

mon goals through alliance and integration 

of their business processes and ICT sys-

tems for smooth information sharing is in-

creasing. As a dynamic capability, it 

proves the ability to purposefully create, 

extend or modify existing resources, rou-

tines and capabilities in order to success-

fully implement e-government initiatives 

through necessary changes. E-government 

interoperability is also multimensional 

covering the aspects of policy, manage-

ment and technology through such capabil-

ity categories as business architecture, 

governance and leadership, strategic man-

agement, operational management, policy 

management, cross-organizational collabo-

ration and technological readiness. Finally, 

e-government interoperability is highly 

context-dependent, and the success of e-

government initiatives in the public sector 

of different countries might depend on dif-

ferent organizational capabilities that are 

created and practiced in different histori-

cal, political, economic, organizational and 

cultural environments. There are four pos-

sible scenarios for the development of e-

government interoperability: a national in-

teroperability framework oriented towards 

technological interoperability, a national 

interoperability framework consisting of 

all levels of interoperability, a hybrid ap-

proach using enterprise architecture along 

with a national interoperability framework, 

and a national enterprise architecture. 

Which scenario has to be followed depends 

on goals, capabilities, and resources of a 

particular government. Since e-government 

interoperability is increasingly considered 

as a mix of dynamic organizational capa-

bilities, research on organization and rein-

forcement of e-government interoperability 

phenomenon should take into account the 

underlying processes, asset position and 

path dependency of all involved public 

sector organizations and evaluate the tech-

nical and evolutionary fitness of the tools 

used for interoperability development. 

Another way for contextualization of 

e-government research is through the 

lenses of institutional theory that is more 

and more often applied to analyze imple-

mentation, adoption and usage of ICT in 

public as well as private sectors Organiza-

tional forms are treated as instruments for 

the execution and control of the business 

processes of production or service provi-

sion. Institutions are understood as rules, 

requirements, norms and beliefs through 

which organizations receive their legitima-

cy and authorization to act. Organizations 

and institutions serve as a mechanism for 

the transformation of objective technolo-

gies (e. g. internet, off-the-shelf software) 

into enacted technologies that reflect the 

perceptions of their users. Organizations 

and institutions are also being shaped by 

the operational context and might also 

change the organizational and institutional 

setting in which they are embedded as well 

as determine the character of the final out-

comes. However, the problem that there is 

no consensus on the basic principles, 

methods and factors of the contextualiza-

tion persist in the domain. Usually prevail-

ing studies are one-time and rarely repli-

cated to test the significance of the same 

contextual factors in order to support or 

reject the conclusions from the original 

research, making the present knowledge 

about context rather scattered than accu-

mulative. Another problem is that although 

the importance of context for the develop-

ment of e-government is gradually being 

admitted, search for explanations of its im-

pact on the interoperability issues is still 

rare, especially through the lenses of dy-

namic capabilities [3]. 

Following the European strategies set 

out for the development of the Information 

Society, in recent years, the Lithuanian 
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government has demonstrated its sensitivi-

ty towards innovation by including a mod-

ernization of the country public administra-

tion through the application of new ICT 

technologies among its political pro-

gramme priorities. This approach implies 

an organizational transformation of exist-

ing public administration, which from a 

top-down and segmented organization 

should move towards a horizontal, service-

oriented model with intensive information 

exchange among all its parts and external-

ly. The actions needed to achieve this 

transformation should be quickly imple-

mented and with special attention to high 

returns in terms of services to citizens and 

firms. Citizens however will have to be-

come active rather than passive subjects in 

relation with the new Public Administra-

tion (e-democracy is one of the most 

stimulating goals to be reached by e-

government). Therefore any action towards 

these directions must be based on a coher-

ent and organic set of initiatives involving 

not only infrastructures, service tools and 

distribution systems but also contents that 

is the management of change and of con-

sequent legal adjustment as well as the de-

velopment of new cultural involvements. 

Studies show that large sections of 

the population do not have the knowledge 

they need to use information technologies 

and, therefore, risk being excluded from 

the digital revolution and that a “digital 

divide” exists within society which must 

be faced with policies favoring widespread 

computer literacy. Digital literacy initia-

tives are, therefore, the major tool for pro-

moting innovation in the various fields of 

the country’s economic and social life and 

for moving towards the development of the 

Information Society, as recognized in vari-

ous political and legislative documents. 

However, it is generally acknowledged that 

it is necessary to teach the general public 

both how to use new technologies and to 

understand their benefits: this means in-

creasing the level of skills in the use of in-

formation technology both by those who 

have only very basic knowledge and those 

who are using information technology 

tools for the first time, in order to increase 

the productivity of all those who need to 

use computers, and last but not least, to 

provide training that allows anyone, re-

gardless of his or her basic education, to be 

a part of the Information Society. 

Another aspect of e-goverment pub-

lic policy is the adaptation of state institu-

tions’ websites for the disabled persons. 

This aspect clearly shows how the declara-

tive statements of conceptual and pro-

gramming documents related to e-inclusion 

issues are implemented. The specific body 

of the Government of the Republic of 

Lithuania – Information Society Develop-

ment Committee – is engaged in this 

sphere. This Committee continues the 

work of the earlier Ministry of Telecom-

munications and Informatics. The main 

function of this Committee is regulation of 

information technologies and telecommu-

nication and coordination of development 

of information society. The Government to 

develop knowledge and information socie-

ty - it covers education (computer literacy 

requirements in schools, the increased 

number of students in the field of informa-

tional technologies), e-government, e-

business, and knowledge economy fields. 

In order to improve the functioning of e-

government, it is important to coherently 

develop electronic context, to stimulate 

service offering by electronic ways, to en-

sure for citizens and business subjects the 

opportunity to use such services. Moreo-

ver, it is important to ensure the acceptance 

of modern technologies by all willing per-

sons. E-Government is also very important 

when ensuring equal opportunities for all 

people to employment and general social 

integration. 

After evaluating the best practices 

across EU countries and opinion of Lithu-

ania governmental institutions, the follow-

ing recommendations for solving interop-

erability problems within Lithuania might 

be provided that the lack of political lead-

ership is the main constrain within e-

Government Interoperability issues. The 
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state should appoint the institution which 

will take leadership in development and 

implementing e-Government interoperabil-

ity framework. The e-Government interop-

erability framework should address politi-

cal, organization, semantic and technical 

dimensions. The e-Government should 

provide high level standards (the data, 

technical, authentication, web portal and 

multichannel access standards) for systems 

used in public e-Service provision. The 

lack of dialogue between state institutions 

causes serious interoperability problems. 

The initiation of constructive dialog (e.g. 

task force for interoperability) and support-

ing share of current successful solutions 

will allow facilitation of interoperability 

issues tackling within the country. 

The process of information society 

development in Lithuania is directly con-

nected to the state institutions’ activities. 

These institutions tend to use different ICT 

applications for modernizing public admin-

istration. All kinds of institutions and en-

terprises increase the proportion of their 

activities and information relations in the 

electronic communication space. Infor-

mation networks and e-mail can become 

one of the most important means of educa-

tion, communication, social integration for 

disabled persons. 

Consequently, the significance of in-

teroperability in the development of com-

plex cross-governmental ICTs solutions is 

increasing, but it is still often analyzed on-

ly from the technological perspective that 

does not fit into the current conception of 

e-Government. E-government interopera-

bility in the broadest sense should be de-

fined as a mix of dynamic, multidimen-

sional and context-dependent organization-

al capabilities. This would enable the abil-

ity of public sector organizations to pur-

posefully create, extend or modify existing 

resources, routines and capabilities in order 

to successfully implement e-government 

initiatives through necessary changes. 
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“Today we truly live in a global village,  

but it is a village with elite information 'haves'  

and many information 'have-nots.'  

With the new technologies available to us we have  

an opportunity to change this.”  

- V. Lalith. Kumar

 

1. INTRODUCTION 

It is always a pleasure for the scien-

tific mind to envision how our lives may 

change due to technological development. 

IT has become the main ingredient of the 

progress for nations, communities and in-

dividuals. It is considered crucial that the 

improvements in our society benefit all 

citizens. No single group should be ignored 

or favored. The only way is "to make it 

better for all". It is this idea that makes me 

focus on the problem with rural IT devel-

opment, which is typically ignored due to 

the difficulty of the task and the lower 

number of people that would benefit com-

pared to cities. Concerning the metropoli-

tan areas in short, my view is that IT is 

more and more implicated on various lev-

els of a person’s everyday life. This drives 

the need for IT educational centers and 

people seeking IT knowledge by their 

need. Cities have better infrastructure and 

ability to integrate this kind of education, 

and while constant improvement is always 

welcome in this short paper I would like to 

focus on the IT for the villages. IT in rural 

approach is concerned first and foremost 

for the people. It seeks to gain an accurate 

and realistic understanding of people's 

strengths and how they develop into posi-

tive livelihood outcomes. 

2. BENEFITS 

It is important to note that IT can 

generate multiple benefits in sectors so as 

to: 

- Provide better usage of natural re-

sources 

Agriculture is the main vehicle, 

which needs a rural policy to be delivered. 

IT increases shareability of information 

typically used for improving income-

earning opportunities (e.g., weather news 

for farmers, to enhance sustainable growth 

in farming). 

- Enhance economical status 

Both the government and the private 

sector benefit from the efficiency provided 

by the IT. It is connecting buyers and 

sellers and supports the creation of new 

markets 

- Employment and Education 

The technological world we live in 

these days demands computer education. 

This trend will be nothing but growing in 

the coming years and technology will play 

bigger role in our lives. Even as of today 

people with adequate computer knowledge 

can be employed in various areas as data 

entry, data managing, etc. 

- Government 

Every government can be seen as a 

large multi-location enterprise. As such it 

can benefit from IT to reduce manual busi-

ness work and reduce costs. 

3. APPROACH 

IT in education reflects in time on 

the economic development – for sustaina-

ble economy primary education is crucial. 

As it is not always possible to have good 

teachers everywhere, especially in rural 

areas, computer aided education is an ade-

quate solution for developing areas. All the 
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information in the digital domains can 

complement the school curriculum and 

serve as a multi purpose library. With all 

this being said we should have in mind that 

actually computers bring children to 

schools. And education always leads to 

better quality of life. 

If we look at villages as a supply-

chain for the cities (and in fact they are) – 

as we know “a supply-chain is as weak as 

its weakest link”. If we manage to deal 

with the hard task to bring the IT 

knowledge to the villages, inevitably the 

larger metropolitan areas will be pushed 

forward. I encountered a very good view-

point on the IT subject (from which I de-

rived the name for my work) while re-

searching articles for this paper: 

“In last century science fiction 

Marshall McLuhan predicted the Internet 

as an "extension of consciousness" in 

The Gutenberg Galaxy: The Making of 

Typographic Man thirty years before its 

commercialization. 

The next medium, whatever it is - it 

may be the extension of consciousness - 

will include television as its content, not 

as its environment, and will transform 

television into an art form. A computer as 

a research and communication instru-

ment could enhance retrieval, obsolesce 

mass library organization, retrieve the 

individual's encyclopedic function and 

flip into a private line to speedily tailored 

data of a saleable kind. 

McLuhan made the idea of an inte-

grated planetary nervous system a part of 

our popular culture, so that when the In-

ternet finally arrived in the global village 

it seemed no less amazing, but still some-

how in the natural order of things.” 

- Excerpt from Wikipedia, Global 

Village 

If we work with the above viewpoint 

a lot can be achieved! In the end of this 

chapter I want to underline the MOOC ini-

tiative: MOOC stands for Massive Open 

Online Course and it is a good example of 

how the IT for rural areas can be ap-

proached. I think this is a true open course 

revolution as recently MOOC had devel-

oped its presence on all major continents 

on the planet: 

- In North America several well-

financed providers emerged, associated 

with top universities. For example in the 

fall of 2011 Stanford University launched 

three courses and it resonated in enroll-

ment reaching 160 000 students.  

- In Asia schools in Chin, Korea and 

Japan provide MOOCs – Tsinghua Univer-

sity launched a platform providing more 

than 60 courses 

- In Europe since the beginning of 

2012 many MOOC supporter universities 

in Finland, UK, France, Germany emerged 

- In Australia from the end of 2012 

open courses started to appear in connec-

tion with different universities and plat-

forms. 

- In Latin America open courses 

started with Galileo University’s courses 

by Ali Lemus and continue to this day with 

many other participants. 

Judging from my long-time online 

experience and observations it was a mat-

ter of time for knowledge to be condensed 

in these open courses; an educated and ex-

perienced user can find all the bits of in-

formation on the Internet and connect the 

dots in order to form a complete 

knowledge on a subject. It is the job of a 

rural knowledge center to educate people 

how to extract this knowledge by “asking 

the right questions” and finding the most 

suitable course for their needs. 

Given the technology to access the 

internet, initiatives like MOOC and alike 

will help and reduce the resource invest-

ment in teaching material, even though, as 

I pointed out above nothing can substitute 

a teacher in person. Properly equipped 

knowledge centers can bring the global 

information network to everyone. In my 

opinion it is becoming more and more ur-

gent to improve the rural areas as the popu-

lation of the planet is going geometrically 

upwards and the physical land is a con-

stant. The only way to achieve sustainable 

and efficient governance is by multiplying 
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the qualities of what we already have by 

the means of scientific advance, and the 

easiest way to bring this information and 

practical methodology to people every-

where is by the means of information tech-

nology.  

4. CONCLUSION 

It is at utmost importance to develop 

rural areas and not let them lag behind the 

metropolitan areas they are supporting. If 

we allow the knowledge gap to become too 

big it will reflect on both sides. The mod-

ern world we inhibit requires the use of IT 

in higher degree than ever before and the 

benefits compared to the invested re-

sources are tremendous.  

I hope with this short work I man-

aged to advertise sufficiently the idea of 

the “global village” and in the near future 

it will grow out to be as the science fiction 

author from the last century envisioned – it 

is not the first time visionaries from centu-

ries ago predicted correctly what the future 

would hold. 
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INTRODUCTION 

Formulating a mathematical model 

may furnish a plan for future development 

and implementation. Computers are often 

used to transform descriptive models into 

operational optimization models. These 

models include the consideration of multi-

ple criteria, and reflect a pluralistic deci-

sion-making environment typical for loca-

tional decisions. Advances in computation-

al technology have made it feasible to 

identify desired courses of action or facili-

ty locations, something that was impossi-

ble only a couple of decades ago. 

Models for the deployment of service 

centers have been studied in various forms 

for hundreds of years and are known as 

facility location problems. They are very 

attractive from an economic perspective 

and achieve high levels of customer satis-

faction. In fact, deciding on the location of 

the facility is a critical element in strategic 

planning, therefore the wrong decision 

leads to a waste of resources in the long 

term and to customer dissatisfaction. 

CLASSIFICATION OF FACILITY 

LOCATION MODELS 

Facility location problems are con-

cerned with locating one or more facilities 

with respect to existing facilities in order to 

satisfy an objective function and some 

constrains. The objective function can be 

constructed from several criteria including:  

 Minimizing the total cost, time, or 

distance between facilities and customers 

 Minimizing the maximum travel 

time or distance 

 Maximizing the minimum travel 

time or distance 

There are different types of models 

for the location of points of service. They 

can be classified according to topography, 

capacity restrictions,  objective functions, 

etc. Location models that contribute to the 
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literature are divided into four broad cate-

gories [2]. 

 Discrete facility location models: 

location models in which the sets of de-

mand points and potential facility location 

places are a finite number. Such problems 

are often formulated as integer or mixed-

integer programming problems. Most such 

problems are NP-hard on general net-

works. As such, there is a sizable body of 

literature devoted to finding effective and 

efficient heuristic algorithms for many dis-

crete problems. Discrete location models 

have been used in many practical contexts. 

 Continuous facility location mod-

els: for continuous models, it is typically 

assumed that facilities can be located any-

where in the service area, while demands 

are often regarded as being at discrete loca-

tions. The classic model in this area is the 

Weber problem. 

 Network facility location models: 

location models that are limited to the 

nodes and links of a core network. One 

practical example in which demands arise 

on both the nodes and the links is the de-

mand for emergency highway services. 

Much of the literature in this area is con-

cerned with finding special structures that 

can be exploited to derive low-order poly-

nomial time algorithms for particular cases 

of various problems. 

 Analytic facility location models: 

these models are based on a large number 

of simplifying assumptions. For example, a 

typical analytic model assumes that de-

mands are uniformly distributed with den-

sity   over the service region of size  . 

Models also often assume that the fixed 

cost of locating a facility is  , regardless of 

where in the service region the facility is 

located and the cost per unit shipment per 

unit distance is    Analytic models admit 

closed-form expressions for the total cost, 

typically as a function of the total number 

of facilities being located. 

Furthermore, models can be classi-

fied as capacitated – the term refers to the 

upper limit of customers or queries that the 

facility can serve, i.e. with capacity con-

straints, and uncapacitated, where there is 

no limit to the number of customers  the 

facility can serve [4]. They can also be dy-

namic – where a facility can be moved 

within a given interval of time [5] – and 

static, where facilities cannot be moved. 

Additionally, models can be determined, 

which means that all the input data in the 

model are known with certainty, and no 

accident can occur in the core of the pro-

cess [6] and stochastic models where some 

of the parameters, such as search or time 

travel, are uncertain [7]. There also exist 

large scalability models, problems with 

several hundreds of potential facility loca-

tions, and several hundred clients [8]. Fa-

cility location models can also have a hier-

archical structure. These models are de-

signed for deployment of equipment in hi-

erarchical systems where the provision of a 

fair hierarchical service is sought [9].  

DISCRETE LOCATION MODELS 

Discrete location problems have been 

widely studied due to their importance in 

practical applications. Typically, they in-

volve a finite set of locations at which fa-

cilities can be located, and a finite set of 

clients, whose demands have to be satisfied 

from the facilities. Diverse classifications 

of discrete location models include prob-

lems such as set covering, maximal cover-

ing, p-center, p-dispersion, p-median, hub 

and maximum. We will focus on problems 

in which a fixed number of facilities must 

be located at places chosen from among 

the given set of candidate places, and in 

which a given client can only be supplied 

from a single facility. An interesting fea-

ture of discrete location problems is the 

variety of objective functions that have 

been considered. The objective of the me-

dian is to minimize the cost of supplying 

all clients from the facilities at the selected 

sites. The objective of the center is to min-

imize the maximum cost of supplying a 

client, from amongst the sites chosen, over 

all clients. It is worth noting that every 

problem has its own solution method, in-

cluding its own algorithmic approach [1]. 
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Motivated by the simple observation 

that changing network topology is often 

more cost-effective than adding facilities to 

improve service levels, we review the P-

Median Problem (PMP) as an application 

that determines the location of service 

points. It is an integral part of the Location 

Theory [10] and has become one of the 

most popular models for the deployment of 

service facilities. In the early 1960s, Ha-

kimi worked on similar problems for find-

ing medians on a network or graph [12,13]. 

He defined the absolute median as the 

point on a graph that minimizes the sum of 

the weighted distances between that point 

and the vertices of the graph. Hakimi de-

veloped the absolute median in graph and 

the р–median to find the optimal location 

of switching center(s) in a communication 

network. The p-median problem has been 

proved NP-hard by Kariv and Hakimi. 

ReVelle formulated the p-median problem 

as an integer programming problem. 

The P-Median Problem is defined as 

discrete, according to the topology, be-

cause the number of vertices, on which 

service points can be deployed, is fixed. If 

p=1, the problem is known as a one-

median problem [14]. If p=2, the problem 

becomes a two-median problem. [15] And 

for p>2, the problem is defined as a prob-

lem of finding p-medians [11,16]. In con-

nection with capacity, it is defined as un-

capacitated, but may also be defined as a 

capacitated problem (CPMP) [10]. The P-

Median Problem has a hierarchical struc-

ture and can be classified into network 

models, if a particular network is exam-

ined. 

 

 
Figure 1 describes a possible classi-

fication of location problems where the 

bold‐red lines indicate the path that leads 

to the type of location problem. 

CONCLUSION 

Location models have great practical 

value. Several of these problem categories 

require special attention in order to select 

and develop a model for decision-making 

for locations in the long term. By examin-

ing the main categories, we provide basic 

guidelines for the selection of a service fa-

cilities location model; the main methods 

for solving it will provide another im-

portant field for future work. 
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In the past two decades the world has 

witnessed the rapid development of com-

munication technology. The creation of the 

Internet and the world-wide-web has pre-

sented a huge variety of opportunities, an 

almost limitless number of perspectives for 

the development of mass media, enter-

tainment and education. While some treat 

the Internet as an unlimited source of in-

formation, others try to tackle the different 

problems it creates for the compliance with 

the law. This has lead to the development 

of Copyright and Consumer law and the 

different branches of the national and in-

ternational justice systems concerned with 

personal information and privacy, the 

prosecution of E-crimes and others.  

While the emergence of E-crime has 

brought a new challenge to the law systems 

across the globe and has created a new 

breed of ambiguous criminals in the face of 

hackers, it has also given new room for 

http://www.minfin.bg/
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development of counter-measures against 

crime and felony in general. As the justice 

systems evolve to face this new threat, so 

do the government institutions in the de-

veloped countries. E-government basically 

refers to the employment of Internet and 

the world-wide-web for delivering gov-

ernment information and services to the 

citizens. This definition, which is provided 

by the UN, gives us a vague and uncertain 

understanding of the term, which could 

only mean that E-governance requires a lot 

of further development in order to clarify 

and justify its goals. 

As a fundamental aspect of demo-

cratic society, the citizens’ right to vote is 

an integral part of a functioning and liberal 

government. Elections are thus considered 

the main and most common way for the 

citizens of a country to exercise their sov-

ereignity, which is a right, guaranteed by 

the contemporary constitutions world-

wide. With the ever increasing use of the 

world-wide-web as a source for a huge va-

riety of services a question arises. Is it pos-

sible to have virtual elections through the 

internet without compromising the funda-

mental principles of voting?  

As a law student well into his second 

year of studying I have an optimistic opin-

ion and am looking forward to be given 

such an opportunity. This research, howev-

er, has forced me to delve into both the 

positive and the negative side of E-voting 

and E-elections. In order to be as objective 

as possible, I will proceed to explain both 

of the aspects as well as I can. 

Before I begin, I would like to em-

phasize that although the idea behind E-

elections is clear, the development of the 

concept as a functioning and practical way 

to exercise ones will is still at a stage, in 

which it cannot be used as the main way of 

voting, without the risk of compromise. 

The traditional way of voting has, through 

centuries of development, trial and error, 

found a stable way to guarantee safety, 

equality and freedom of choice. Given all 

that, it could be viewed as an outdated and 

insufficient, considering the ever changing 

contemporary environment.  

The fundamental principles of demo-

cratic elections are the basis of every fair 

and objective voting system, based on 

equality. I will take the Bulgarian Election 

codex as an example, and I will take the 

liberty of making a rough translation of 

article 3 – “Elections are held on the basis 

of a universal, equal and direct election 

right, with secrecy in voting. The free man-

ifestation of the voters’ political will is 

guaranteed. The action of voting must be 

done in person”. After doing a quick anal-

ysis of the text, the fundamental principles 

become obvious – elections must guarantee 

freedom of choice of the elector, otherwise 

they (the elections) would lose their legit-

imacy. Furthermore the elector must be in 

a controlled environment so that any out-

side manipulation or threat could be pre-

vented. Democratic elections must have 

transparency – it is a public process, the 

manifestation of the free will of the citi-

zens, therefore it must be made under-

standable, the motives of the candidates 

must be made clear for the electors. 

For an election to be legitimate all of 

the said conditions must be provided. The 

question is, is this possible in the virtual 

environment of E-elections? The answer is 

negative. We have not yet developed a sta-

ble enough, secure enough system of E-

voting that is trustworthy enough to utilize 

in elections. The lack of controlled envi-

ronment brings a huge risk for the voters to 

be manipulated and thus the process to be 

corrupted. Furthermore the risk of com-

promise is even higher because of E-crime. 

Trust is the greatest issue and there is no 

way to guarantee it at this point. Creating a 

safe physical voting environment is one 

thing, being able to do that in the virtual 

world is a completely different issue which 

we are yet to figure out. Without the pres-

ence of these principles we cannot guaran-

tee a legitimate electronic election. 

There are indisputable advantages to 

E-voting. By developing such a system in a 

country where a huge number of the citi-
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zens have free access to the internet, we 

would give the opportunity to everyone to 

easily vote, without having to physically be 

in the voting room. This will allow people 

with physical disability to exercise their 

souveregnity in a convenient way. Provid-

ed that all the issues with the safety of the 

virtual environment are solved and E-

elections become reality, the percentage of 

citizens who exercise their right to vote 

would undoubtedly rise. Voting through 

the internet would greatly reduce the fi-

nancial costs of elections. Such vote would 

also provide the citizens of a country, who 

are abroad during the time of elections 

with an easy way to participate in the pro-

cess. This could be a significant advantage 

for Bulgaria since there are currently over 

2 million Bulgarians who are living abroad 

and for most of them it is practically im-

possible to take part of the elections.  

There are a few countries who have 

utilized E-voting in their elections with a 

varied success. At this point only Estonia 

employs E-voting due to some unique con-

ditions that allow it to work. There are 1,5 

million citizens with the right to vote in the 

Baltic state, who are divided in two ethnic-

ities. Those ethnicities however have a 

comparably equal educational level and 

social characteristics. This allows E-

elections to take place with a high level of 

trust among the citizens.  

Having written this, I must admit that 

E-elections could have a vast and positive 

impact on the contemporary political and 

social formations. Despite that, the system 

needs a lot of development in order to en-

sure that the electors would have a safe 

voting environment based on the principles 

of democratic elections so they could exer-

cise their right legitimately. Developing E-

voting also lead to a new and direct way of 

governing countries which is ideal, provid-

ed the proper social, educational, economic 

and political conditions. Although current-

ly the idea of such voting is still in its be-

ginning stages of advancement, I believe it 

has great potential, and it could surpass its’ 

predecessor by providing a more practical, 

cheaper way of electing the governing 

power of a given state. 
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Introduction 

The problems of providing necessary 

data for a sector development on which 

basis some analyses and conclusions to be 

made is one of the most prominent in re-

cent years considering fast development of 

information and communication technolo-

gy and the vast opportunities of collection 

and processing of information. On the oth-

er side, it is very important to get as pre-

cise as possible which data will serve best 

a specific sector and reflect its develop-

ment and trends. 

This paper focuses on the collection, 

processing and presentation of information 

in respect to databases and information 

registries concerning organic production as 

a sector which is estimated to be in huge 

growth in last few years. 

State-of-art 

The question of data availability, 

sources and estimation at all the levels of 

organic supply chain is one of the most 

discussed in last few years because of sec-

tor’s connection to sustainable develop-

ment and the priorities set in a number of 

strategic documents on different levels. 

Providing the lack of comparable data for 

all the countries it is difficult to make as-

sessments and comparisons in organic sec-

tor development. The differences in the 

purposes in data collections make hard re-
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liable estimations of organic sector devel-

opment, as well as the monitoring of 

trends. 

Gerrard et al. (2012) state that 

despite the continuous growth of the 

organic market in Europe, in most 

countries only very basic statistics about 

this sector exist. Individual country 

governments collect data which are 

published nationally and by EUROSTAT 

(the statistical office of the European 

Union), on the number of certified organic 

holdings, organic and in-conversion land 

areas and livestock numbers. Important 

market statistics, however, such as the 

amount of production, consumption, retail 

sales, international trade and prices at the 

farm or consumer level are lacking in most 

European countries [3]. 

The collected statistics actually cover 

the following data: the number of operators 

such as producers (agricultural holdings, 

aquaculture production units), processors, 

importers, exporters, and other operators 

(wholesalers, retailers, etc.); crop area 

under organic production (fully converted 

area) and under conversion; organic crop 

production (production from fully 

converted area); number of organic 

livestock and aquaculture production; 

organic products of animal origin; number 

of operators processing products issued 

from organic farming (based on NACE 

classification
1
). An indicator is calculated 

to provide information on the share of 

organic area in the total utilized 

agricultural area. The data on the total area 

are provided by crop production statistics 

(statistics of land use). The indicator is one 

of the “Sustainable Development 

Indicators” [1]. 

Due to insufficient data on certain 

aspects of organic production and of the 

organic food chain (in particular sales and 

trade) a complete picture of the sector is at 

this point in time unavailable. A number of 

initiatives are currently ongoing with a 

                                                 
1
 Statistical classification of economic activities in 

the European Community 
2
 ДВ. бр. 27/31.03.2006 година 

3
 Така възникват първите обществени 

view to improve data collection on organic 

farming, but comprehensive official 

statistics remain necessary for any future 

review of this sector in the EU [2]. 

The market data collection effort 

remains very varied across Europe and not 

all data that are collected and also 

published. This is problematic, as without 

good quality, accurate and timely 

information it is difficult for stakeholders 

to make decisions about the risks and 

benefits of investment [3]. 

 

Model implications 

Considering the need of accurate as-

sessment of sector development the authors 

develop a proposal of what information 

could be collected and how it could be 

processed in order to present the real sector 

development. 

The proposal (Table 1) considers 

qualitative rather than quantitative assess-

ments in five groups: organic operators, 

organic areas and animals, number of or-

ganic products (variety), material (in terms 

of investments) and human resources in 

organic, and sales of organic products. The 

information presented could be easily col-

lected for a country or a region for a year. 

Suggested calculations of shares and ratios 

will give opportunities for making compar-

isons for sector development in different 

countries or regions on a common basis. 

However, those data will present a 

summary and analyses in depth need fur-

ther information. Thus, going in detail for 

the necessary data to be collected the au-

thors suggest a declaration form to be filled 

by organic operators (Table 2) in an e-

database on-line which will provide the 

basic information for organic registries too. 
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Table 1. Information to be collected about organic production for a country or a region 

per year and calculations to be made 

 

1. Organic operators 

1.1. Organic producers Share of total agricultural producers 

1.2. Organic processors Share of all processors of agricultural produce 

1.3. Organic wholesalers Share of all wholesalers of agricultural produce 

1.4. Organic retailers Share of all retailers of agricultural produce 

2. Organic areas / animals 

2.1. Certified organic area Share of total agricultural land 

Share of total utilized agricultural land 

Certified area / population number 

Certified area / overall unit area 

Certified area / population density 

2.2. 
Certified organic area incl. area in 

conversion 

2.3. Area in conversion Area in conversion / Certified organic area 

2.4. Organic animals 

Share of total number of animals 

Organic animals / population number 

Organic animals / overall unit area 

Organic animals / population density 

3. Organic products 

3.1. 
Number of organic agricultural 

products 

Share of total of agricultural products 

3.2. 
Number of exported organic prod-

ucts 

Share of total number of exported agricultural 

products 

3.3. 
Number of imported organic prod-

ucts 

Share of total number of imported agricultural 

products 

4. Resources in organic 

4.1. 
Investments in organic production 

(in euro) 

Organic investments / total investments in agricul-

ture and food industry 

4.2. 

Number of employees in organic 

production 

- Seasonal workers 

- Non-seasonal workers 

Organic employees / total employees in agriculture 

and food industry 

4.3. 

Number of employees having rele-

vant qualification 

- Vocational education 

- Higher education 

- Vocational training 

Share of total number in the sector 

5. Organic sales 

5.1. Inner market sales (in euro) Share of all relevant organic 

Share of all relevant in agriculture and food indus-

try 
5.2. Outer markets sales (in euro) 

5.3. Imported products sales (in euro) 
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Table 2. A model of a declaration form for collecting information for organic databases 

containing fields to be included in public organic information registries 

 

Information to be provided Remarks 

Holding / enterprise The legal entity name and short description of 

activities 

 Producer 

 Processor 

 Wholesaler 

 Retailer 

Relevant point/s to be checked and some addi-

tional information to be provided 

 Plant products 

 Animal products 

Relevant point/s to be checked and some addi-

tional information to be provided  

 Local 

 Importer 

Relevant point/s to be checked 

Official representative/s Name/s to be pointed 

Contact data Official contact data to be provided 

Place of activity State, region, municipality, town/village 

Year of registration Year of registration as a legal entity 

Year of certification 

(Year of conversion) 

Year of certification or/ and year of conversion 

plus explanations if needed 

Certification organization Name, contact data and registration of certifica-

tion organization 

Number of employees of which having 

relevant: 

 Vocational education 

 Higher education 

 Vocational training 

o and occupation: 

 Seasonal workers 

 Non-seasonal workers 

Number of employees along with short descrip-

tion of seasonal or non-seasonal occupation 

Certified organic area Data about certified area as organic and addi-

tional information about cultures grown 

Area in conversion Data about area in conversion and additional 

information about cultures grown 

Organic animals Number of animals bred organically in catego-

ries and breeds along with short description if 

relevant 

Number of produced products, 

of which if relevant: 

Number of exported products 

Number of imported product 

Number of organic products produced in cate-

gories and their markets in terms of number of 

products on inner and outer markets 

Investments (in euro) 

for last 5 years separately 

Provide information for every one year sepa-

rately and in categories along with short de-

scription 

Inner market sales (in euro) 

for last 5 years separately 

Provide information for every one year sepa-

rately and per product along with a short de-

scription if relevant 

Outer markets sales (in euro) Provide information for every one year sepa-
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Information to be provided Remarks 

for last 5 years separately rately and per product along with a short de-

scription if relevant 

Imported products sales (in euro) 

for last 5 years separately 

Provide information for every one year sepa-

rately and per product along with a short de-

scription if relevant 

 

The information provided could be 

presented in on-line registries of competent 

institutions in a country. A common data-

base and public registry could be created 

collecting all the information from coun-

tries and providing opportunities for sort-

ing, filtering and references for making 

comparisons and analyses. 
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Development of information and 

communication technology imposes new 

challenges to governmental systems and 

state governance and local authorities. De-

velopment of e-governance in the Republic 

of Bulgaria is an unavoidable process of 

modernization of public administration, its 

effective functioning and improvement in 

administrative services’ quality. According 

to the United Nations E-Government 

Survey 2014 for last two years Bulgaria is 

going down in ranking- from 60 in 2012 to 

73 for 2014 (E-government development 

index EGDI 0.5421, Online Service 

Component0.2362, Telecommunication 

Infrastructure component 0.5941, Human 

capital component 0.7960) [5] which is an 

evidence that approaches should be re-

considered in general and the country is 

lagging behind. 

In the E-governance development 

strategy 2014-2020 in the Republic of Bul-

garia e-governance is determined as such 

in the e-environment according to regulato-

ry relations, administrative processes and 

services and the interaction with users by 

information, statistical and mathematical 

models and data, information and 

knowledge processing methods [1]. The 

goal is the assurance of a higher level of 

governance effectiveness and administra-

tion and facilitating the interactions be-

tween administration, officers, citizens and 

business though e-services. Determined 

such a way the e-governance embraces 

four directions of communications and ser-

vices: administration - citizens, administra-

tion- business; administration- administra-

tion; administration- officials. The user is 

the main factor in establishment and de-

velopment of e-governance. 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/data-statistics/index%20_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/data-statistics/index%20_en.htm
http://orgprints.org/23009/
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The strategy implies the creation of 

sector policies at the level of ministries, 

agencies and municipal administrations 

[1]. Level 1 is the national one, i.e. e-

governance framework- the basis of all ini-

tiatives and actions. Level 2 is the sector 

level setting out direct objectives and ex-

pected results by primary and secondary 

contracting authorities with budget re-

sources. Sector policies are intended to 

provide high efficiency of administrative 

services, awareness of citizens and busi-

ness according to main strategic objectives 

and adopted models of organization, in-

formation and technology. Examples of 

sector policies could be connected toe-

health, e-education, e-learning, e-

agriculture, e-culture, e-police, e-Customs, 

e-municipalities, e-democracy, e-justice, 

etc. Level 3 is the design level defining 

management and implementation of sector 

policies in accordance to the available 

budget. 

Although first steps have begun more 

than a decade ago and e-governance is a 

main priority in many strategic documents, 

the real implementation is still questiona-

ble because a number of reasons among 

which: insufficient coordination activities, 

e-identity problems, financing issues, etc. 

which lead to the current state of „partial” 

introduction of e-governance in the coun-

try. The legislation comprising of a number 

of laws and decrees giving the basis and 

requirements in some more details (alt-

hough still far away of optimization meth-

odology for processes and resources in 

administration) are focused on obligations 

rather than on encouragement. There are 

still a number of questions staying open in 

connection to data security issues as identi-

fication and authentication, data protection, 

counteraction to cybercrimes, etc. 

E-government act of the Republic of 

Bulgaria [2] concerns the activity of ad-

ministrative bodies in the work with ad-

ministrative documents, delivering e-

administrative services and e-exchange of 

documents. The act embraces the organiza-

tions offering public services and having 

public functions. One of the main ad-

vantages in the adoption of the act is the 

principle of one-time collection of data in 

the primary administrator which handles 

and provides access to those data. The oth-

er principles are: giving officially notice, 

automated delivering, identification obliga-

tions, common time, sector rules, etc. 

In the e-government act operational 

compatibility is determined as the ability 

of the information systems to process, store 

and exchange e-documents and data be-

tween each other using common techno-

logical standards and processes [2] and the 

introduction of information systems should 

answer a number of related requirements. 

E-administrative services are deliv-

ered by administrative bodies implement-

ing public functions to citizens and organi-

zations. The Minister of transport, infor-

mation technology and communications 

establishes and supports a common portal 

providing access to e-administrative ser-

vices. The Council of Ministers adopts a 

regulation for the general requirements to-

wards e-services delivering. The Council 

of Ministers determines the format and ob-

ligatory requisites of e-documents. 

Vision of the e-Governance in the 

Republic of Bulgaria embraces effective 

models in administration work, digital ad-

ministration, mechanism of coordinated 

planning and implementation, ensured pro-

vision of administrative services through 

the single e-Governance portal. Strategic 

objectives are formulated as: (1) providing 

qualitative, efficient and easily accessible 

e-services to citizens and businesses; (2) 

transforming the institutions into a digital 

administration by means of integrating in-

formation processes; (3) promotion, access 

and participation [1]. 

Roadmap for implementation of the 

E-governance strategy in the country in-

cludes measures and activities for the im-

plementation of the strategic goals for the 

period 2014-2020, as well as competent 

institutions and necessary funding [4].  
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Fig.1.E-governance model in the Republic of Bulgaria 

Source: E-governance development strategy of the Republic of Bulgaria 2014-2020 

 

Current challenges are connected to 

the provision of detailed information about 

e-services and the application of technical 

standards and policies. The key point is to 

establish an efficient monitoring system in 

quality assurance (Fig. 2) providing oppor-

tunities for avoiding and repairing mistakes 

and gaps in the common environment for 

documents exchange. 

 

 
 

Fig 2.Information flow 

Source: authors’ own study 
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gration of information systems in accord-

ance to the principles of operational com-

patibility and information security consid-

ering registries of operational 

compatibility- standards registry, infor-

mation objects registry, e-services registry, 

and standards and measures of informa-

tional security- collection, sending, pro-

cessing, access, exchange, storage, archiv-

ing of data, as well as common security 

measures. 

Principles that should be followed in 

e-governance development in the country 

could be summarized in the thematic areas: 

a common information system, information 

security, single data collection with multi-

ple use, confidentiality requirements, bal-

ance between centralization and decentral-

ization, transparency, efficient evaluation 

and monitoring system. 

The fact that the financing through 

European funds in the program period 

2006-2013 did not lead to any significant 

changes and progress although the projects 

implemented in the field show that the rea-

sons of the lack of success are not only of 

financial character and they should be 

sought in a broader public context and mo-

tivation. The pointed out five key spheres 

of e-government in the E-government fact-

sheets 2011 [3] as follows: presence of po-

litical will, provision of the necessary fi-

nancial resources, intuitionalprovision, 

includingmanagementcapacityandtheimpro

vement of the civil servant’s 

qualificationin e-

governmentandinformationtechnologies, 

overalldevelopment of the information 

society and wideraccess to computers and 

the web throughdigitalliteracy, e-

government recognition by the society, are 

still topical. Not before their fulfillment, it 

is reasonable to discuss the extension of e-

services to people and business in an all-

embracing system in which national and 

regional/local e-government will interact 

efficiently in accordance to end-users’ 

needs and expectations and in conditions 

of strict regulation and control. 

 

References: 

1. Е‐governancedevelopmentstrategy2014-2020 in the Republic of Bulgaria 

2. E-government act of the Republic of Bulgaria (adopted 2007, entered into power 2008, 

changed in 2009, 2013 and 2014) 

3. E-government factsheets Bulgaria. October 2011. Edition 10.0. Available at: 

http://www.epractice.eu/files/eGovernmentBulgaria.pdf 

4. Roadmap for implementation of the E-governance strategy of the Republic of Bulgaria 

2014-2020 

5. Unitednations E-government survey 2014. Available at: 

http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-

Gov_Complete_Survey-2014.pdf 

 

УДК 35 : 004 

BASIC OVERVIEW OF THE MAIN REQUIREMENTS FOR A DATA CENTER 

Ivelin Angelov Vasilev 

Student in “IT in the legal and executive power” 

“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo, Bulgaria 

head of department Installation and Deliveries at Codix Bulgaria  

Supervisor: Assoc.Prof. PhD Nayden Nenkov 

  

Introduction 

Since of the beginning formation of 

any society has appeared the need variety 

of data is being memorized spread and 

known by the whole community. Respec-

tively any piece of data could be a subject 

of change, modification or even deletion-

forgetting. Hence we can consider that the 

http://unpan3/
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science for data manipulation has begun its 

development even before the creation of 

any society. The main issues dealt with by 

the data remains the same as they have 

been in ancient time. We observe mainly 

differences in the technical solutions 

providing extent of data amount, read-

write speed, accessibility and etc. 

The development and implementa-

tion of e-government for each country or 

region there are many problems to be 

solved plus many rules, conventions are to 

be accepted. Of course all mentioned stuff 

couldn't be done instantly with magic 

wand. In order to cover all prerequisites an 

e-government need to define some direc-

tions for development. And here we can 

mention some of them like program ensur-

ing of the institutions, well-educated per-

sonnel, well-educated citizens, developed 

network, easy usage, strong level of securi-

ty, safety, high availability, risk balancing, 

multi routing and many others directions. 

Most of the tasks mentioned above 

are matter of solving of the data centers. 

The design and development of a data stor-

age center should be done carefully in or-

der it to cover the needs of the community 

that will use it. The targets sets by any 

government can be different as unitary-

centralization, cluster, isolation and capsu-

lation and etc. 

Before creation of any data storage 

center the organization or institution re-

sponsible for its creation should start from 

choosing physical location where the start 

building it. It can be new building or exist-

ing building reorganized for this needs. 

Factor for its choosing could be will it be 

secret data center or public area. Then im-

portant subject is also the location of the 

region is it centralized or peripheral is 

there well organized power supply, com-

puter network in short the infrastructure is 

at necessary level. Let's assume region and 

the building has been chosen and here be-

come requirements how to build or choose 

room for it.  

Eventually all types of data storage 

centers have almost same technical prob-

lems to solve.  Here below most important 

prerequisites for a data storage center [2]. 

1. Computer Server Rooms  

Fundamentally we can start with the 

requirements for room because it is very 

hard to change room if it is not well de-

signed or chosen.   

- Avoiding the top floors, exterior 

walls, windows wet basements.  

- Redundancy of space and power for 

future extension. 

- Server room must be soundproofed 

walls, ceilings and doors.  

- Adequate fire protection system.  

- Raised Floor Systems. Should be 

clean, corrosion free. Regularly cleaned 

and inspected. 

- Access Control policy. Video moni-

toring recording device. Door access con-

trol must be maintained respectively access 

records to be kept at least one year back. 

Granting access to employee, technicians, 

visitors and etc.   

2. CRAC, Heating, cooling 

ventilation and Air-Conditioning.  

Carefully chosen and well-designed 

cooling, heating and air-condition system 

will give to the owners good environment. 

- The design must be made by quali-

fied engineers according available room.  

- Installation and maintenance should 

be handled by qualified technicians.  

- Consumptives should be according 

vendor's recommendations.  

- Computer room air conditioning.  

- Humidity and temperature must be 

maintained at a level that is compliant with 

the equipment.  

- Available monitoring possibility. 

- Monitoring system should be re-

motely accessible should has history log 

and alert possibility.  

3. Electrical infrastructure.  

As much as more electricity power 

there is better but not need enormous ener-

gy to stay standby. It is enough to have 

possibility for expansion. 

- It is obligatory to ensure additional 

power supply with high availability. 
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- All data center equipment must be 

grounded in compliance with vendor's 

standards.  

- All metal objects must be bonded to 

ground including cabinets, racks, power 

distribution units, cable pathway, and any 

raised floor systems. 

- Uninterruptible power supplies ca-

pable to keep alive the appliances up at 

least for one hour. 

- Provide power generator in standby 

in case of electricity outage. The generator 

must be started and tested at least one hour 

per month.  

- Power Distribution Units (PDU).  A 

PDU passes conditioned power that is 

sourced from a UPS or generator to pro-

vide reliable power distribution to multiple 

pieces of equipment. It provides many out-

lets to power servers, networking equip-

ment and other electronic devices that re-

quire conditioned and/or continuous pow-

er.  

4. Network infrastructure and 

equipment foreseen for growth and scale.  

Better network better speed, perfor-

mance and security. 

- Reasonable cost of operational 

(OPEX) and capital (CAPEX) expendi-

tures. 

- High performance and availability.  

- Scalability and flexibility to support 

various services. Easy upgrade and renova-

tion. Support Ethernet, Fibre Channel over 

Ethernet (FCoE), Fibre Channel ports on a 

single platform and etc. 

- Possibility to separate network in 

several cores. Support Layer 2 and Layer 3 

switching. 

- High level of security and manage-

ability.  

- Long term viability. 

5. Server Form Factors.  

Spend more time to choose hardware 

in order to not waste much money. Server 

computers typically come in one of three 

form factors: 

- Tower case based servers.  

Servers housed in boxes similar as 

the traditional desktop boxes with built-in 

power supplies.  

As implied, tower servers are proba-

bly found more often in smaller environ-

ments than anywhere else, although you 

might find them in point solutions in larger 

places. Very often with limited resources 

and limited possibility for upgrade and ex-

tend. Tower servers are generally on the 

lower end price-wise. 

They take up a lot of space and re-

quire individual monitors, keyboards, and 

mice. In addition, cabling can be nightmare 

and when there are many such towers the 

power consumption will not be efficiently 

used. 

- Rack mount based servers.  

Rack-mount servers are designed to 

save space when you need more than a few 

servers in a confined area. A rack-mount 

server is housed in a small chassis that’s 

designed to fit into a standard 19-inch 

equipment rack.  

The rack allows you to vertically 

stack servers in order to save space. Rack 

servers can range from 1U to 5U, 8U, and 

more. In general, the bigger the server, the 

more expansion opportunities are availa-

ble.  

Rack servers make it easy to keep 

things neat and orderly since most racks 

include cable management of some kind. 

However, rack servers don't really simplify 

the cabling morass since you still need a 

lot of cabling to make everything work.  

Rack servers are very expandable 

some include 12 or more disks right in the 

chassis and support for four or more pro-

cessors, each with multiple cores. In addi-

tion, many rack servers support large 

amounts of RAM, so these devices can be 

computing powerhouses. 

- Blade based servers.  

Blade servers are designed to save 

even more space than rack-mount servers. 

A blade server is a server on a single card 

that can be mounted alongside other blade 

servers in a blade chassis, which itself fits 

into a standard 19-inch equipment rack. A 
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typical blade chassis holds six or more 

servers, depending on the manufacturer [2, 

3].  

One of the key benefits of blade 

servers is that you don’t need a separate 

power supply for each server. Instead, the 

blade enclosure provides power for all its 

blade servers. Some blade server systems 

provide rack-mounted power supplies that 

can serve several blade enclosures mount-

ed in a single rack. 

In addition, the blade enclosure pro-

vides KVM switching so that you don’t 

have to use a separate KVM switch. You 

can control any of the servers in a blade 

server network from a single keyboard, 

monitor, and mouse. 

Next of the biggest benefits of blade 

servers is that they drastically cut down the 

amount of cable clutter. With rack-mount 

servers, each server requires its own power 

cable, keyboard cable, video cable, mouse 

cable, and network cables. With blade 

servers, a single set of cables can service 

all the servers in a blade enclosure. When 

raw computing power and server density is 

the key drive, blade servers meet the need. 

As cons for blade servers we can 

consider expansion limitations when com-

pared to the tower and rack-based options. 

For example, most tower servers have pret-

ty significant expansion options when it 

comes to PCI/PCI Express slots and more 

disk drives. Many blade servers are limited 

to two to four internal hard drives, alt-

hough organizations that use blade servers 

are likely to have shared storage of some 

kind backing the blade system. From a cost 

perspective, blade servers require some 

initial infrastructure, such as the chassis, so 

the upfront cost is often higher than for 

servers of other types.  

6. Storage policy NAS.  

Computer data storage, often called 

storage or memory, is a technology con-

sisting of computer components and re-

cording media used to retain digital data. 

Storage technologies at all levels are dif-

ferentiated by evaluating certain core char-

acteristics [2]. 

- Storage Capacity Management. 

 In order to reach maximum results 

as capacity we need well know the data. It 

can be classified as follow:  

Time criteria is the simplest and most 

commonly used where different type of 

data is evaluated by time of creation, time 

of access, time of update, etc. 

Metadata criteria as type, name, 

owner, location and so on can be used to 

create more advanced classification policy. 

Content criteria which involve usage 

of advanced content classification algo-

rithms are most advanced forms of un-

structured data classification. 

What percent of the data is active 

and inactive, define criteria in what condi-

tions today’s active data become inactive 

tomorrow and vice versa. Consider disk 

overheads, formatted capacity, spares, pari-

ty disks, snapshots, disks for replication 

and etc.  

A simple buying new disk is not al-

ways enough – check is there free slots, 

free ports on fiber switch, are electrical 

circuits available to power the new equip-

ment. Is the storage allows pairing - ac-

commodate old controller with new faster. 

Does the storage allow drive mixing SATA 

and Fibre Channels drivers in same box or 

module and etc. 

- Storage Performance.  

Dealing with storage capacity is one 

major step and next as major issue is play-

ing with the performance [1]. Examine 

workload parameters they are the collec-

tion of input/output (IO) stimulus attributes 

that must be chosen such that they truly 

represent the IO transactions presented to 

the storage by the real situation. One file or 

set of data will be accessed simultaneously, 

by user or by services, applications, inter-

faces. What is the average file size, how 

percent will be tiny files and big files. Is 

static content and how to deal with it, can 

it be compressed, will it speed read write 

latency and network transfer. Could the 

similar data be aggregated, understand the 

applications how they Read-Write data. 

Understand used file system how it works, 
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will be only one file system or many (NFS 

and CIFS coexistence) how they interact 

each other’s [4]. Is the hardware enough 

powerful for used file system or vice versa 

– which is weakest node.  

7. Backup and Recovery.  

A very important thing to be taken in 

consideration is to create good disaster 

proof policy. 

 Acceptable recovery time. 

Think about how quickly you need to 

restore the data. The least expensive meth-

od is on tape but the cost increase later 

when lose days to restore lost data. Defin-

ing the threshold for how long you can 

wait to restore your data will provide clear 

direction on which storage medium - disk 

or tape. Reasonable recovery time objec-

tive can vary and depends how important 

are provided services normally it is 24 

hours but some services could require in a 

matter of minutes or seconds. 

- Disaster recovery. 

For each data storage array should 

have disaster recovery policy. Think about 

the most likely threats to the data center, 

keeping in mind everything from human 

error to component failure and natural dis-

aster. Consider and examine options for 

cost-effectively protecting the data in a 

place geographically distant from those 

threats. That may require access to a se-

cond data center. 

Not only have to create disaster-

recovery plan but also would have it to test 

several times and in several test scenarios. 

- Regular backups and snapshots.  

Use real snapshot backups, do not 

only rely on RAID mirroring and data rep-

lication. Assign automated backups regu-

larly on daily basis of course foreseen to 

not disturb normal work of the applica-

tions. In case time frame for backup is tiny 

then at least incremental backups to be per-

formed in the free time frames. 

8 Reporting  

The reporting option - requirement is 

a major part of all mentioned above points. 

People are not machines and they of-

ten can forget or miss, delay performs rou-

tine examinations of all nodes. Here pow-

erful engine could be a reporting system 

which can centralize all kind warnings, 

alerts, log files and etc.  Once centralized 

all useful information it can be easily mon-

itored by competent staff and any disaster 

to be cut in time. The quality and reliability 

will be in high level. 

Conclusion 
Eventually there are many things to 

be foreseen and handled in order to have 

good data center. There would need many 

specialists to prove their competency in 

building it more over this industry grows 

and evolve constantly. Each well-

considered decision today will be ancient 

after 5 - 10 years’ time exploitation. That 

way most important part will be consider-

ing everything to have expandable basis. 

Terminology 

CIFS – Common Internet File System 

used by Windows operating systems for 

file sharing.   

CRAC – Computer Room Air Condition-

er, a key component in data center cooling.  

CAPEX – Capital Expenditures. 

FCoE – Fible Channel over Ethernet.  

IO – Input / Output  is the communication 

between an information processing system 

such as a computer and the outside world, 

possibly a human or another information 

processing system. 

KVM – Keyboard, Video and Mouse is a 

hardware device that allows a user to con-

trol multiple computers from one or more 

sets of keyboards, video monitors and 

mice. 

NFS – Network File System for UNIX, 

Unix like and Linux operating systems.  

NAS – Network-attached storage. 

OPEX – Operational Expenditures. 

PDU – Power Distribution Unit is a device 

fitted with multiple outputs designed to 

distribute electric power, especially to 

racks of computers and networking equip-

ment located within the data center. 

PCI Express– Peripheral Component In-

terconnect Express is a high-speed serial 

computer expansion bus. 
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RAID – Redundant Array of Independent 

(old inexpensive) Disks is a data storage 

virtualization technology that combines 

multiple disk drive components into a logi-

cal unit for the purposes of data redundan-

cy or performance improvement. 

SATA – Serial Advanced Technology At-

tachment is a computer bus interface that 

connects host bus adapters to mass storage 

devices such as hard disk drives and opti-

cal drives. 

UPS – Uninterruptible Power Supply is an 

electrical apparatus that provides emergen-

cy power to a load when the input power 

source, typically mains power, fails. 
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Introduction 

Nowadays worldwide IT community 

extremely speculates with the terminology 

"cloud computing". Historically since be-

ginning of popularization of internet tech-

nologies the combination of these two 

words or similar of them can be found in 

many presentations, advertisements, com-

pany programs and etc. In the aspects in 

the new age it is matter of a prestige each 

conglomerate to claims that they  have 

"cloud computing" and it is normal as we 

are living already in new world.  

Overall last 10 – 20 years the IT 

technologies have raised significantly, 

many technologies have obsoleted and new 

have born. Unfortunately much less have 

been evolved the governments, constitu-

tions and laws. The most important power 

of any IT company is hidden into their data 

centers that collect constantly each single 

piece of personal or public data (24/7) by 

providing facilities for that. Along with all 

methods, services, software tools, infra-

structures and platforms is called in a jar-

gon "cloud computing".  Indeed the cho-

sen slang is very appropriate for this matter 

because there is no such science, no rules 

how exactly to work, to be organized, no-

body knows how exactly public and per-

sonal data are stored, spread, shared and 

used. Each company has his own policy, 

algorithm and purpose, the science is very 

young and like as a pupil hardly controlla-

ble. 

Abbreviation – new terminology. 

Personally I would like to not use the 

lingo in current conference, that way I 

named it for myself with the abbreviation 

CIPS – Centralized Infrastructures, 

Platforms and Services.  
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Building fully working e-government from 

scratch is a very expensive but necessary 

initiative. Most important part is the core 

where data will live but the data needs 

some crucial factors as road map [1, 5] to 

be able to come in and out the core, an es-

tablished platform with logic to treat the 

data in appropriate way and eventually fa-

cilities for accessibility from the govern-

ment and the society.  

CIPS can be divided in two main 

models which respectively are split in sub 

models. 

1. Deployment Models.  

Organization of all amounts of ser-

vices can be divided in following sub mod-

els.  

- Public deployed model.  

All services and large amount of re-

sources are available and shared for usage 

by many users. Complicity of many sys-

tems designed, configured and supported 

all together giving the possibility of opti-

mizing operations, support and mainte-

nance.  It allows decreasing significantly 

CAPEX and OPEX and respectively lead-

ing to introducing low prices to end-users. 

In public deployed model the targets is the 

broad audience to be cheaply and accessi-

ble to each single person [2]. The way how 

services are handled, organized, supported, 

what techniques are used and how data is 

spread, stored, manipulated remains black 

box for end-user layer. As negative can be 

mentioned that from security point of view 

it is not much secured model [3,4] because 

there are many services and many users 

stored in one pool and always can expect 

leak of data.  

- Community deployed model.  

Whole infrastructure is shared only 

in the scope of one community. As com-

munity we can count group of people, part 

of a company, a company or several com-

panies grouped in same interests. In order 

to collaborate and interact each other can 

be negotiated some agreements for usage 

of mutual CIPS infrastructure. The target 

in this model is companies, organizations 

and associations that don't have the possi-

bility to handle and support their own in-

frastructure. Due the community has lim-

ited members the security part would be 

better organized with rules and services to 

increase its strength. Very often in this 

model can be seen third party player that 

negotiate procedures and rules between 

community divisions and CIPS centers.  

- Private deployed model.  

It is most expensive model and its 

target is provision of dedicated infrastruc-

ture to companies or organizations. Re-

sponsibilities for the managing whole in-

frastructure can be under customer (The 

Company that pays the bill) control or can 

be one or several third party organizations. 

In security level it can be very strong but 

of course it depends how is organized [3]. 

- Hybrid deployed model.  

It is mixture where can be cooperated 

the mentioned above models.  There can be 

different variations [5] and most often it 

happens by connecting communities with 

organizations or joining companies that use 

their own infrastructures. In order to be 

able to work properly and to have good 

security level should be established set of 

rules and protocols.  

2. Service Delivery Models. 

The CIPS scalability in practice 

grows exponentially there could be added 

unlimited new and new features and possi-

bilities. The wide variety of services and 

features requires being determined in sub 

models or layers. So far by the industry 

and the marketing are distinguished three 

models-layers.  Their names are known as 

IaaS, PaaS and SaaS [1, 2]. These three 

models are woven each other’s and some-

times they have common scopes and there 

is not exact border that to distinguishes 

them but there exist differences. 
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Fig 1 

 

SaaS – (Software as a service) is a 

model at the top level which is entirely 

consisted only by software solutions. Its 

purpose is to be accessible through the 

web, public internet, VPNs or specialized 

service techniques and provides applica-

tion services, portals and interfaces mainly 

to serving end-user customers. In this layer 

each third party player can create and run 

its own software application but it should 

be encapsulated and formed as a service. 

Its resources could be accessed and loaded 

in handheld gadgets as mobile phones, tab-

lets, players, e-readers,  specialized tools 

also desktop personal computers, note-

books, household equipment and in prac-

tice there is no limitation. Such applica-

tions are online banking, web games, news 

pages, blogs, email boxes, company portals 

and etc. 

PaaS – (Platform as a service) is a 

model at the middle level which is mixture 

of hardware and software solutions. It can 

be called also backend, or logic level or 

simply development layer. It is oriented to 

software development world provides solu-

tions and environments to be able to devel-

op software applications. Include also vari-

ety of facilities, development tools helping 

creation new programs, supporting solu-

tions for any kind of project development. 

This layer is very useful to organize, fol-

low and monitoring various processes. It 

joins multiple developers to work on one 

project or several projects as helping with 

IDEs, APIs, automations like cod conven-

tion controllers, versioning tools, branch-

ing, sandbox environments, test environ-

ments, merging solutions. Here is living 

software interfaces allowing connecting 

and interaction of different applications, 

transferring and manipulating data. Possi-

bilities in scheduling routine operations, 

night batches on daily basis, end of month 

calculations and etc. 

IaaS – (Infrastructure as a service) is 

a model – layer which is located at the bot-

tom of any schema. Somewhere in some IT 

communities it could be seen as the termi-

nology HaaS – Hardware as a Service. In 

practice it is a model – layer which can ex-

ist and can physically working alone with-

out above two models – layers.  

Mainly it is provision the hardware 

and software that are making it working 

plus operational treatment and expendi-

tures. All these services are bought for us-

age by third party users, companies. Hard-
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ware equipment as servers, hard drives, 

storages, network equipment, wiring things 

like (power supply, air-conditions, room 

and ext.) are often not mentioned but they 

are always included even silently. It in-

cludes also some software equipment as 

BIOS-es, Firmware-s, OS-es, Virtualiza-

tion software. As optional – databases, se-

curity mechanisms, custom low level ap-

plications, systems monitoring, messaging 

system, patch management.  

Advantages: 

- Low cost services.   

Small companies or even end – users 

can have at low costs computing resources.  

- Decreased effort in managing tech-

nologies. 

No need purchasing expensive hard-

ware to bring their ideas and business in 

reality. No waste of space, effort and mon-

ey in providing special rooms for organiz-

ing complicated infrastructure that may be 

not well utilized. No need highly qualified 

personnel to support, organize and realize 

last modern infrastructural technologies. 

All above benefits could be internally han-

dled by CIPS staff without uselessly for-

malizing end customers. 

- Focused on business.  

Organizations could focus their re-

sources and efforts mainly in doing busi-

ness developing their main ideas.  

- Broad networking access and 

scalability. 

Unlimited capability to access re-

quested resources via network at any kind 

of devices like mobile phones, notebooks, 

desktop computers and etc.    

- Resource pooling  

Customers can start with small ca-

pacity by paying tiny resources just to start 

the activity. No need enormous capital to 

start or develop any projects.  

- Rapid elasticity  

In a growing company the computing 

power and servers could be scaled up 

quickly and widely  as much as the  CIPS 

allows it and vice versa a company could 

shrink computing power and servers in 

case no need them anymore. 

- Measured control  

Easy measurement of used resources 

and charging only for consumed compu-

ting power. 

Disadvantages:  

- Lack of connectivity.  

When internet service is cut off the 

whole company – organization is blocked 

until connectivity is restored. 

- Performance issues and reliability.  

System failure could be possible at 

any time even in best CIPS companies. It 

could be handled by the service-level 

agreement but sometimes it could unable 

to meet agreed performance metrics.  

- Black box – lack of transparency.  

Each CIPS keeps in secret its know-

how and are reluctant to share any infor-

mation how operations, processes and con-

trol are organized and followed.  

Insufficient or unclear information 

about the methodologies used how the data 

is secured and segregated. 

- Lock in the scope of one single 

CIPS. 
Sometimes provided services, tools 

or resources can be unique for a concrete 

cloud company and it to be key issue cus-

tomers to not be able to move to another 

concurrent provider. 

- Security risks.  

How safe are services and the data, is 

resources encapsulated well. Who can ac-

cess, how many people, who are they and 

what rights they have.  

- Weak or lack of support due of low 

morale and lack of dedicated staff.  

Virtualization technologies: 

In the scope of computing and IT 

sphere wide use takes the virtualization 

technologies. Virtualization is a process of 

creation of a virtual version of something. 

It can include devices, network resource, 

servers, storage devices and any kind of 

software like simple application or even 

operating systems. Main directions of vir-

tualization are: 

- Network virtualization. Simulating 

network segments, routes, playing with 

bandwidth, creation of different channels, 
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VPNs, separating in complex sub net-

works.  

- Storage virtualization. The possibil-

ity to split large storages in sub virtual 

storage devices and vice versa pooling 

several small devices in one big device.  

- Hardware virtualization. Very use-

ful technique to split powerful hardware in 

sub parts for example one processor could 

be acting as several different processors.  

- OS and Application virtualization. 

Running OS or application in virtual l box-

es that are acting as real conventional serv-

ers, devices or desktop computers.  

The virtualization is an important 

part of almost any model in data centers 

and they carry a lot benefits. Safe space, 

power consumption, flexibility, better us-

age of available equipment, increase 

productivity, better employee control and 

access, centralization, decrease security, 

better restore options via snapshots, relia-

bility and etc.  

Conclusion 

Here comes the great challenge in 

front of each government to be able to 

evolve enough fast in order to keep its sov-

ereignty. Old fashion of hiring personnel 

from average age up is becoming useless, 

more young people need to be educated 

and employed. Governments should be try-

ing to organize their own data centers, to 

organize new structures, education that to 

handle all new upcoming IT needs. E-

government would facilitate citizen's life 

would allow better optimization, less ex-

penses measuring in man hours waiting at 

counters and institutions.  

There is no doubt each country needs 

to develop e-government but has to be 

done carefully and well considered. 

Cloud computing is an important 

component of e-government and allows the 

extension of services and methods of de-

livery. 

Terminology 

CIPS – Centralized Infrastructures, Plat-

forms and Services.  

CAPEX – Capital Expenditures. 

IaaS – Infrastructure as a service.  

OPEX – Operational Expenditures. 

PaaS – Platform as a service. 

SaaS – Software as a service. 

VPN - virtual private network extends a 

private network across a public network, 

such as the Internet. 
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В съвременнoтo глoбализиращo се и 

динамичнo oбществo владеенетo и 

изпoлзванетo на инфoрмациoнни и 

кoмуникациoнни технoлoгии /ИКТ/ е 

съществен елемент за функциoналната 

грамoтнoст на всеки чoвек и услoвие за 

негoвата лична и прoфесиoнална 

реализация. В тази връзка  пo време на 

Лисабoнската среща на Еврoпейския 

Съвет през март 2000 г. пред 

Еврoпейския съюз бе oчертана 

стратегическата цел да се превърне в най-

кoнкурентнoтo и динамичнo oбществo. 

Срещата в Барселoна на Еврoпейския 

Съвет през март 2002 г. препoтвърди тази 

важна рoля и даде мандат за 

превръщанетo на Еврoпейскoтo 

oбразoвание в светoвен стандарт. 

Пoставени бяха и трите oснoвни цели в 

тази насoка - пoдoбряване на качествoтo и 

ефективнoстта на oбразoвателните 

системи на Еврoсъюза, oсигуряване на 

дoстъпнoст дo oбразoвание на всеки и 

oтваряне на еврoпейскoтo oбучение към 

света. 

Катo част oт ЕС България същo 

предприема стъпки в тази насoка с 

внедряванетo на ИКТ в учебния прoцес. 

Тoва не се изразява самo с 

oсъвременяване на техническата база в 

училищата, а с пълна прoмяна на 

oбразoвателната система, oбхващаща 

нейнoтo съдържание, метoди и цели.  

Интегриранетo на ИКТ в 

училищата в страната е предпoставка за 

oсъвременяване на oбразoвателния 

прoцес, а интерактивната среда дава 

свoбoда на ученика при избoра на 

инструментариум за решаване на дадена 

задача, учениците се научават да 

рабoтят в екип, пoвишава се качествoтo 

на oбучение. Изпoлзванетo на ИКТ катo 

пoмoщнo средствo за пoдпoмагане на 

традициoнните фoрми на oбучение, 

например за пoдгoтoвка за прoвеждане 

на тестoве, събиране и oфoрмяне на 

данни, или катo средствo за 

препoдаване и учене е oт oсoбена 

важнoст. Въвежданетo на висoките 

технoлoгии в oбразoваниетo не е 

свързанo самo с тяхнoтo финансиране и 

усвoяване, а с пoлзата, кoятo нoсят в 

пoвишаване на ефективнoстта в прoцеса 

на oбучение.  

В тази връзка в oбщина Великo 

Търнoвo има въведени редица дoбри 

практики за пoдoбряване на учебния 

прoцес. Oсвен разкриванетo на 

кoмпютърни зали за oбучение в 

учебните заведения на теритoрията на 

oбщината в част oт тях е въведена 

системата на т.нар. електрoнни 

дневници и интерактивни дъски и 

системи, известни катo „един кoмпютър 

- мнoгo мишки”.  

Електрoнните дневници във 

Великo Търнoвo са въведени през 

пoследните някoлкo гoдини в пoвечетo 

училища – OУ “Димитър Благoев”, СOУ 

“Емилиян Станев”, Спoртнo училище, 

СOУ “Вела Благoева”, OУ “Бачo Кирo” 

и други. Системата уведoмява 

рoдителите за резултатите и събитията, 

свързани с техните деца в училище, 

пoсредствoм SMS съoбщения, e-mail, 

прoверка чрез WEB пoртал или чрез 

oбаждане пo телефoна. След 

въвежданетo им резултатите пoказват, 

че учениците пoдoбряват средния си 

успех и дисциплина, oтчита се същo 

намаляване брoя на неизвинените 

oтсъствия. Тези нoвoвъведения пoмагат 

и на препoдавателите в пo-дoбрата 

oрганизация на учебния прoцес в 

училищетo благoдарение на 

разнooбразните справки и статистики, а 



  
42 

на рoдителите - пo-дoбър пoглед върху 

прoмените в пoведениетo на техните 

деца и пo-дoбра инфoрмиранoст за 

всичкo, кoетo се случва с тях.   

С пoмoщта на интерактивните 

дъски, с каквитo разпoлагат някoи oт 

училищата във Великo Търнoвo, 

значителнo се улеснява рабoтата на 

препoдавателите и се пoвишава 

качествoтo на oбразoвание. Еднo oт 

първите училища, кoитo внедриха 

пoдoбна система е OУ “Бачo Кирo”, 

кoетo  разпoлага с три интерактивни 

дъски в кoмпютърните кабинети в 

кoнфигурация с принтери, скенери и 

висoкoскoрoстен интернет във всяка 

класна стая. На разпoлoжение на 

учителите са предoставени персoнални 

пренoсими кoмпютри, а във  всяка 

класна стая има мoнтирани 53” инчoви 

плазмени мoнитoри. Училищетo има 

изградени същo 2 инфoрмациoнни 

центъра за пoлзване oт служители и 

учители и 3 аудиo-визуални центъра. 

В началoтo на 2014 г. OУ 

“Патриарх Евтимий”, кoетo е сред 

предпoчитаните училища в града, същo 

инвестира в закупуванетo на телевизoри 

и мoдерен мултимедиен прoектoр. В 

класните стаи са мoнтирани двадесет и 

шест 46-инчoви тв мoнитoра, кoитo 

пoмагат в пoдгoтoвката на децата, а 

изoбражениетo пoзвoляват да се 

наблюдава еднoвременнo oт целия клас.  

СOУ “Емилиян Станев”  във 

Великo Търнoвo, кoетo е най-гoлямoтo 

училище в града, същo разпoлага със 

специализирани кабинети, oбoрудвани с 

мoдерна мултимедийна техника. В 

класните стаи има пo 26 рабoтни места с 

кoмпютри за учениците, oсигурени са 

същo интерактивни бели дъски и 

лаптoпи с прoектoри за педагoзите. В 

oстаналите училища в oбластния град 

през пoследните гoдини същo пoетапнo 

се инвестират средства за внедряванетo 

на ИКТ в oбучениетo, с цел пoвишаване 

нивoтo на пoдгoтoвка и качествoтo на 

oбразoвание.  

Пo данни на Министерствo на 

oбразoваниетo и науката в oбщина 

Великo Търнoвo интернет свързанoст 

има във всички oбщински училища, 

катo oсвен в oбластния център дoстъп 

дo глoбалната мрежа е oсигурен за 

училищата в Дебелец, Килифаревo, 

Леденик, Вoдoлей, Церoва кoрия, 

Самoвoдене, Ресен, кактo и в 

пoмoщнoтo училище в Нoвo селo.  

Макар училищата в града да 

разпoлагат с мoдерни кoмпютърни зали 

и ИКТ, изпoлзвани в oбучениетo, в 

селските училища пoдoбни 

нoвoвъведения все oще са рядкoст. 

Кoмпютрите, с кoитo разпoлагат 

учебните заведения извън oбластния 

център все oще са недoстатъчни и в тях 

се запазват традициoнните фoрми на 

oбучение. Извън Великo Търнoвo в нитo 

еднo селскo училище няма oсигурени 

интерактивни дъски за oбучение. 

Пoдoбна е ситуацията и в редица oбщи-

ни oт селски тип в oбластта, кoитo същo 

все oще не oтгoварят на всички съвре-

менни изисквания за мoдернo oбразoва-

ние. Тoва дoнякъде се дължи и на 

oтрицателнoтo демoграфскo развитие в 

пo-малките и oтдалечени oбщини през 

пoследните двайсет гoдини, кoетo дoве-

де дo пoетапнoтo закриване на редица 

училища, а в oстаналите се наблюдава 

прoблема с малoмерните или слети 

паралелки. Липсата на дoстатъчнo 

ученици oт свoя страна вoди и дo пo-

малки бюджети, с кoитo разпoлагат 

съoтветните училища и невъзмoжнoст 

да въведат пoдoбни пoдoбрения и 

внедряване на нoви интерактивни 

метoди в oбучениетo. А тoва не 

oтгoваря на интересите на децата и 

прoтивoречи на oснoвните приoритети 

за гарантиране на равен дoстъп и 

съизмеримo пo качествo oбразoвание за 

всички.  

Въпреки приетите планoве oт 

страна на Министерствo на 

oбразoваниетo и Нациoналната 

стратегия за въвеждане на ИКТ в 

българските училища все oще страната 
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ни изoстава значителнo спрямo 

средните стoйнoсти  на ЕС в пoкритиетo 

с ширoкoлентoв стандартен дoстъп дo 

интернет за предимнo селските райoни. 

Неравенствата между градските и 

селските райoни у нас е силнo изразенo 

и в резултатите на учениците. В 

България oкoлo 25% oт участниците в 

PISA /Прoграмата за междунарoднo 

oценяване на учениците/ живеят в 

селски райoни, т.е. в oбщини с 

население дo 15 000 души. Разликата 

между техните пoстижения и тези на 

съучениците им oт градските райoни е 

89 т. пo четене и 65 т. пo математика, 

при услoвие, че учебните прoграми, 

учебниците и изискванията са едни и 

същи. Резултатите на учениците, кoитo 

живеят в градски райoни, са среднo с 90 

тoчки пo-висoки, кoетo се равнява на 

пoвече oт две гoдини училищнo 

oбучение, в сравнение с тези на 

учениците oт селските райoни.  

Данните се пoтвърждават и oт 

резултатите oт външнoтo oценяване на 

учениците във Великoтърнoвска oбласт. 

Така например OУ „Св. П. Евтимий”, 

OУ „Бачo Кирo” и СOУ „Емилиян 

Станев” в oбластния град oфoрмят 

челната трoйка при седмoкласниците в 

различните дисциплини, висoки 

резултати имат същo и 

четвъртoкласниците oт пoсoчените 

училища, в кoитo са и най-дoбре 

внедрени ИКТ. На другия пoлюс със 

значителнo пo-ниски резултати са 

училищата в малките населени места в 

oбщина Великo Търнoвo и прилежащи-

те към нея села, кактo и бедните 

oбщини катo Стражица, Сухиндoл и 

Златарица.   

Oснoвните правителствени 

дoкументи, кoитo в пoследните гoдини 

дадoха тласък на българската 

oбразoвателна система са Нациoналната 

стратегия и План за въвеждане на ИКТ в 

българските училища, приети oт 

oбразoвателнoтo министерствo. 

Благoдарение на oсъществяванетo на 

тази стратегия за всички български 

училища е oсигурена ИКТ-

инфраструктура, включителнo и 

интернет дoстъп. Пoстигнати са и 

редица други резултати катo oбучение 

на учители, разрабoтване на електрoнни 

учебни материали, нoви учебни 

прoграми.  

Въпреки разрабoтената стратегия 

практическoтo прилагане на 

инфoрмациoнните технoлoгии в 

училищата е хаoтичнo и се дължи 

oснoвнo на усилията на директoрите и 

учителите oт градските училища за 

привличане на пoвече ученици и пo-

висoки резултати. Сред недoстатъците, 

кoитo мoгат да бъдат oтчетени е, че 

разрабoтените сайтoве, каквитo имат 

пoчти всички училища в градoвете и 

някoи oт селските училища, честo пъти 

те са статични или oтсъства актуална 

инфoрмация, свързана с прoцеса на 

oбучение. Изключение правят гoлемите 

училища в oбластния център, към кoитo 

има гoлям интерес. За преoдoляване на 

различията между oтделните училища е 

неoбхoдимo да се изпoлзва oпитът на 

успешните учебни мoдели, тъй катo на 

тoзи етап рефoрмите в oбразoваниетo са 

пo-успешни в градските райoни. 

Изпoлзванетo на oпита на учебните 

заведения, кoитo имат въведени дoбри 

практики, мoже да пoмoгне на 

българскoтo правителствo да увеличи 

въздействиетo на рефoрмите в селските 

райoни през следващите гoдини, за да 

преoдoлее неравенствата в пoдгoтoвката 

на учениците и да им oсигури пo-

качественo oбразoвание.  

 

Изпoлзвани изтoчници: 

1. www.riovt.org  

2. www.mon.bg – Стратегията за ефективнo прилагане на ИКТ в oбразoваниетo 

3. www.veliko-tarnovo.bg, Дирекция “Oбразoвание” 

4. Programme for International Student Assessment (PISA)  

http://www.riovt.org/
http://www.mon.bg/
http://www.veliko-tarnovo.bg/
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5. Център за кoнтрoл и oценка на качествoтo на училищнoтo oбразoвание 

 

УДК 338.4 

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ КАК НОВЫЙ СЕГМЕНТ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА 

Е.В. Биятто, К.К. Привалихина 

КузГТУ им. Т. Ф. Горбачева 

 

Распространение Интернета стало 

одним из факторов перехода  развитых 

стран мира к постиндустриальной эконо-

мике. Этот процесс, связанный с выходом 

на рынок в середине 90-х гг. первых Ин-

тернет-компаний, сегодня стал заметным 

событием современной истории.  

Возникновение «виртуальной» 

экономики оказалось настоящим про-

рывом на пути к новым перспективам в 

сфере бизнеса. Со временем все больше 

и больше фирм и предприятий начали 

использовать возможность доступа в 

глобальную сеть для осуществления 

своих операций по расчетам, проведе-

нию маркетинговых исследований, ре-

кламированию продукции, а также даже 

для открытия Интернет-магазинов. Не 

обошли все эти новшества и банков-

скую сферу. 

Развитие экономики любого госу-

дарства нельзя представить без наличия 

эффективной системы денежного обо-

рота и применения новейших платеж-

ных механизмов. Одними из наиболее 

необходимых и перспективных новов-

ведений абсолютно в каждой сфере дея-

тельности и просто жизни являются 

электронные инновации в банковской 

сфере. Этот вид инноваций является 

наиболее приоритетным для воплоще-

ния в современных условиях, когда аб-

солютно вся информация может переда-

ваться в электронном виде в любую 

точку планеты, на любые расстояния. 

Это существенно экономит время и, 

следовательно, увеличивает темп, 

упрощая многие задачи. 

Тяжело представить лучшую поч-

ву для внедрения современных компью-

терных решений, чем банковская сфера. 

Ведь все задачи, возникающие в ходе 

работы банка, поддаются автоматиза-

ции. Бесперебойная и быстрая обработ-

ка больших потоков информации - одна 

из важнейших задач любой крупной 

финансовой организации. 

Степень удовлетворенности кли-

ента, состояние экономики и, как след-

ствие уровень дохода самого банка в 

целом зависит от разнообразия и каче-

ства услуг, предоставляемых банком. 

Новые Интернет-технологии могут поз-

волить банкам некоторую часть своих 

услуг поднять на новый уровень и, тем 

самым привлечь больше новых клиен-

тов и снизить расходы по их обслужи-

ванию. 

Высокий интерес к развитию бан-

ковских электронных систем определя-

ется, в первую очередь, стратегически-

ми интересами, а не желанием извлечь 

сиюминутную выгоду. Чаще всего, 

вложения в эти проекты начинают при-

носить доход только через некоторый 

период времени, который  необходим 

для обучения персонала, а также для 

адаптации системы к конкретным усло-

виям. Банки, вкладывая деньги в про-

граммное обеспечение, телекоммуника-

ционное и компьютерное оборудование, 

создание базы для перехода к новым 

вычислительным платформам, конечно 

же стремятся к ускорению и удешевле-

нию своей работы и победе в конку-

рентной борьбе.  

Из-за развития телекоммуникаци-

онных и компьютерных технологий, в 

банковских электронных услугах выде-

ляют три основных направления разви-

тия: 

 Мобильный банкинг (WAP-

банкинг); 

 Интернет-банкинг; 

 Система «Клиент-банк». 
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Электронный банкинг или элек-

тронные банковские услуги (е-banking) - 

это новый метод предоставления банков-

ских услуг при помощи электронных се-

тей, которые включают в себя онлайн-

информационное обслуживание, элек-

тронные расчеты и платежи, валютные, 

депозитные и инвестиционные операции. 

Из определения Базельского коми-

тета по банковскому надзору, электрон-

ный банкинг включает осуществление 

розничных и небольших по объёму бан-

ковских услуг и продуктов посредством 

электронных банковских каналов, а 

также достаточных по объёму элек-

тронных платежей, и некоторых  других 

оптовых банковских услуг электронным 

способом. 

Интернет-банкинг берет свое 

начало с 80х годов XX столетия, когда в 

США появилась система Home Banking. 

При помощи нее вкладчики могли  про-

верять свои счета, подключившись к 

компьютеру банка через мобильный те-

лефон. Затем, по мере развития интер-

нет-технологий, банки стали вводить 

системы, которые давали возможность 

вкладчикам получать всю информацию 

о личных счетах через интернет. Услуга 

перевода денежных средств со счетов 

впервые была введена в 1994 году 

Стэнфордским федеральным кредитным 

союзом в США, а уже в 1995 году был 

создан первый виртуальный банк — 

Security First Network Bank. 

Сейчас услугами Е-банкинга в 

странах западной Европы и Америки 

пользуются более 50 % взрослого насе-

ления, а среди совершеннолетних ин-

тернет-пользователей эта цифра дости-

гает 90 %. 

Возникновение российского Ин-

тернет-банкинга связано с Автобанком. 

Автобанк  первым в России в 1998 году 

предложил своим клиентам возмож-

ность доступа к своему счету через Ин-

тернет. Система «Домашний Банк» бы-

ла собственной разработкой специали-

стов Автобанка для предоставления 

своих услуг через интернет. Она была 

создана для обслуживания только физи-

ческих лиц, но это, впрочем, соответ-

ствовало маркетинговым взглядам ми-

рового финансового сообщества на он-

лайн-банкинг того времени. 

Интернет-банкинг сейчас доволь-

но перспективен. Каждый год всё боль-

ше банков начинают осваивать системы, 

позволяющие им взаимодействовать со 

своими клиентами через Интернет. Од-

ним из наиболее многообещающих 

направлений развития является предо-

ставление клиентам механизмов, позво-

ляющих быстро осуществлять платежи, 

вне зависимости от места нахождения 

банка и получателя, услугами которого 

он пользуется. 

Интернет-банкинг имеет целый 

ряд серьезных достоинств: 

 счета контролируются круглосу-

точно;  

 онлайн-платежи проходят без за-

держек и без личного участия владельца 

счета; 

 экономия времени. 

Особенности интернет-банкинга 

Выделяют несколько наиболее важ-

ных характеристик систем интернет-

банкинга, которые необходимы клиентам: 

 пользовательский интерфейс 

(удобство пользования системой); 

 функциональные возможности 

(операции, доступные клиентам); 

 обеспечение безопасности пере-

дачи и  хранения финансовой информа-

ции. 

Чем шире функциональные воз-

можности  интернет-банкинга, то есть, 

чем разнообразней выбор услуг, до-

ступных клиентам банка через Интер-

нет, тем полноценней и востребованней 

будет эта система. 

Интернет-банкинг – это совсем не 

новая услуга, предоставляемая банками, 

а лишь изменение характера обслужи-

вания клиентов. Можно провести срав-

нение с обслуживанием по пейджеру 

или телефону. Действия, которые осу-

ществляет банк в сети – это те же опе-

рации, оказываемые им в своих отделе-

http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/bank.html
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ниях. Различия только в интерактивной 

форме взаимоотношений с клиентами. 

Но такое обслуживание клиентов счита-

ется достаточно продвинутым. В дока-

зательство этого свидетельствуют неко-

торые факторы Интернет-банкинга: 

 Интернет –конкурентная среда, 

так как дает возможность совершать 

операции в режиме реального времени 

(достаточно мощные поисковые систе-

мы позволяют клиентам анализировать 

условия услуг, предоставляемых раз-

ными банками, и выбирать для себя 

наиболее подходящее предложение); 

 электронный банкинг требует 

наличия высококачественной системы 

back-office, предусматривающей разные 

режимы обслуживания клиентуры (та-

рифные планы экономичный, стандарт-

ный, VIP-клиент и т.д.), и автоматиче-

ское отслеживание рисков, возникаю-

щих при операциях; 

 у банка есть возможность пони-

жать расходы на содержание стандарт-

ных отделений и максимально оптими-

зировать стандартные банковские опе-

рации; 

 Интернет-банкинг, являясь гло-

бальной средой, вынуждает изменять 

саму структуру бизнеса в пользу Интер-

нет-экономики. 

 работает интерактивная среда, то 

есть банк-робот, который функциониру-

ет без участия человека или с мини-

мальным участием; 

Выделим проблемы интернет-

банкинга. Таких проблем существует 

немало. Одна их часть связана со свое-

образностью банковского дела, другая - 

обусловлена спецификой сети Интер-

нет. 

Основные проблемы, касающиеся 

интернет-банкинга в России: 

 недостаточное развитие персо-

нального сегмента рынка; 

 безопасность (проблемы, связан-

ные с электронно-цифровой подписью); 

 неразвитое предложение услуг. 

Рассмотрим отдельно каждую 

проблему интернет-банкинга. 

Существующий спрос населения 

на банковские интернет-услуги до не-

давнего времени  не мог значительно 

повлиять на рыночное положение само-

го банка. Однако  положение меняется: 

средний класс общества в России начи-

нает чувствовать себя более уверенно; 

увеличивается спрос на платные услуги; 

также растет спрос на товары повсе-

дневного и длительного пользования. 

Поэтому потребители все чаще начина-

ют обращаться к услугам банков и не 

только. 

Одной из серьезных проблем при 

разработке и внедрении интернет-

проект банка является кадровая про-

блема. От квалификации специалистов 

зависит  оперативность, качественный и 

грамотный подход к решению любой 

задачи. Специалисты должны хорошо 

представлять себе мир сети Интернет, 

что на сегодняшний день не всегда до-

стижимо. 

На пути внедрения интернет-

банкинга также возникли и психологи-

ческие проблемы. В среде банкиров су-

ществуют две противоположные точки 

зрения. Сторонники первой  точки зре-

ния считают, что: «Интернет — это 

опасно и нам он не нужен». Сторонники 

же второй точки зрения имеют абсо-

лютно противоположное мнение и счи-

тают, что: «Интернет — это чрезвычай-

но перспективно, и необходимо разви-

вать интернет-бизнес чего бы это нам не 

стоило». Следствием такой противопо-

ложности мнений является: в первом 

случае –  заблуждение может привести 

к технологическому отставанию банка; 

результатом второго — расходование 

значительных средств без конкретной 

отдачи. 

Существует единственный способ, 

который позволяет создать более про-

фессиональное отношение к Интернету 

— необходимо продолжать его освое-

ние. 

Есть еще и значитель-

ные технические проблемы, а также 
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трудности, связанные с электронно-

цифровой подписью (ЭЦП). 

Основные технические проблемы: 

1. Реализация. К обычным трудно-

стям добавляются и те, которые связаны 

с поиском наиболее подходящего ин-

струмента и программной технологии. 

2. Защита. Специалисты отказыва-

ются обсуждать ее в техническом ас-

пекте. 

3. Создание требуемой конфигура-

ции. Проблема состоит в большом раз-

нообразии системного программного 

обеспечения для интернет-комплексов. 

Также сложность выбора прокси-

сервера, веб-сервера, FTP-сервера, 

брандмауэра, почтового сервера, и т. д.  

Совместно с другими трудностями 

развития рынка интернет-банкинга, су-

ществуют две причины — проблемы 

безопасности и недостаточное предло-

жение услуг — конечно, являются 

определяющими для сегодняшнего 

уровня его развития в России.  

Необходимо выделить современ-

ные направления развития интернет-

банкинга в России. 

Во-первых, выросла активность, а 

также существенно усилилась роль раз-

работчиков специализированного про-

граммного обеспечения и  оборудования  

для потребностей интернет-банкинга 

как российских организаций, специали-

зирующихся на банковской автоматиза-

ции, так и западных разработчиков, вы-

ходящих на наш рынок.  

Во-вторых, интернет-банкинг раз-

вивается или в комплексе, или парал-

лельно с развитием средств организации 

электронной коммерции — торговых и 

платежных интернет-систем. Также 

нужно добавить, что параллельно с 

услугами интернет-банкинга в банках, а 

также близких к ним организациях, ко-

торые нередко входят в одну финансо-

вую группу, динамично развиваются и 

другие интернет-услуги: интернет-

страхование и интернет-трейдинг. 

В-третьих, развивается внедрение 

в банках совместно с интернет-

банкингом других направлений удален-

ного банковского сервиса: WAP-

банкинга, РС-банкинга и телефонного 

банкинга. Вместе с этим, разнообразные 

формы удаленного обслуживания не 

конкурируют между собой, а, наоборот, 

дополняют друг друга, предоставляя 

своим клиентам большой выбор каналов 

доступа к личным банковским счетам. 

На сегодняшний день есть основа-

ния полагать, что в ближайшее время 

рынок интернет-банкинга в России ждут 

существенные прогрессивные измене-

ния, как качественные, так и количе-

ственные. 

Затем продолжится экстенсивное 

развитие рынка корпоративного интер-

нет-банкинга. Но такое развитие будет 

только в том случае, если сами банки 

станут активнее продвигать услуги ин-

тернет-банкинга своим клиентам. Ос-

новная проблема рынка — недостаточ-

ное информирование клиентов банков о 

возможностях дистанционного обслу-

живания при помощи интернет-

банкинга. 

В скором времени должны про-

изойти большие изменения и в секторе 

персонального интернет-банкинга. Спо-

собствовать развитию рынка будет  вы-

пуск ведущими разработчиками систем 

интернет-банкинга решений, направлен-

ных исключительно на физических лиц. 
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ИНФОРМАЦИОННИТЕ  ТЕХНОЛОГИИ КАТО КЛЮЧ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ 

Енита Иванова Василева 

ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ 

Научен ръководител: доц.д-р Любомира Попова 

 

Още в началото на XXI век се 

усеща навлизането на модерните 

технологии във всяка сфера на 

човешкия живот. Може да се каже, че 

този период от развитието на 

човечеството е предизвикателство за 

всички нас, тъй като в последните 

години модерните технологии се 

обновяват с изключително бързи 

темпове.  

Компютърните технологии силно 

влияят върху съвременния живот, като 

навлизат във всяка човешка дейност, 

помагат за разпространението на 

информационните потоци в обществото, 

създавайки огромна световна мрежа за 

информация. Проблемът при 

разпространяването на модерните 

технологии е, че не всеки човек може да 

притежава компютър, принтер, лаптоп и 

т.н. Така тази глобална информационна 

мрежа  не може да се запълни. Причина 

за това е бързото  повишаване на 

информацията, която се превръща  в 

значима сила за разпространение.  

Съвременното българско 

образование е отговорност не само на 

държавата, а и на човека заел се с него. 

Достъпът до обучение във всичките 

му  форми е право на всеки един човек. 

Образователната система има за цел да 

вземе съществен принос в развитието и 

жизнената реализация на човека. 

Според последните проучвания на 

пазара на труда едни от най-търсените 

специалности в днешно време са 

графичните дизайнери и специалисти в 

областта на компютърната 

графика. Техните доходи се определят и 

като едни от най-високите на фона на 

останалите професии. Това е поредното 

доказателство за навлизането на 

модерните технологии, както във ВУЗ, 

така и в средното образование, а дори се 

прокрадват идеи за въвеждането им и в 

предучилищното обучение. Това е 

основна причина преподавателите да 

потърсят актуални посоки и модели на 

обучение. В нашето съвремие висшите и 

средните учебни заведения 

взимат  активно участие в 

образователния пазар, и точно както и 

останалите се нуждае от реклама и 

модерни методи на пропаганда.  

Доказано е, че всеки учещ се човек 

възприема и усвоява по различен начин 

информацията, която му се  предоставя 

от преподавателите и учебниците. До 

скоро преподавателите достигаха до 

своите ученици по различен и по-труден 

начин, но през последните години с 

развитието на информационните 

технологии тази дейност става все по-

лесно възприемаща се.  

Информационните технологии 

могат да се използват в различни сфери:  

 Като средство за обучение на 

личността на обучаемия.  

 Като средство помагащо на 

преподаватели и ученици да се 

http://odiplom.ru/finansy-i-kredit/elektronnye-raschety-v-bankovskoi-deyatelnosti
http://xreferat.ru/7/947-1-ispol-zovanie-internet-tehnologiiy-ukrainskoiy-bankovskoiy-sistemoiy.html
http://xreferat.ru/7/947-1-ispol-zovanie-internet-tehnologiiy-ukrainskoiy-bankovskoiy-sistemoiy.html
http://www.moluch.ru/archive/56/7733/?ref=8155&c=1
http://en.coolreferat.com/Электронные_новации_в_банковском_секторе_часть=3
http://www.e-biblio.ru/book/bib/05_finansy/bankovskie_elektron_uslug/sg.html#_Toc327006915
http://www.e-biblio.ru/book/bib/05_finansy/bankovskie_elektron_uslug/sg.html#_Toc327006915
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изразяват по различен и по-лесно 

разбираем начин.  

 Като инструмент за опознаване 

на околната среда, действителността и 

заобикалящия го свят. 

 Като средство за смислено и 

интелектуално организиране  на 

свободното време, за развиващи игри. 

 Начина на придобиване на 

знания във ВУЗ се различава в много 

аспекти  от този в средните учебни 

заведения. Студентите, като обект на 

обучение, поради възрастовите различия 

спрямо ученическата аудитория, трябва 

без особени затруднения да възприемат 

по-абстрактни знания. За улесняване на 

учебния процес, информационните 

технологии могат да бъдат разгледани 

по много различни начини. 

 Разделяне и подреждане на 

базите данни по отрасли на знанието. 

 Обучаващи системи на базата на 

мултимедийните технологии построени 

върху персоналните компютри и 

видеотехника.  

 Средства за телекомуникация,  

включваща електронна поща, локални 

мрежи за данни и други помощни 

средства.  

 Електронни библиотеки и  

подобни съхраняващи архиви системи.  

 Компютърни обучаващи 

програми, включващи електронни 

учебници, тренажори и програми 

помагащи на ученици и студенти.  

Високи са изискванията към 

организацията на учебния процес, 

когато се използват информационните 

технологии. Той трябва да бъде точен, 

ясен, и строго съобразен със 

съответната тема от учебната програма. 

Допълнителни затруднения може да 

предизвиква предварителната 

подготвителна работа, която изисква 

знания по базовата материя и умения за 

работа и  пълноценното използване на 

съвременните компютърни технологии.  

Един от най-ефективните методи 

за обучение, чрез модерните 

информационни технологии са 

мултимедийните презентации, които 

смело навлязоха през последните 

години и учениците възприемат по-

добре и по-бързо представената им чрез 

тях информация. По този начин учители 

и ученици изразяват по творчески път 

своето мислене.  

Съвременните компютърни 

технологии спомагат за улесняване 

труда на преподавателя, като допълват 

знанията на учениците и изграждат у 

тях умение за анализиране на 

поставения проблем. По този начин се 

променят  функциите и отговорностите 

му през различните етапи от учебния 

процес.  

 Всеки един преподавател знае, че 

набирането на информация и материали 

за преподаването на студентите  e най-

сложната и творческа дейност. Тук 

значима роля имат знанията и опита на 

преподавателя и задълбоченото 

познаване на учебното съдържание. 

Основното изискване при реализация на 

тази функция е необходимостта от 

прецизно отделяне на главните от 

второстепенните елементи на 

дисциплината и диференциране на 

материала по степен на сложност.  

 Подреждането и планирането на 

учебния процес се изисква да бъде 

съобразено с максимални индивидуални 

упражнения и занятия, с цел 

повишаване продуктивността на 

студента и неговото обучение. 

 Разработката на разнообразни 

форми на поднасяне на информацията 

на студентите е много важна задача. 

Начинът на презентиране на 

материалите зависи от различни 

фактори. Определящо в това отношение 

е съдържанието на дисциплината, което 

определя възможностите, които тя 

предоставя на студентите, за използване 

на една или друга технология. Не без 

значение е и целта на занятието – за 

преподаване на лекции, за проверка на 

знания, както и за тяхната оценка.  

 Контролирането на знанията на 

студентите е много важна част от 
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обучението им. Можем да разгледаме 

два вида системи за контролирането на 

техните знания – за начина на обучение 

и за тяхното оценяване.  И в двата 

подхода е необходимо  да се прави 

добър подбор на всяко следващо 

задание в зависимост от резултатите при 

изпълнение на предишното.  

 Корекцията на процеса на 

обучение може да се разглежда, като все 

по-необходимо и налагащо се 

изискване. Използването на електронен 

носител на информацията позволява 

непрекъснато обновяване и  промяна в 

начина на поднасяне на знанията, 

съобразено с темповете на усвояване на 

всеки студент.  

От всичко казано по-горе можем 

да стигнем до извода, че 

информационните технологии не само 

ни облекчават по отношение намирането 

на информация и подбиране на 

подходящата за дадената ни цел, а и 

спомагат за преподаването на материала 

по различен и по-лесно възприемащ се 

за учениците и студентите начин.  

 

 

 

УДК 004 : 373 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – СТИМУЛ ЗА ИНТЕРЕСА  

И АКТИВНОСТТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Станимира К. Ганчева  

ВТУ „Св. св.Кирил и Методий”  

Научен ръководител: Доц.д-р Любомира Попова 

 

Съвременното виждане за 

развиване на образователната система 

изисква тя да бъде адекватна на 

развитието и промените във всички 

сфери. Навлизането на нови 

информационни технологии и 

интеркултурното съжителство налагат 

осъвременяване на образованието, 

повишаване на неговото качество, както 

и това на управлението и преподаването 

в съответствие с новите реалности. 

Повишаване компетентността и 

личностното израстване изискват 

възприемане и осмисляне на 

информацията, разбирането, 

овладяването и прилагането на нови 

стратегии – внедряване и приложение 

на информационните технологии. 

При днешната динамика и 

адаптация към реалността на времето, в 

което работим, се налага оперативно 

използване на информацинните 

технологии и рационализирането на 

връзките и взаимоотношенията. В тази 

връзка е проучен педагогически опит на 

колеги от цялата страна.Той показва, че 

интегрирането на информационните 

технологии в предучилищна група, в 

повечето случаи, се свежда до 

онагледяване на учебното съдържание с 

помощта на мултимедийни продукти - 

видео, презентации, флаш- игри. Това 

става фронтално, като децата са в 

ролята на наблюдатели. Досегът им до 

технологиите е ограничен, защото 

детските учебни заведения не 

разполагат с компютърни зали и това 

затруднява изграждането на дигитална 

култура у подрастващите. В същото 

време, съвременните деца израстват с 

информационните технологии - те са 

тяхно битие и естествен спътник в 

ежедневието им. Ролята на учителя в 

предучилищното възпитание е да 

формира у тях хигиенни и режимни 

навици за боравене с компютъра, както 

и да ги насочи към употребата му не 

само за развлекателни, но и за 

образователни цели. 

Развитието на информационно-

комуникационните технологии разкрива 

много нови възможности по отношение 

на методите на обучение, като 

предоставя много нови технически и 
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технологични средства, в това число и 

програмни продукти, чрез които може 

да се  подрежда и предоставя 

информация. ИКТ дават много 

възможности самите деца да извършват 

всичко това. Така се създава и един 

безусловно нов вид мотивация, свързана 

с по-висока атрактивност и 

привлекателност на работата. 

Интегрирането на информационните 

технологии в детската градина се 

осъществява чрез използване на 

софтуерен пакет от мултимедийни 

ситуации; работа с програма PowerPoint 

и с интерактивна дъска.  

Специализиран образователен 

софтуер : 

В мултимедиините продукти – 

„Буквенка”, /www.viksysbg.com/, 

„Цифренка”, „Писменка”и „Разговорка” 

децата с любопитство и нтерес се 

включват в интерактивно състезание 

между героите Мечо, Ежко, Зайко и 

Костенурката.  

Мултимедийната програма - игра 

„Буквенка” има за цел да представи на 

децата българската азбука по нов и 

забавен начин, с високи естетически 

качества и в духа на българските 

приказки и традиции. Продуктът 

включва анимация, музика и игри. С 

него децата едновременно се забавляват 

и обучават. Подходяща е за деца в 

предучилищна възраст.  

Мултимедийната игра „Цифренка” 

запознава децата от 4-7 годишна възраст 

с математиката. Заедно с героите те 

играят на: „Летене със самолет”, 

„Събиране на плодове”, „Пътешествие с 

влак”, „Будилникът на Зайко”, 

„Лабиринти” и т.н. Едновременно със 

забавлението децата броят, събират, 

изваждат, усвояват показания на 

часовника, боравят с геометрични 

фигури и цветове, сортират предметите 

по признаци, ориентират се в сложни 

пътечки, „аранжират” музика, слушат и 

пеят весели песнички.  

„Писменка” е едно улекателно 

приключение – мултимедийно 

планинско пътешествие, с гатанки и 

ребуси, в което се обогатяват знанията 

по български език. 

„Разговорка” е игра с думи на 

български и английски език е 

компютърна обучаваща игра, 

разработена от авторския колектив на 

ВИКСИС. Тя помага на децата на 

възраст от 3 до 8 год. да подобрят 

своите речеви умения по български и 

английски език, да разширят познания 

си, да упражнят слуховата си памет, 

разбиране на думите и логика, като в 

същото време се забавляват, играят и се 

наслаждават на специално написана за 

тях музика. „Разговорка” е адаптирана и 

за деца със специални образователни 

потребности. Тя съдържа игрите с думи: 

„Свържи еднаквите”, „Асоциации от 

думи”, „Начален звук и буква в думата” 

и „В света на звуците”. Включени са 

темите: дрехи, облекло, домашни 

животни, диви животни, храна, обекти в 

банята, играчки, мебели, съдове и 

прибори за хранене и т.н. 

Обединяващата цел на игрите е да се 

съберат всички награди - музикални 

елементи в игра „Игра с награди”, която 

съдържа заниманията: „Подреждане по 

цветове”, „Кръгов пъзел” и „Пускане на 

песен - караоке”. 

 Други детски образователни 

софтуерни продукти са:  

Мултимедиен диск – комплект от 

детски образователен софтуер (6-10 

год.). Комплектът включва: „Дядо вади 

ряпа”, „Житената питка”, 

„Математика”, CD-ROM „Играй и 

мисли” (от 3 до 6). Сред забавленията в 

„Играй и мисли” са игри с балони, 

пъзели с животни, музикални игри и 

лабиринти, всяка от които е с различни 

нива на трудност; CD – ROM 

„Творчество” - разнообразието от игри 

забавлява децата с часове, като през 

това време те придобиват важни знания 

и умения. Игрите включват забавни 

лабиринти, пъзели и главоблъсканици, 

които развиват пространствените 

възприятия, нивото на концентрация, 

http://www.viksysbg.com/
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паметта и други важни D-качества; CD-

ROM  „Приказна азбука” - 

мултимедийно помагало за деца от 5 до 

8 год.; CD-ROM „Математика” - за деца 

от 5 до 8 год.; CD- ROM „Играчки – 

закачки 2. 

Сайтове с образователна 

насоченост в Интернет са: 

www.kidsbg.com - Портал за деца и 

родители ; www.az-deteto.com- 

Български детски портал; 

www.dechica.com- Забавен детски сайт; 

www.ocveti.com- Сайт за оцветяване; 

www.manicheta.com- Мъничета; 

www.prikazki.com- Приказки; 

www.zaio.hit.bg- Зайо Байо; 

www.hlape.net- Хлапе; www.rodina-

bg.org/dete- Детска библиотека; 

www.detstwoto.com- Нашето детство; 

krokotak.com- Забавен детски сайт; 

znam.bg - Български портал на знанието; 

www.wirldstory.net- Детска 

енциклопедия. 

 Влиянието на ИКТ върху 

процеса на обучение е безспорно. 

Интерактивността и възможностите за 

визуализация на образователното 

съдържание създават нова 

образователна среда, в която се развиват 

асоциациите, въображението и 

мисленето на детето. Използването на 

ИКТ повишават автономността и 

креативността в учебната дейност. 

Посредством разнообразните 

информационни канали, които 

активизират се създават така 

необходимите на образованието 

динамика и многообразие. 

Издателство ” Изкуства”  има 

мултимедиен пакет „ИТИ в детската 

градина”, съдържащ образователни игри 

и разработени за учителя мултимедийни 

ситуации. Мултимедийният пакет „ИТИ 

в детската градина” включва 

електронни ресурси за детския учител, 

обособени в три модула: - 

Образователни игри; - Мултимедийни 

презентации; - Ситуации за работа с 

интерактивна дъска. Включва още 

темите от учебното съдържание и 

разпределението на програмните 

системи „Аз съм в детската градина” и 

„Аз ще бъда ученик”. Този пакет е 

разработен в помощ на детския учител 

за интегриране на съвременните 

информационни технологии в учебно-

възпитателния процес. За всяка от 

разработените ситуации е дадено кратко 

описание с методически насоки за 

учителя. На всяка стъпка може да се 

получи допълнителна информация и 

помощ чрез натискане на бутона за 

информация. За подготвителните групи 

– 5 и 6 годишни са реализирани 

цялостни мултимедийни ситуации, 

следващи теми от учебното съдържание. 

Приложен е интердисциплинарен 

подход чрез реализиране на 

разнообразни връзки между 

образователните направления. Пакетът 

предлага изключително висока 

нагледност. Включва образователни 

игри, илюстрации, снимки, видео, 

автентично озвучаване и анимация. 

Може дс се използва като учебно 

средство и при работа по други 

образователни системи в детската 

градина.  

„Енвижън” е българска 

образователна система, проектирана и 

разработена с цел да улесни учителите 

при тяхната работа и да направи децата 

по-активни участници в процеса на 

обучение. Тази софтуерна система е 

приложима предимно за обучение в 

началното училище. Очакват се 

специализирани обучения на педагози 

за широко приложение в работата им. 

Все още няма разработени разнообразни 

програмни решения за детските 

градини, макар че има детски градини, 

които използват „Енвижън”. Върху този 

проблем – широкото навлизане на 

„Енвижън” и в практическа помощ на 

учителите в детските заведение, се 

работи усилено.  

„С книжка и мишка към училище” 

е проект за педагогически обмен в 

областта на интегриране на 

информационните технологии в процеса 

http://www.kidsbg.com/
http://www.az-deteto.com-/
http://www.dechica.com-/
http://www.ocveti.com-/
http://www.manicheta.com-/
http://www.prikazki.com-/
http://www.zaio.hit.bg-/
http://www.hlape.net-/
http://www.rodina-bg.org/dete-
http://www.rodina-bg.org/dete-
http://www.detstwoto.com-/
http://www.wirldstory.net-/
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на обучение между детска градина и 

училище. 

В резултат на проведени работни 

срещи на методически звена се 

формулира основната посока, в която да 

се осъществи взаимодействието – 

възможности за интегриране на ИКТ на 

предучилищна група. Педагозите са 

единодушни в мнението си, че 

многомишковият софтуер „Енвижън” 

би могъл да компенсира тези липси в 

предучилищното възпитание и 

обучение, а мениджърите на детските 

заведения подкрепят идеята поради 

чисто финансовата й рентабилност. 

Основанията за провеждането на 

образователно-познавателни ситуации в 

предучилищна група с многомишковият 

софтуер „Енвижън” са, че той ще 

допринесе не само за разнообразяване и 

обогатяване на учебното съдържание с 

дейности и нов тип задачи, но ще 

съдейства и за формиране на умения за 

работа с иформационни /компютърни/ 

технологии. По-конкретно, това е 

работа с компютърна мишка – щракване 

с ляв бутон, задържане, влачене и др. 

Ще съдейства децата да се ориентират в 

мониторния екран, да „разчитат” 

неговите символи, да усвоят основните 

термини като: показалец, прозорец, 

бутон и др. на български език, като по 

този начин се преодолее влиянието на 

англоезичния технологичен жаргон. 

Повишаване интереса на децата 

към обучение, в което освен 

традиционните похвати, за 

концентриране на вниманието, се 

прилагат и други, чрез които 

максимално се организира средата за 

ефективно обучение, налага идеята за 

приложение на информацинните 

технологии и въвеждане на 

иновативната практика с „Енвижън”. 

Програмата позволява с по-малко 

средства да се формират у децата 

компютърни компетентности на 

елементарно ниво и да се разнообрази 

учебния процес в предучилищна група, 

което съдейства за постигане на по-

високи резултати в различните 

образователни направления – 

математика, български език и 

литература, природен и социален свят. 

Детските градини в страната имат 

амбицията да реализират тази 

иновативна практика и в трета група, 

защото педагозите вече са убедени, че 

чрез нея се ангажира изцяло вниманието 

на децата, провокира се мисленето, има 

непрекъснат интерес от тяхна страна 

през цялата ситуация, мотивацията за 

учене е голяма и всяко дете постига 

определен дидактичен резултат. 

Общтото мнение на педагозите е, 

че въвеждането и приложението на 

иформационните технологии в 

образователно-познавателните ситуации 

не само в Подготвителна група (5 - 6 - 

годишни) съдейства за онагледяване и 

проследяване на причинно-следствени 

връзки, моделиране на взаимовръзки и 

отношения. Обучаваните се чувстват 

като изследователи и откриватели, като 

същевременно повишават своята 

компютърна култура и се формират у 

тях хигиенни навици за работа с 

компютър. Засилва се приемствеността 

между предучилищната група и 

началното училище, като дистанцията 

реално и плавно се намалява. А това 

носи професионално удовлетворение на 

всички участници, защото усилията на 

педагозите са насочени към комфорта, 

емоционалното и интелектуално 

израстване, устойчивост и сигурност на 

техните възпитаници. 

 

Използвани източници : 

1. www.viksysbg.com   

2. www.nimero.com   

3. www.wordpress.com  
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УДК 338.465 

ПОЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННОЙ  

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Гончар Л.А., Шарманова Г.Ю. 
КузГТУ им. Т. Ф. Горбачева 

 
В ХХІ веке человечество старается 

как можно больше облегчить и сделать 
комфортной свою жизнь в современном 
обществе, по средствам чего в нашей 
жизни появились электронные услуги. 
Так что же это такое и какую пользу 
можем получить при их использовании? 

Электронная услуга, эта услуга, 
которая удовлетворяет потребности че-
ловека, представленная в компьютерной 
или электронной форме. Эта услуга 
подтверждается с помощью предостав-
ления электронного документа, а по 
необходимости перевода его в бумаж-
ную форму. Повышение надежности и 
улучшение деятельности систем госу-
дарственного обслуживания, обеспече-
ние нужной информацией и услугами 
широких слоев населения, являются за-
дачами электронных услуг.  

Электронная форма дает возмож-
ность визуализации услуги или продук-
та при помощи не только компьютера, 
но и, например, автомата по продаже 
билетов, терминалов и других 
устройств.  

В настоящее время существует 
большой спектр электронных услуг. 
Основными являются государственные 
и муниципальные услуги. 

В России граждане получили воз-

можность воспользоваться государ-

ственными услугами, которые предо-

ставляются в электронном виде с 1 ап-

реля 2010 года. В настоящее время 

электронные услуги позволяют нашим 

гражданам: 

 подавать заявление о получении ад-

ресно-справочной информации; 

 подавать заявление о регистрации 

лица по месту пребывания; 

 оформлять разрешение на временное 

проживание; 

 подавать заявление о выдаче рос-

сийского или заграничного паспор-

та; 

 оформлять вид на жительство; 

 оформлять приглашение на въезд 

иностранных граждан на террито-

рию РФ; 

 получать лицензию на осуществле-

ние трудовой деятельности; 

 осуществлять постановку на мигра-

ционный учет по месту своего пре-

бывания или его снятие; 

 подавать налоговую декларацию; 

 подавать заявление на выдачу посо-

бия; 

 получать выписку из архива и т.д. 

 оформлять заявление о правонару-

шении; 

В электронном виде государствен-

ные услуги предоставляются через еди-

ный государственный портал Госуслуг. 

Информация, которая подается в элек-

тронном виде, далее направляется со-

трудникам специальных органов для 

последующей обработки информации. 

Для использования государствен-

ной электронной услуги необходимо, 

что бы гражданин сначала прошел про-

цедуру регистрации на государственном 

портале. Эту процедуру необходимо 

пройти только однократно, если вы 

впервые обращаетесь к этим услугам, а 

в последующие разы просто потребует-

ся обратиться на портал в случае необ-

ходимости по интересующим вопросам 

(так же для пользования муниципаль-

ными услугами). Следующим, завер-

шающим шагом после регистрации 

гражданину необходимо выбрать нуж-

ный тип услуги и направить заявление в 

соответствующий раздел. С внедрением 

этих услуг в общество решается много 

проблем, таких как большие очереди, 

бумажная волокита, трата огромного 

количества времени, что абсолютно яв-

ляется более удобным и комфортным 

для каждого из нас. 
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Появление государственных элек-

тронных услуг были хорошо восприня-

ты гражданами, вследствие чего появи-

лась идея создания и предоставления 

таким же образом муниципальных 

услуг. Результатом стал большой про-

деланный объем работы по организации 

межведомственного электронного взаи-

модействия между разными организа-

циями и органами власти. 

 Использование муниципальных 

услуг так же были приветливо воспри-

няты и представлены в направлениях: 

  образования; 

  здравоохранения; 

  благоустройств и озеленения терри-

торий; 

  вопросах о жилищно-

коммунальных хозяйствах; 

  архивных дел; 

  предпринимательской деятельности 

и т.д. 

  культуры и искусства; 

  архитектуры и строительства; 

  жилищных вопросах; 

Как сказано выше электронные 

услуги изменили представление о 

насущных проблемах граждан. А мно-

гие из них особенно актуальны в наше 

время, так как наиболее часто возникает 

потребность в получении муниципаль-

ных услуг. Актуальные примеры, осо-

бенно пользующиеся популярностью 

среди граждан, приведены ниже. 

Записаться к врачу через Интернет 

– на сколько проще стала наша жизнь, 

когда муниципальные электронные 

услуги стали на столько доступны? Те-

перь, для того, чтобы записаться на 

прием к врачу, не нужно больше стоять 

в больших очередях или ожидать ответа 

на звонок в регистратуру, необходимо 

лишь иметь компьютер или другое 

устройство с доступом к сети интернет, 

с помощью которого можно оформить 

электронную заявку на прием через сайт 

необходимого вам медицинского учре-

ждения совершенно бесплатно.  

Конечно система не может полно-

стью избавить население от звонков в 

лечебное учреждение, например, в не-

которых редких случаях необходимо 

уточнить время приема, узнать не ушел 

ли врач в отпуск или спросить о готов-

ности каких-либо анализов. Но все же 

данная электронная услуга упрощает 

жизнь.  

Практически во всех городах Рос-

сии сейчас уже существует данная услу-

га, но все же в некоторых городах она 

отсутствует. Для предоставления элек-

тронных муниципальных услуг населе-

нию необходимо большое количество 

денежных вложений и время на органи-

зацию работы диспетчерских центров и 

создания электронного взаимодействия 

медицинских учреждений. Кроме того, 

необходим серьезный подход к защите 

данной электронной базы от различных 

сетевых атак.  

Совершенство системы электрон-

ной записи на прием в медицинские 

учреждения через интернет в данный 

момент не достигнуто, но развитие си-

стемы продолжается.  

Развитие электронных услуг не 

проходит мимо автовладельцев. Теперь 

через интернет возможно оформить за-

явку на прохождение техосмотра и за-

писаться на государственную регистра-

цию транспортного средства. Для того 

чтобы оформить заявку на техосмотр, 

водители тратили большое количество 

времени на стояние в очередях и хож-

дение от кабинета к кабинету. Но, с по-

явлением данной электронной услуги, 

появилась возможность избежать этого, 

ведь оформить заявку теперь можно без 

усилий, в любое удобное время. Проце-

дура подачи заявку проста. После за-

полнения автовладельцем специальной 

электронной формы, она поступает к 

работникам ГИБДД, которые просмот-

рят заявку и примут владельца автомо-

биля в назначенный им срок для реше-

ния всех необходимых вопросов. Не 

только водители получают преимуще-

ства после введения данной электрон-

ной услуги. Работники вышеуказанных 

структур так же получают преимуще-
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ства в виде экономии сил и времени на 

принятие автовладельцев для регистра-

ции автомобилей и оформления заявок 

на прохождение техосмотров.  

Для большинства родителей серь-

езной проблемой является записаться на 

очередь в детский сад. Раньше на запись 

приходилось тратить много времени, 

которым многие родители попросту не 

могут располагать. С появлением элек-

тронных муниципальных услуг проце-

дура записи в детский сад стала намно-

го проще. Теперь в режиме онлайн ро-

дители могут поставить на очередь ре-

бенка в детский сад. После подачи заяв-

ки на сайте детского сада, родители по-

лучают подтверждение о записи ребен-

ка в очередь на электронную или обыч-

ную почту. Так же родители смогут от-

слеживать продвижение очереди в виде 

уведомлений на электронную почту. В 

случае если родители не имеют воз-

можность использовать электронную 

почту, информацию о продвижении 

очереди будут предоставлять по теле-

фону или в виде обычного письма. 

Электронные услуги существенно 

улучшили работу многих обслуживаю-

щих сервисов. Каждый человек, обла-

дающий доступом к Интернету, может с 

легкостью осуществить такие процеду-

ры, как подача заявления о регистрации 

недвижимого имущества, сдача налого-

вой декларации, заказ выписки из архи-

ва, подача заявления на оформление за-

граничного паспорта. Несомненно, для 

создания и обслуживания сервисов 

электронных услуг, необходимы боль-

шие денежные вложения, но они оправ-

дывают себя как экономией времени 

населения, так и экономией времени со-

трудников, исключая из их обязанно-

стей трудоемкую работу. Так же досто-

инством электронных услуг является то, 

что информация о заявителе автомати-

чески сохраняется на сайте, и человеку 

не нужно утомлять себя повторными 

заполнениями заявлений и анкет. 

В будущем развитие электронных 

услуг представляется еще более мас-

штабным. Властями планируется ввод 

электронных социальных карт с данны-

ми о владельце, что в свою очередь еще 

больше упрощает процесс регистрации 

в сервисах интернета при предоставле-

нии муниципальных и государственных 

услуг. Некоторые говорят даже о том, 

что данная электронная карта будет за-

менять паспорт гражданина РФ. Но в 

данном случае сохранность персональ-

ных данных окажется под большой 

угрозой. В времена хакерских атак и 

беспрерывного создания вирусов, обес-

печить защиту данных не так легко. Из-

за этого будет необходимо привлечение 

к работе специалистов высокого класса, 

а также вложить немалое количество 

денежных средств. Ввести бумажную 

картотеку было бы куда проще. Но с 

каждый днем мир во круг нас стано-

виться все более мобильный, а жизнь 

все более напряженной и занятой. К то-

му же развитие в будущем не только 

электронный услуг, но и электроники в 

целом не приостановиться. Все большее 

количество людей отдают свое предпо-

чтение электронике и компьютерным 

технологиям, забывая о том, какая мо-

жет быть жизнь без использования вы-

шесказанных.  

Важным преимуществом элек-

тронных услуг является отсутствие пси-

хологического и эмоционального фак-

тора, вследствие чего работа происхо-

дит продуктивнее и быстрее. Электрон-

ные услуги предоставляются гражданам 

относительно недавно и являются еще 

относительно новым направлением, но 

уже сейчас можно с достоверностью 

сказать, что такие услуги значительно 

облегчают и делают более комфортной 

жизнь наших граждан.  
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РЕНДИРАНЕ БАЗИРАНО НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ИЗОБРАЖЕНИЯТА  

ЗА МНОГОИЗГЛЕДНИ СТЕРЕОСКОПИЧНИ ДИСПЛЕИ 

Мирослав Гълъбов 

катедра “Компютърни системи и технологии”  

Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий” 

Велико Търново, България 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Рендиране базирано на 

дълбочината на изображенията (DIBR) е 

процес на синтезиране на "виртуални" 

изгледи на сцени от фото- или 

видеоматериали и свързаната с тях 

информация за дълбочината на 

пикселите [1, 2]. 

Това генериране на изображения 

може да се разбира като двуетапен 

процес: На първо място, оригиналните 

точки от изображенията  повторно се 

проектират в 3D свят, като се използват 

съответните данни за дълбочината. След 

това, тези 3D точки в пространството се 

проектират в равнината на 

изображението на "виртуална" камера, 

която се намира в необходимата 

позиция за наблюдение. Съединяването 

на повторното проектиране (2D към 3D) 

и последваща проекция (3D-към-2D) 

обикновено се нарича 3D изкривяване 

на изображението (image warping). 

A. 3D изкривяване на 

изображението 

Нека да разгледаме система от две 

камери и произволно 3D 

пространството с точка M, с проекции 

m и m’  в първия, респективно вторият 

изглед. Ако се предположи, че 

световната координатна система се 

равнява на координатна система на 

първата камера, двете прожекционни 

перспективни уравнения ще доведат до: 

nAm P M ,       (1) 

'' nA Dm P M ,   (2) 

където m  и 'm , респ. M  символизират 

двете 2D точки на изображението, 

респективно 3D пространството на 

точката в хомогенната теория и символ 

  означаващ "равенство до ненулев 

фактор на мащаба" [3].  Матрицата  D (с 

размерност 4x4) съдържа R на въртене и 

t на транслация, която се трансформира 

от 3D точка от световната координатна 

система в координатна система на 

камерата на второто изображение, и   

матрици A и A’ (с размерност 3x3), 

които посочват характерните параметри 

на първата, респ. втората камера. 

Матрица на идентичност  nP  (с 

размерност 3x4) представлява 

нормализирана перспективна 

проекционна матрица [4]. 

Пренареждането (1) дава афинно 

представяне в 3D пространството на 

точка М, което обаче, все още зависи от 

дълбочинната му стойност Z: 

1M Z mA
 .   (3)  

Заместването (3) в (2), води до 

класическо афинно уравнение на 

несъответсвие, което определя зависима 

връзка на дълбочина между съответните 

точки на две перспективни изображения 

на една и съща 3D сцена: 

http://www.science-education.ru/34-1303???history=1&sample=2&ref=2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%EE%E5_%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE???history=0&sample=4&ref=0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%EE%E5_%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE???history=0&sample=4&ref=0
http://www.ispdn.info/articles/osobennosti-sbora-i-obrabotki-personalnykh-dannykh-v-rossiyskoy-federatsii/???history=0&sample=11&ref=0
http://www.ispdn.info/articles/osobennosti-sbora-i-obrabotki-personalnykh-dannykh-v-rossiyskoy-federatsii/???history=0&sample=11&ref=0
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1' 'R 't'Z ZA m Am A
  .   (4) 

Това уравнение на несъответствие 

може да се разглежда и като 3D 

изкривяване на изображението, което да 

се използва за генериране на 

произволен изглед от известнo 

референтно  изображениe. 

Изисква се определяне на 

положението и ориентацията на 

"виртуалната" камера спрямо 

еталонната камера, както и декларация 

на характерните параметри на 

"виртуалната" камера. След това, ако 

стойностите на дълбочината на 

съответното  пространство от 3D точки 

са известни за всеки пиксел на 

оригиналното изображение, то 

"виртуалното" изображение може да 

бъде синтезирано чрез прилагане на (4) 

за всички оригинални точки на 

изображението. 

II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МЕТОД 

За да се прецени ролята на 

информацията за дълбочината по 

границите на обекта за DIBR, се 

оценява качеството на дълбочината от 

набор от стереоскопични изображения, 

в които изображението на екрана за 

десното око е рендирано с дълбочинни 

карти, съдържащи пълна или частична 

информация за дълбочината 

разположена на ръбовете и границите 

на обекта; изображението за лявото око 

винаги е оригинал. За сравнение, се 

включват две допълнителни условия - 

един тест със стандартно 

стереоскопично изображение, в което 

изображениятa за лявото и дясното око 

са оригиналните изображения от 

източника, а друг със стереоскопичен 

образ, в който изгледа на лявото око е 

оригинал, а изображението за  дясното 

око е рендирано с карта на дълбочината, 

в която се съдържа постоянна стойност 

на дълбочината, съответстваща на 

постоянна промяна в дълбочината на 

визуална сцена зад равнината на екрана. 

A. Дизайн на експеримента 

В експеримента участват  

манипулации на две независими 

променливи: Снимка (4 снимки) и 

Методи (4 метода за генериране на 

стереоскопични изображения: "Реална 

камера," "Пълна дълбочина", 

"Дълбочина на границата" и 

"Дълбочина на ръба" (фигура 1)). 

Комбинацията от тези две променливи 

получава 18 експериментални условия. 

Всяко условие e представенo в 

ситуация, състояща се от 

последователно показване на 

референтното и стереоскопичото тест 

изображение. Референтното 

изображение е нестереоскопична версия 

на тестовото изображение, т.е. 

оригиналното изображение на лявото 

око е представено за двете очи. 

Стереоскопичното тест изображение се 

генерира на базата на четири метода. 

Картите "Пълна дълбочина" са 

създадени с използването на техника  на 

оценка на несъответствието възоснова 

на оргиналните стереоскопични 

изображения. Осветеността на 

пикселите показва относителната 

дистанция от камерата, съответстващa 

на най-близкото разстояние. Трябва да 

отчетем, че тези карти са изгладени 

преди рендирането, базирано на 

дълбочината на изображенията.  

Б. Тест изображения и дълбочинни 

карти 

Четири двойки стереоскопични 

изображения са избрани за използване в 

изследването. За всяка двойка 

стереоскопични изображения, са 

използвани четири метода за създаване 

на стереоскопични тестови 

изображения. За състоянието "Реална 

камера", тестовите стереоскопични 

изображения се състоят от 

оригиналните ляво и дясно изображения 

и по този начин, се формират 

стандартни стереоскопични двойки. 

Останалите елементи, които участват в 

DIBR на тестовите стереоскопични 

изображения се състоят от 

оригиналните изображения за ляво око 
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и рендираните изображения за дясното 

око. Различни дълбочинни карти са 

използвани за различните условия на 

DIBR.  

Всяка двойка стереоскопични 

образи на карта "Пълна дълбочина" се 

получава при използване на метод за 

оценка на несъответствието [5]. 

 
              Стереоскопично изображение “Аквариум”               карта "Пълна дълбочина"  

    
                    карта “Дълбочина на границата”                       карта  "Дълбочина на ръба"  

 

Фигура 1.Генериране на стереоскопично изображение 

 

В картите "Пълна дълбочина" се 

съдържа цялата информация за 

дълбочината, налична в оригиналните 

стереоскопични двойки. Картите 

"Дълбочина на ръба", съдържащи 

бинарна информация за 

местонахождението на обекта, 

границите и ръбовете, са създадени чрез 

прилагане на оператор на Sobel върху 

изображението за ляво око за всяка 

стереоскопична двойка. Правилният 

избор на прага е необходимо да 

гарантира, че границите и ръбовете са 

нито прекалено гъсти, нито твърде 

оскъдни. Картите "Дълбочина на 

границата", съдържат информация  за 

дълбочина както в картите "Пълна 

дълбочина", но само при границите и 

ръбовете на обектите. Те се образуват 

чрез селективно задържане на 

информацията за дълбочината, 

намерена в картите "Пълна дълбочина" 

чрез използване на информацията за 

границите и ръбовете намерена в 

картите "Дълбочина на ръба".  

C. Рендиране 

Използва се алгоритъм, който е 

разработен за DIBR [6].  Дълбочинните 

карти са изгладени с двумерен Гаусов 

филтър преди рендирането. Нивото на 

изглаждане във вертикална посока е три 

пъти по-голямо от това в хоризонтална 

посока и е манипулирано чрез промяна 

на стандартното отклонение (девиация) 

и размера на прозореца на филтъра. При 

рендиране, стойностите в оригиналното 

изображение се обработват, на базата на 

локалните стойности в картата на 

дълбочина и на максималната разлика, 

която се определя от изходното 

разстояние до камера. В това проучване 

основната линия е 20 пиксела. При 

необходимост запълването на дупката  

на новоизградените региони, заради 

нова гледна точка на камерата, се 

осъществява с използване на средната 
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стойност на съседните пиксели.  

D. Стереоскопичен дисплей 

Стереоскопичните тестови 

изображенията, се съхраняват и 

показват с използване на 

последователен метод. Изображението 

на лявото око (720 х 480) и образа на 

дясното око (720 х 480) на всяка 

стереоскопична двойка са вградени една 

върху друга в кадър на видео с висока 

разделителна способност (1920 х 1035). 

Дисплеят се състои от четири 

Samsung CM22WS монитори (22 инчов 

широкоекранен LCD). Размера на 

екрана е 36 см ширина, с 27 см 

височина на изображението, в резултат 

на съотношението 4:3. Изображенията 

са  гледани от разстояние 4 пъти 

ширината на картината, или 108 

сантиметра. 

III. КАЧЕСТВО НА 

ДЪЛБОЧИНАТА  

Резултатите, показани като 

разликови рейтинги между тестовите 

образи и референтните, може да се 

видят на Фигура 2. При стойност нула 

няма никаква разлика в рейтинга между 

изследваното и референтното 

изображение, а положителната стойност 

показва, че тестът е класиран по-високо 

от референцията. 

Както е дадено на Фигура 2, 

качеството на дълбочината е по-висока 

за тестовите, отколкото за референтните 

изображения във всички 

експериментални условия, което 

показва, че DIBR е ефективен. Най-

ниската разликата в рейтингите е за 

изображенията с приложена карта 

"Дълбочина на границата". Качеството 

на дълбочина беше оценено значително 

по-високо - 10 единици, отколкото за 

референтното изображение в това 

състояние. Това може да се очаква, тъй 

като, въпреки че изображенията са по 

същество плоски, те са вдлъбнати зад 

равнината на екрана. С други думи, тези 

образи са имали някаква форма на 

дълбочина. Така, че е възможно 

степента на дълбочина за това 

състояние, просто да отразява 

наличието на такъва дълбочина. Най-

високата разлика в рейтингите е 

наблюдавана за изображенията с 

приложена карта “Реална камера”. Това 

се очаква, защото те са истински 

стереоскопични изображения. 

 

 
Фигура 2. Оценки на качеството на дълбочината за стереоскопични тестови 

изображения, получени чрез четири основни метода: реална камера и тези на базата 

на трите вида дълбочинни карти, използвани за DIBR. Оценката се изразява като 

разлика между рейтингите за тестови  и референтни изображения. 

 

Картата "Пълна дълбочина" дава 

най-високата разлика в рейтинга на 

дълбочината. Тя съдържаща цялата 

информация за дълбочина, придобита 

чрез оценка на разминаването на 

двойката действителни стереоскопични 
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изображения. Както може да се очаква, 

изображения, които са генерирани с 

картата "Дълбочина на границата" не 

водят до по-висока разлика в рейтинга, 

въпреки това, тази стойност е само с 7 

единици по-ниска от тази с картата 

"Пълна дълбочина". Интересното е, че 

състоянието, в което образите бяха 

обработени с картата "Дълбочина на 

ръба" произведежда втората най-висока 

разликата в дълбочина на рейтингите за 

дълбочинна карта базирана на 

изображенията. Разликата между това 

състояние и състоянието "Пълна 

дълбочина" е относително малка -  5 

единици. По този начин, резултатите от 

настоящото изследване показват, че 

повече дълбочина може да бъде 

постигната с ограничена информация за 

дълбочината на границите на обектите и 

ръбовете. 

Резултатите, получени с карта 

"Дълбочина на ръба" са особено 

интересни. За това състояние, актуална 

информация за дълбочината не е 

налице, тъй като картите на 

дълбочината, съдържат само бинарна 

информация за границите на обектите и 

ръбове. Тези резултати показват, че 

дълбочината на карти, получени с 

прости методи за откриване на граници, 

може да бъде ефективен начин за 

генериране на дълбочинни карти за 

DIBR. Вярно е, че качеството на 

дълбочина, което може да се постигне с 

тези заместители на дълбочинни карти е 

ограничено, но въпреки това могат да 

бъдат използвани в приложения, където 

точността на дълбочина не е критично. 

IV. ИЗВОДИ 

Рендирането базирано на 

дълбочината на изображенията (DIBR) 

има голям потенциал за 3D-медии 

[9,10,11,12], но все още има няколко 

основни проблема, които трябва да 

бъдат решени, преди да може да се 

използва за практическа употреба. Един 

сериозен проблем е, че DIBR се базира 

на наличието на подходящи дълбочинни 

карти. За съжаление, придобиване на 

дълбочинни карти изисква специалнен 

хардуер или сложна компютърна 

обработка. За да се справим с този 

проблем е възможно използването на 

сурогатни карти на дълбочина, които се 

генерират директно от оригиналните 2D 

изображения. Проучванията показват, 

че най-важната информация за 

дълбочината има тенденция да се 

концентрира в границите на обектите и 

по ръбовете. Това повдигна интересна 

възможност за използване на 

дълбочинни карти, които съдържат 

подробна информация само в границите 

на обектите и ръбове.  

Резултатите от тази статия 

потвърдиха, че оргиналните 

дълбочинни карти не трябва да 

съдържат най-подробната информация 

за дълбочина/ несъответствие в рамките 

на обектите за използване в DIBR. 

Условията, при които информацията за 

дълбочина/несъответствие е 

локализирана предимно в границите на 

обектите, например, картата на 

"Дълбочина на границата", произведе 

почти същите рейтинги на качеството 

на дълбочината като състоянието, в 

което информацията 

дълбочина/несъответствие е пълна, т.е., 

на картата "Пълна дълбочина". Освен 

това, дори и за стереоскопични 

изображения, които са били извършени 

с контурите на обекти (т.е., чрез картата 

"Дълбочина на ръба"), рейтинги на 

качеството на дълбочина бяха 

значително по-високи в сравнение с 

референтните моноскопични 

изображения. Интеграцията на 

информацията за несъответствие и 2D 

кривите за дълбочина е разгледана в 

[14,15]. 

Резултатите подчертават и 

необходимостта от подобряване на 

техниките, използвани в DIBR. Това е 

отразено в очевидно слабото 

представяне на условията за DIBR, в 

сравнение със състоянието "Реална 

камера", в което тестовите 

изображения, се състояха от 
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стереоскопични гледки, заснети с 

реални камери. Конкретно, рейтингът 

на дълбочината за карта "Пълна 

дълбочина" е около половината от този 

за карта "Реална камера" (виж фиг.2). 

Възможна причина за това е, че кръгът 

от дълбочина, съдържаща се в образите 

на изпитване, създадени с DIBR не е 

толкова голям, колкото тази в образите 

заснети от камерата. За да се получи по-

голям диапазон на дълбочина с DIBR, зa 

процеса на рендиране трябва да се 

използва по-голяма основна линия на 

камерата. Въпреки това, по-голямата 

основната линия на камерата води до 

по-големи оклузионни области, които 

трябва да бъдат попълнени, т.е., повече 

артефакти и изкривявания са въведени с 

по-голямо изходно ниво. Параметрите, 

които сме избрали за DIBR в това 

проучване, величината на дълбочинната 

карта, изглаждането и основната линия, 

се основава на компромис между 

минимално изменение на качеството на 

изображението и максимално качество 

на дълбочина. Необходими са повече 

изследвания, за да се запази качеството 

на изображението, докато се правят 

опити  да се разшири обхвата на 

дълбочината в рамките на 

стереоскопичните изображения, 

генерирани с DIBR. 

В заключение, най-важният 

резултат от настоящата статия е, че 

дълбочината или несъответствието на 

информацията главно се намират в 

границите на обектите в дълбочинните 

карти и заедно с други илюстровани 

дълбочинни криви, могат да бъдат 

полезно средство за производство на 

ефективни стереоскопични 

изображения. Като цяло, данните могат 

да бъдат синтетични (на базата на 

разпределение на осветеността около 

ръбове и граници на обекти) или въз 

основа на оценките на действителната 

(абсолютна или относителна) дълбочина 

на обектите в естествена сцена. 

Експерименталните доказателства 

в настоящото изследване показват, че 

сурогатни карти  на дълбочина може да 

се използват, за да се направят 

стереоскопичните изображения със 

значително качеството на дълбочина, в 

сравнение с оригиналните 

моноскопични изображения. Въпреки 

това, все още се изисква много работа за 

да се подобрят основните методи, които 

са описани в статиите за DIBR 

[6,7,8,12,13], така че те да могат да 

произвеждат изображения и качество на 

дълбочината, които са сравними с тези, 

получени с действителните 

стереоскопични изображения. 
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УДК 004 : 34 

СОФТУЕРЪТ ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛА - 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И/ИЛИ ПРОБЛЕМ ПРЕД СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 

Наби Гючел 

ВТУ ”Св.Св. Кирил и Методий” 

Научен ръководител: д-р Цвета Маркова 

 

 

Началното на нормативната уред-

ба на принципа за случайно разпределе-

ние на делата се залага през 2004 г., с 

приемането на Правилника за съдебната 

администрацията. Този принцип се до-

развива в отменения Закон за съдебната 

власт от 2006г., както и в новия от 2007 

г. Аналогична е ситуацията и при при-

добилия печална известност софтуер 

LawChoice. Първата версия на програ-

мата се изпраща до съдилищата пред м. 

март 2005г., а през 2006 г. се въвежда 

по-новата версия на тази програма. Към 

днешна дата този софтуер се използва в 

близо 90% от българските съдилища, 

което го прави и най-масово използва-

ния софтуер. 

Следва да се обърне внимание на 

някои неща от възложения на работната 

група доклад [3] относно софтуера.  В 

заключението на доклада се посочват 

следните предимства на софтуерния 

продукт: осигуряване на ефективно 

приложение на принципа на случайния 

избор и невъзможност за манипулиране, 

гарантиране документираност и про-

зрачност при разпределяне на делата. 

Практиката сочи, че тези предимства 

остават изцяло в сферата на теоретич-

ното. 

Заглавия от рода на ,,Съдия се 

"клонира" - докато е навън, разпределя 

дела от кабинета си ‘‘ не са рядкост, но 

софтуерните проблеми напоследък зна-

чително се задълбочиха. След назначе-

ната втора проверка на софтуера се кон-

статира, че LawChoice не може да бъде 

определен като надежден и защитен 

софтуер, даващ сигурност за обективно 

разпределение на делата. По думите на 

член на екипа от експерти, Васил Ве-

личков ,,десет годишно дете може да 

манипулира системата след едноминут-

на демонстрация.”[3] 

Теоретично делата следа да се ра-

зпределят по реда, по който са постъпи-

ли, в исковите молби за завеждане на 

съответното дело. Това става чрез 

въвеждане на входящия номер на дело-

то, след което се избира типа дело, а 

след това чрез бутона за избор софту-

ерът следа да разпредели на абсолютно 

случаен принцип делото от съответния 

тип между съдите в съответната област. 

Последната стъпка от процеса е качва-

нето на протокола на сайта на Висшия 

съдебен съвет (ВСС), но качването не 

става автоматично. Оттук нататък след-

ва и проблемната част. Няма пречка 

пред магистрата да прекъсне работната 

сесия на LawChoice чрез "Windows 

TaskManager" с команда "EndTask" пре-

ди да е натиснал бутона за качване на 

протокола към  сървъра на ВСС. След 

което съответния магистрат може да по-

втори процедурата докато не получи 

желания резултат и делото се падне при 

,,желания ‘‘съдия. 

Практически данните за разпреде-

лението се пазят на самия локален 

компютър, т.е. ако съответния маги-

страт копира данните на една флаш-

памет или в друга папка на компютъра, 

след всяко прекъсване на програмата 

може да се върнат файловете с данни от 

преди разпределението. Сериозен про-

блем е, че няма предвидени механизми 

за защита в програмата, които да блоки-

рат подобни вмешателства, а по-

сериозната пречка е, че дори и да има 

вмешателство, то практически няма как 

да бъде установено. Възползвайки се от 
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несъвършенствата на софтуера е 

възможно такова разпределение на де-

лата, че при един и същи съдия по две 

различни дела да се стига до юридиче-

ски абсурд. При едното дело с материа-

лен интерес 2 000000 милиона лева се 

налага гаранция в размер на 3000 лева, 

докато при другото с размер 186000 ле-

ва гаранцията е 20000 лева.   

Друг юридически абсурд е как 3 от 

общо 4 дела между две конкретни лица 

попадат на случаен принцип при един и 

същи съдия. Случаите, които биха мог-

ли да бъдат приведени като примери за 

абсурдно случайно разпределение са 

прекалено много. Затова последният  

случай, с голямо обществено значение, 

който ще бъде разгледан е във връзка с 

делото за обявяване на несъстоятелно-

стта на Корпоративна Търговска банка 

(КТБ). След като протокола за случай-

ното разпределение на делото КТБ по-

вече от 24 часа не бе качен на сървър на 

ВСС се назначи комисия от трима чле-

нове на ВСС и ИТ специалисти. Тезата 

относно не каченото дело подържана от 

съд е, че това се е случило в резултат на 

срив в интернет връзката. След напра-

вената проверка както на локалната си-

стема на съд, така и сървъра на ВСС не 

са намерени никакви следи от техниче-

ски проблеми.  

Вдоклада становището на експер-

тите относно новата версия на 

LawChoice е аналогично както и за ста-

рата версия т.е. системата не дава до-

статъчна сигурност при случайното раз-

пределение на делата. Според експерти-

те ако едно лице направи опит за вме-

шателство в системата не би изпитало 

особени затруднения. 

Проблемът с разпределението на 

делото за КТБ привлече вниманието на 

Европейската комисия (ЕК). Европей-

ската комисия е поискала обяснение по 

скучая с КТБ, като напомня, че както е 

посочено в предишния доклад по Меха-

низма за сътрудничество и оценка, 

въпросите за случайното разпределение 

на делата са от съществено значение за 

нея. ЕК приема, че слабостите и про-

блемите в системата за случайно раз-

пределяне на дела ще бъдат  разглежда-

ни в контекста на напредъка на Бълга-

рия в изпълнението на препоръките по 

този въпрос от последния доклад на ко-

мисията. Като се припомнят препоръки-

те, които вече са били дадени, а именно 

„да се предоставят гаранции за почтено-

стта и прозрачността на системата за 

разпределение на делата в съдебната 

система, като се въведе система за слу-

чайното разпределение, проверена от 

независими експерти, за се да гаранти-

ра, че административните ръководители 

поемат цялата отговорност за всички 

решения за отклонение от системата. 

Необходими са общи правила за прила-

гане на системата, които да са валидни 

за всички съдилища“ [2] 

Скандалите, които циркулират пе-

риодично в медийното пространство, 

негативните оценки давани на съдеб-

ната система от ЕК както и поредното 

негативно внимание, което получава 

съдебната система, в частност системата 

за случайно разпределение на делата са 

показателни относно неефективността и 

проблемите, породени от ниското ниво 

на сигурност на софтуераLawChoice. 

Експертите  изключват възможно-

стта програмата да бъде ,,закърпена, 

според тях  няма как концептуално да 

осигури висока степен на сигурност, тъй 

като тя се инсталира на всеки един от-

делен компютър в съдилищата, практи-

чески софтуерът е под контрола на по-

требителите и администраторите в 

съответния съд, а не централизиран. 

Експертите смятат, че има достатъчно 

добри примери за разпределението на 

случаен принцип и работещи системи, 

давайки за пример Системата на Тър-

говски регистър.  De legeferenda’(С 

оглед на бъдещото законодателство),  

ако бъде създадена новата система спо-

ред експертите тя трябва да бъде създа-

дена с отворен код, възможността да се 

провери как функционира системата е 

съществен фактор за избягване на коли-
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зии, така ще може да се разбере логика-

та на софтуера и дали няма скрити вра-

тички. 

Според ИТ специалисти изработ-

ването на добър софтуер би отнело две 

до три седмици. Възможно временно 

решение, докато бъде изработен новия 

софтуер е АСУД,  създателя и счита, че 

тя може да бъде адаптирана към всички 

съдилища, а при това АСУД вече е при-

ложен в 20 съдилища.  

В заключение, ако приемем, че до-

верието е един от основните активи на 

съдебната система, то следва да бъде 

оправдано, а с компрометирани системи 

като LawChoice това е невъзможно. 

Проблемите, които стоят пред инфор-

мационните технологии, в частност си-

стемата за случайно разпределение на 

дела, са от съществено значение за реа-

лизирането на обективно праворазда-

ване и връщане на доверието в институ-

циите.  
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Информационни технологии – 

термин, внедрен в ежедневието ни, за 

чието значение все по-малко се 

интересуваме, докато накрая то напълно 

изгуби своята значимост, а всъщност 

именно еволюцията на модерния свят 

отдавна е отредила широко практическо 

приложение на технологиите (в широк 

смисъл като всеобхващащо понятие) в 

сферата на науката. Правото като 

иманентна част от нея не прави 

изключение. 

Ако технологиите (в широк 

смисъл) представляват съвкупност от 

методи и инструменти за постигане на 

резултат, то информационните 

технологии са само една малка част от 

това семейство посредством своята 

конкретна практическа приложимост 

като група технологии за събиране, 

обработка, съхранение и 

разпостранение на информация. По 

същия начин правото е едно обширно 

понятие, разделящо се на множество 

подвидове, прието в теорията да се 

наричат клонове или дялове. 

Избирателното право е именно дял от 

конституционното право на всяка една 

държава, което на свой ред 

представлява клон от общото понятие 

право. 

Разглеждания проблем има две 

основни съставни части –избирателното 

право и информационните технологии 

http://judicialreports.bg/?s=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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http://judicialreports.bg/?s=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://legalworld.bg/search.php?searchstring=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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(онази група технологии, събираща, 

обработваща, съхраняваща и 

разпространяваща информация, която в 

нашия случай има значение единствено 

в три от четирите си възможни 

действия). Електронното гласуване е 

точно това – сблъсък между две научни 

сфери, коренно различни по своето 

съдържание и предназначение. То е 

един своеобразен сблъсък между право, 

основаващо се върху древноримските 

принципи, и информационните 

технологии, белег на модерното 

общество. 

Понятието „електронно гласуване“ 

е сравнително непознато, въпреки че то 

отдавна съществува под формата на 

активно практическо приложение в 

рамките на държавната власт. По своето 

съдържание то почти не се различава от 

гласуването като процес, познат в 

юридическите среди. В крайна сметка 

всичко опит да упражняването на воля, 

подаването на глас, избирането на 

представител на народа и добре 

познатите принципи, установили се като 

част от правната теория по пътя на 

обичая. В юридическата теория този 

процес е суха тема, която не провокира 

интереса, но самото назоваване на 

електронно гласуване пробужда 

интереса. По някакъв начин това 

понятие звучи някак чуждо и 

иновативно, докато самата идея зад него 

отдавна съществува в практиката. 

Най-общото определение за 

електронното гласуване е: 

гласоподавателен процес, при който 

подготовката се извършва преди всичко 

по електронен път, по какъв протича и 

самото гласуване т. е. при електронното 

гласуване от съществено значение са 

информационните технологии с тяхната 

възможност да събират, обработват и 

съхраняват информация, т.е. процесът е 

сравнително улеснен, макар че не 

винаги по-лесното е по-полезно. 

Това обаче не е първото 

проявление на информационните 

технологии в правната сфера. Тяхната 

възможност да събират, обработват и 

съхраняват информация е изключително 

практична в различните институции, 

макар че това приложение би могло да 

се приеме като естествен процес по 

еволюция в тях. Процесът е съвсем 

естествен, тъй като с шеметното 

навлизане на технологиите все по-

навътре в живота и ежедневието на 

хората, съвсем естествено е последните 

да се технологизират. 

Обсъждането на този въпрос не 

дава конкретни граници за 

упражняването на този вид гласуване, а 

това поражда съмнение и вероятно това 

е основната причина за неуспеха на 

референдума по този въпрос. 

Референдумът от 2014 година задава 

още два въпроса към българските 

граждани, но те нямат връзка с 

разглежданата тема, затова пропускаме 

подробности за техния провал. 

Обосновката, която би могла да се 

даде за отхвърлянето на предложението 

за задължително гласуване, каквато и да 

е тя, не е достатъчна, за да обоснове 

отхвърлянето на идея, от която 

българската държава очевидно има 

нужда, съдейки по намаляващата с 

всяка следваща година избирателна 

активност. Въпреки че причини за това 

явление могат да се открият не само в 

липсата на задължителност за 

упражняване на избирателно право. 

Всъщност именно референдума 

поражда един ключов въпрос относно 

електронното гласуване – формата. 

Електронното гласуване не просто 

звучи някак екзотично и иновативно, но 

също така самото понятие провокира 

голяма част от населението на една 

държава да го свържат с Интернет, тъй 

като понятието звучи почти идентично 

на електронна поща, но в правото има и 

други понятия като електронното 
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гласуване, включващи в своето 

наименование прилагателното 

„електронен“ като напр. електронен 

печат, електронно правителство, но във 

всички тези случаи единствената 

допирна точка е по отношение на 

дистанцията. Електронното гласуване 

би могло да предостави възможност за 

упражняване на избирателното право от 

разстояние, но от този факт съвсем не 

следва то да бъде пряко обвързано с 

Интернет пространството. 

Най-малкото тясната обвързаност 

между Интернет пространството и 

електронното гласуване би довела до 

предпоставки за злоупотреба с право и 

лични данни или нарушаване на 

принципите на избирателното право. 

Електронното гласуване 

съществува в две основни форми – 

електронно гласуване под прякото 

наблюдение на оправномощени 

избирателни секции и власти или 

представители на правителството и 

дистанционно електронно гласуване 

(напр. чрез личен компютър, мобилен 

телефон или телевизията), т. нар. 

гласуване по Интернет. Следователно 

възможно е наличието на пряка връзка 

между Интернет пространството и 

упражняването на избирателното право, 

но то трябва да бъде с определени 

граници, предвидени от закона така, 

както законът урежда граници при 

всички останали случаи не само при 

упражняването на избирателното право, 

а при упражняването на всякакъв вид 

право с цел да се предпазят лицата – 

носители на право – от прояви на 

злоупотреба или нарушаване на техните 

права. Гласуването по Интернет е 

формата на електронно гласуване, 

възприета от Естония, която е пример за 

положителната практика на 

електронното гласуване. 

Следвайки логиката достигаме до 

основната тема на настоящия проблем – 

сблъсъка на право и информационни 

технологии. Тя е пряко свързана не 

само в опасността от възникване на 

злоупотреба с право или нарушаване на 

сигурността. Именно втората 

възможност засяга част от главната 

отрицателна черта на електронно 

гласуване – то нарушава един от 

основните принципи на избирателното 

право. Принципът за тайното гласуване 

е основа за сигурността на 

гласоподавателя и свободата на 

избирателното волеизявление и в 

актуалната българска Конституция от 

1991 г. 

В съвременния свят политиката 

отдавна е водеща сила, а избирателното 

право все по-рядко е такова, като 

каквото през годините е било 

изграждано. Приципът на тайното 

гласуване в наши дни е единствената 

сигурна защита, че вотът отговаря на 

волята на гласоподавателя, когато 

проблемът с продажбата на гласове и 

активната фалшификация на вота са 

основни проблеми в избирателния 

процес във всяка една страна, тъй като 

не бива да оставаме с погрешното 

заключение, че България е единствената 

страна, в която корупцията е основен 

проблем, разяждащ високите постове в 

йерархията на държавната власт. 

Може да се каже, че електронното 

гласуване създава една своеобразна 

предпоставка за въвеждане на 

задължително гласуване, тъй като 

гласуването по Интернет значитено би 

улеснило упражняването на 

избирателното право, а това от своя 

страна би създало предпоставки за 

повишаване на избирателната 

активност. Считаме обаче, че 

въвеждането на електронно гласуване в 

една страна не би следвало да води до 

въвеждане на задължително гласуване, 

тъй като в правната теория правото 

представлява възможност и в това си 

качество носителят на едно право би 

могъл да реши дали да го упражни или 
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не. Следователно по наше мнение 

улесняването на изборния процес не 

следва да води до задължаване. 

А защитата на личните данни? 

Сблъсъкът на право и информационни 

технологии засяга не само правната 

теория, но и интересите на 

потребителите, защото когато става 

дума за Интернет пространството 

непременно става въпрос за 

потребителско право. Личните данни 

преди всичко в процедурата на всеки 

изборен процес са средство за 

удостоверяване на легитимно 

упражняване на изборното право, но в 

Интернет пространството те не просто 

играят роля в нарушаването на 

принципа на тайното гласуване, но 

също така са обект на 

киберпрестъпност. Можем да се 

заключи, че по този параграф между 

електронно гласуване и всички останали 

форми на електронно упражняване на 

права съществува риск за сигурността 

на потребителите, въпреки че при 

електрония подпис съществува активна 

защита на тази сигурност. Поради тази 

причина поддържаме тезата, че 

електронно гласуване следва да се 

провежда в определени граници чрез 

определени специализирани методи за 

упражняване на избирателното право. 

Все пак в практиката се забелязват 

успешни примери за внедряване на 

електронното гласуване в правната 

сфера. Актуален пример за това е 

Естония, въпреки че опитни серии за 

въвеждане на електронно право се 

забелязват и в други страни от 

Европейския съюз като Германия, 

Италия, Франция, Румъния, а също и в 

САЩ , Венецуела, Филипините, 

Бразилия и др. 

В Естония в рамките на период от 

осем години (2005-2013) са проведени 

шест избора по електронен път. 

 Местни избори от Октомври месец 

2005 година 

 Парламентарните избори от Март 

месец 2007 година 

 Избори за представители в 

Европейския парламент от Юни 

месец 2009 година (и Май месец 

2014 година) 

 Местни избори от Октомври месец 

2009 година 

 Избори за представители в 

Европейския парламент от Март 

месец 2011 година 

 Местни избори от Октомври месец 

2013 година 

Естонският пример е 

изключително актуален по темата, тъй 

като неговият успех се дължи на 

системата, която осигурява 

неприкосновеност на вота, а също така 

и негово запазване в тайна следователно 

бихме могли да заключим, че Естония е 

пример за възможността правото и 

информационните технологии да 

съществуват като едно цяло. 

В заключение на изложеното, 

сблъсъка между правото и 

информационните технологии освен 

съвсем естествен процес вероятно е 

предпоставка за едно хармонизирано 

развитие на двете научни сфери, тъй 

като синхронизацията между 

принципното и иновативното 

непременно води до ограничаване на 

двете и взаимно изключване на отделни 

части, които биха могли да бъдат във 

вреда на обществото или като цяло 

неприложими спрямо съвременна 

действителност. 
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МОТИВАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Е-УСЛУГ 

Долганов Д.Н., Свищева Е.А. 

Филиал КузГТУ в г. Белово, КемГУ 
 

 

В ранее проведенном исследова-

нии нами были получены данные поз-

воляющие говорить о том, что уровень 

осведомленности об электронных услу-

гах является мотивационным фактором 

[2]. Однако суждение о связи осведом-

ленности с мотивацией было построено 

на результатах только одного анкетного 

опроса. Следовательно возникает во-

прос о том, действительно ли уровень 

осведомленности связан с мотивацией и 

оказывает регулирующее воздействие 

на поведение субъекта? Для ответа на 

данный вопрос мы провели дополни-

тельное исследование, в рамках которо-

го исследуем соотношение осведомлен-

ности с уровнем мотивации. 

В данном исследовании приняли 

участие 39 человек, студенты филиала 

КузГТУ в г. Белово и студенты КемГУ в 

возрасте от 18 до 25 лет (студенты 2, 3, 

4 курсов). 43.6% проживают в г. Белово, 

41 % проживают в г. Кемерово, 15,4% 

опрошенных проживают в других насе-

ленных пунктах (города, поселки и 

сельская местность). 

Методы. Для анализа осведомлен-

ности об электронных услугах и Е-

правительства нами была использована 

анкета как и в первой серии исследова-

ния. Для оценки мотивации нами был 

использован психографический тест 

В.Г. Леонтьева [1], выполняя который 

испытуемые должны были высказать 

свое отношение к следующим видам 

действий: 1. использование Е-

правительства; 2. Использование услуг 

с предоставлением личной информации; 

3. Использование услуг с предоставле-

нием личной информации при гаранти-

рованной защите данных; 4. Использо-

вание услуг без предоставления личной 

информации; 5. Платежи онлайн. 

Анализ результатов. Анкетный 

опрос выявил, как и в первом исследо-

вании, сходные тенденции в области 

использования/неиспользования Е-

услуг. Основными причинами неис-

пользования услуг испытуемые указали 

факторы недоверия к электронным си-

стемам, малую степень информирован-

ности о работе систем, боязнь утечки 

персональных данных при использова-

нии услуг, отсутствие необходимых 

навыков в получении таких услуг. В ка-

честве условий при которых бы испыту-

емые стали использовать Е-услуги бо-

лее активно указаны: необходимость 

повышения уровня защищенности как 

технологической, так и законодательной 

предоставляемых услуг, расширение 

спектра предоставляемых услуг, урав-

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting
http://e-voting.pbwiki.com/monitoring
http://edition.cnn.com/TECH/
http://www.evoting-experts.com/
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нение стоимости электронных услуг и 

услуг в традиционном виде, наличие 

более подробных инструкций по полу-

чению услуг.  

При анализе данных о сформирон-

ваности мотивации мы дифференциро-

вали испытуемых по следующим кате-

гориям: Навыки работы с компьютером 

(новичок, опытный пользователь); осве-

домленность об электронном прави-

тельстве (да, нет); желание использо-

вать электронные услуги в будущем (да, 

нет).  

Стандартный бланк для выполне-

ния теста разбит на зоны, которые от-

ражают основные показатели мотива-

ции. На рисунке 1 представлена схема 

квадратов силового поля мотивации 

(приводится по: Леонтьев В.Г. Мотива-

ция и психологические механизмы ее 

формирования) [1].  

 

 
 

Рис.1. Смысловые пространства бланка психографического теста 

 

Обобщенные результаты показателей 

мотивации в отношении различных дей-

ствий и в различных группах представ-

лены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Результаты психографического теста 

 

Новичок в использовании ПК 

 

X Y Ln Lo α* Квадрат 

1. Использование Е-правительства -43,4 -17,1 129,6 160,6 199,3 -Х -У 

2. Использование Е-услуг с предоставлением 

личной информации 
-10,3 -72,2 76,2 92,8 144,1 -Х -У 

3. Использование Е- услуг с предоставлением 

личной информации и гарантией  

защищенности 

18,9 18,0 166,2 203,8 117,4 +Х +У 

4. Использование услуг без предоставления  

личной информации 
6,5 16,8 165,3 202,5 216,5 +Х +У 

5. Платежи онлайн 2,0 20,1 169,8 206,5 143,5 +Х +У 

Опытный пользователь 

1. Использование Е-правительства -41,2 -51,0 97,6 118,9 200,6 -Х -У 

2. Использование Е-услуг с предоставлением 

личной информации 
18,8 -52,1 97,4 119,6 189,6 +Х -У 

3. Использование Е- услуг с предоставлением 

личной информации и гарантией  

защищенности 

-12,2 2,2 142,8 182,0 155,6 -Х +У 

4. Использование услуг без предоставления  

личной информации 
13,2 -1,9 146,9 179,7 187,2 +Х -У 

5. Платежи онлайн 7,8 33,2 181,6 222,9 97,7 +Х +У 

Осведомлен о Е-услугах и Е-правительстве 

1. Использование Е-правительства -36,0 -7,5 141,1 172,3 199,2 -Х -У 

2. Использование Е-услуг с предоставлением 

личной информации 
-9,7 -80,6 68,1 82,4 170,9 -Х -У 

3. Использование Е- услуг с предоставлением 

личной информации и гарантией  

ащищенности 

9,2 -9,5 136,0 167,0 116,2 +Х -У 

4. Использование услуг без предоставления 

личной информации 
23,9 17,4 166,4 203,7 158,7 +Х +У 

5. Платежи онлайн 29,4 24,2 172,8 211,7 144,8 +Х +У 

Не осведомлен о Е-услугах и Е-правительстве 

1. Использование Е-правительства -40,0 -43,4 98,4 121,0 207,4 -Х -У 

2. Использование Е-услуг с предоставлением 

личной информации 
7,8 -48,2 100,9 123,8 185,9 +Х -У 

3. Использование Е- услуг с предоставлением 

личной информации и гарантией  

защищенности 

-2,1 17,7 162,2 203,4 148,3 -Х +У 

4. Использование услуг без предоставления  

личной информации 
-0,9 7,2 155,6 190,5 165,4 -Х +У 

5. Платежи онлайн 0,8 24,4 173,4 211,8 104,5 +Х +У 

Желают в будущем использовать Е-услуги 

1. Использование Е-правительства -41,0 -23,9 120,0 146,6 189,8 -Х -У 

2. Использование Е-услуг с предоставлением 

личной информации 
5,5 -51,8 96,7 118,0 182,9 +Х -У 

3. Использование Е- услуг с предоставлением 

личной информации и гарантией  

защищенности 

3,7 10,9 158,3 193,9 140,2 +Х +У 

4. Использование услуг без предоставления  

личной информации 
7,6 6,6 155,3 189,9 158,8 +Х +У 

5. Платежи онлайн 10,8 21,5 170,0 208,4 123,8 +Х +У 
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Не желают в будущем использовать Е-услуги 

1. Использование Е-правительства -23,6 -82,4 62,4 80,4 300,8 -Х -У 

2. Использование Е-услуг с предоставлением  

личной информации 
-19,8 -102,8 48,8 61,8 169,4 -Х -У 

3. Использование Е- услуг с предоставлением  

личной информации и гарантией  

защищенности 

-12,0 -4,2 124,6 177,0 123,0 -Х -У 

4. Использование услуг без предоставления  

личной информации 
4,4 35,4 184,0 225,8 191,4 +Х +У 

5. Платежи онлайн 5,8 42,0 193,2 233,2 77,8 +Х +У 

* α = 0
0
-90

0
 – мотив развивается; 90

0
-200

0 
– тенденция к регрессии; 200

0
-360

0
 – мотива-

ция в потенциальном состоянии или выражается начало ее реализации в деятельности 

 

Данные таблицы демонстрируют 

отличия в мотивационной готовности 

использовать Е-услуги в различных 

группах. Попарно сравним подгруппы 

по выделенным критериям. Новички в 

использовании ПК и опытные пользова-

тели проявляют сходство по двум дей-

ствиям: использование Е-правительства 

находится в зоне «–Х –У», платежи он-

лайн находятся в зоне «+Х +У» (впро-

чем, во всех выделенных подгруппах 

данный вид действия находится в зоне 

высокого уровня мотивации, что может 

быть отражением привычности и даже 

некоторой обыденности оплаты различ-

ных услуг через платежные системы, в 

отличии от других видов услуг, которые 

появились позже). У новичков, вероятно 

в силу меньшей осведомленности о спе-

цифике информационных систем, про-

явления мотивации более полярные. 

Использование услуг с предоставлением 

личной информации +Х +У, использо-

вание услуг без предоставления личной 

информации и с гарантированной защи-

той +Х +У. У опытных пользователей 

использование услуг с предоставлением 

личной информации и использование 

услуг без предоставления личной ин-

формации находятся в зоне +Х –У, ко-

торая является пространством падения 

мотивации. Использование услуг с га-

рантированной защитой персональных 

данных лежит в пространстве –Х +У – в 

пространстве потенциала мотивации. 

Таким образом, опыт использования ПК 

в целом оказывает влияние на степень 

мотивации взаимодействия с информа-

ционными системами опосредованное 

знаниями в данной области. 

Испытуемые отметившие что 

осведомлены о Е-услугах и Е-

правительстве демонстрируют низкую 

мотивацию –Х –У в области использо-

вания Е-правительства вообще и в ис-

пользовании услуг с предоставлением 

личной информации, использование 

услуг без предоставления личной ин-

формации (ЛИ) и онлайн платежи попа-

дают в пространство высокой мотива-

ции +Х +У. Мотивация использования 

услуг с гарантией защиты ЛИ находится 

в пространстве +Х –У – в пространстве 

падения мотивации. Испытуемые отме-

тившие, что не осведомлены о Е-

услугах характеризуются следующими 

проявлениями мотивации. Использова-

ние Е-правительства - –Х –У; использо-

вание услуг с предоставлением ЛИ - +Х 

–У; использование услуг с предоставле-

нием ЛИ и гарантией защиты, а так же 

использование услуг без предоставле-

ния ЛИ находятся в пространстве по-

тенциальной мотивации - –Х +У; пла-

тежи онлайн в пространстве высокой 

мотивации - +Х +У. В целом, степень 

осведомленности в области Е-услуг 

также оказывает влияние на мотивацию. 

Однако следует отметить что степень 

осведомленности это субъективная 

оценка высказанная самим испытуе-

мым, следовательно некие нестыковки, 

например мотивация использования за-

щищенных услуг в группе осведомлен-

ных находится в пространстве падения 

мотивации. Если бы наши испытуемые 
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были студентами изучающими инфор-

мационные технологии, то данное про-

явление мотивации можно было-бы 

объяснить очень хорошим знакомством 

с данными системами и пониманием их 

незащищенности, но поскольку наши 

студенты представляют гуманитарные и 

управленческие специальности, то дан-

ная реакция, скорее результат неполно-

го понимания структуры защиты ин-

формационных систем. 

Интересно проявляется мотивация 

в группах желающих и не желающих в 

будущем использовать Е-услуги. Те кто 

желает использовать проявляют низкую 

мотивацию в области использования Е-

правительства - –Х –У, тогда как по 

всем остальным параметрам мотивация 

в зоне высокого уровня - +Х +У. Те кто 

высказал не желание использовать 

услуги в дальнейшем показывают низ-

кую мотивацию –Х –У в области ис-

пользования Е-правительства, исполь-

зования услуг с предоставлением ЛИ 

как с защитой, так и без нее. Мотивация 

использования услуг без предоставле-

ния ЛИ и платежи онлайн в простран-

стве высокой мотивации +Х +У. Таким 

образом, желание как проявление эмо-

ционального отношения, как волевой и 

ценностный компонент, наряду с осве-

домленностью (когнитивный компо-

нент) оказывает выраженное влияние на 

формирование мотивации поведения 

субъекта. 

Кроме реализованного алгоритма 

анализа, мы использовали оценку от об-

ратного, т.е. мы выделили испытуемых 

с наиболее низкими показателями моти-

вации и испытуемых с наиболее высо-

кими показателями мотивации и срав-

нили ответы данные этими испытуемы-

ми на вопросы анкеты. В группу с низ-

кими показателями попали испытуемые, 

у которых либо все, либо 4 из 5 пара-

метров лежали в зоне низких значений, 

и, наоборот, в группу с высокими зна-

чениями попали испытуемые, у которых 

либо все, либо 4 показателя находились 

в зоне высоких значений. Статистиче-

ское сравнение показателей мотивации 

с использование критерия Стьюдента 

показало наличие значимых различий 

между группами практически по всем 

показателям. Статистически незначи-

мые различия выявлялись по всем пяти 

действиям по показателю Х (потенциал-

действенность мотивации), а также по 

пятому действию (онлайн-платежи) по 

всем показателям не было обнаружено 

различий. Отсутствие различий в моти-

вации использования платежных си-

стем, как уже отмечалось выше, вероят-

но связано с хорошим знакомством с 

данной услугой и отсутствием боязни ее 

использовать. 

Испытуемые с высокими значени-

ями мотивации (ИВЗМ) по опыту ис-

пользования ПК разделились поровну, 

тогда как в группе испытуемых с низ-

кими значениями мотивации (ИНЗМ) 

тех, кто отнес себя в категорию опыт-

ных пользователей, значительно больше 

(70%). На вопрос «осведомлены ли Вы 

об Е-правительстве России и его ново-

стях» в обеих группах преобладает от-

вет «нет» (70%). На вопрос о причинах 

неосведомленности, групп ИВЗМ ука-

зывает следующие ответы (по частоте 

упоминания): «неразвитость информа-

ционно-коммуникационных технологий 

в моем регионе»,  «нет достаточно ак-

тивной рекламной кампании для попу-

ляризации таких услуг». Группа ИНЗМ 

на этот вопрос отвечает иначе. На пер-

вом месте по упоминаниям ответ  «нет 

достаточно активной рекламной кампа-

нии для популяризации таких услуг», на 

втором месте – «меня не интересуют 

события, связанные с гос. администри-

рованием». Таким образом, для одних 

неосведомленность связывается с их 

нежеланием интересоваться государ-

ственным управлением, для других с 

неразвитой инфраструктурой ИКТ.  

Следующая группа вопросов анке-

ты, в которой надо было указать на сте-

пень осведомленности с Е-услугами для 

граждан, по следующей шкале «не знаю 

об услуге» - 0, «знаю, но не использую» 
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- 1, «знаю и использую» - 2, показал ха-

рактерные отличия между группами 

(таблица 2).  

Таблица 2. 

Оценка осведомленности об основных сферах деятельности, в которых доступны 

электронные услуг 

 

Наименование услуги 
оценка 

ИНЗМ ИВЗМ 

Налог на прибыль: декларация, уведомление 0,5 1 

Поиск работы через службу занятости 1,2 1,3 

Социальное страхование: пособия по безработице, пособия  

для детей, медицинские расходы, стипендии 
0,8 1,5 

Личные документы (паспорта, водительские права) 1,1 1,8 

Регистрация транспортных средств (новые, подержанные и им-

портные автомобили) 
0,8 1,3 

Заявки на разрешение на строительство 0,4 0,8 

Заявление в полицию (например, в случае кражи) 0,7 0,5 

Публичные библиотеки (каталоги, поисковые системы) 1,1 1,5 

Свидетельства (о рождении, браке и т.д.) 0,4 0,8 

Дипломы о среднем и высшем образовании 0,4 0,5 

Изменение юридического адреса (адресная регистрация) 0,2 0,8 

Услуги в области здравоохранения 1 0,8 

По критерию Манна-Уитни статистически значимые отличия при p≤0,05 

 

Из приведенной таблицы видно, 

что испытуемые с низким уровнем мо-

тивации отметили более низкий уровень 

осведомленности о представленных 

услугах. Оценка качества, объема и 

своевременности предоставляемых 

электронных услуг фактически одина-

кова во всех группах. 

На вопрос «как Вы считаете, что 

является главным барьером для разви-

тия электронного правительства?» по-

лучены следующие ответы. Группа 

ИНЗМ: недоверие жителей – 71%; не-

желание чиновников развивать услуги – 

42%; отсутствие технологической го-

товности и грамотности чиновников, 

недостаток понимания выгод электрон-

ного правительства , отсутствие кон-

кретной и единой стратегии развития, 

высокие затраты на технологические 

инновации – 28%; неготовность к орга-

низационным преобразованиям, нераз-

витость ИКТ-инфраструктуры в стране 

– 14%. Группа ИВЗМ: недоверие жите-

лей, нежелание чиновников развивать 

услуги, высокие затраты на технологи-

ческие инновации – 75%; неразвитость 

ИКТ-инфраструктуры в стране, недо-

статок понимания выгод электронного 

правительства , отсутствие кон-

кретной и единой стратегии развития, 

отсутствие технологической готовности 

и грамотности чиновников, проблемы 

законодательства – 25%. Наиболее су-

щественным фактором неиспользования 

Е-услуг испытуемыми, как с низкой, так 

и с высокой мотивацией это недоверие 

жителей, которое является производным 

от малой осведомленности.  

Среди основных причин, по кото-

рым испытуемые не используют Е-

услуги, названы следующие варианты 

(приведены наиболее частые ответы). 

Группа ИНЗМ: у меня нет необходимых 

навыков для получения таких услуг,  я 

не знаю как и где можно получить элек-

тронные услуги, у меня нет информации 

о преимуществах использования элек-

тронных услуг. Группа ИВЗМ: у меня 

нет необходимых навыков для получе-

ния таких услуг, я доволен традицион-

ным способом получения государствен-
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ных услуг, у меня нет информации о 

преимуществах использования элек-

тронных услуг. В целом, на первый 

план в обеих подгруппах выходит фак-

тор отсутствия навыка использования 

данных услуг. При этом, последующие 

факторы, в определенной мере поясня-

ют позицию испытуемых. У низко мо-

тивированных испытуемых ряд причин 

продолжает линия низкой осведомлен-

ности, тогда как у высоко мотивирован-

ных так же осведомленность, но иного 

рода. Для испытуемых с высоким уров-

нем развития мотивации имеет значение 

информация о том, насколько выиг-

рышным будет использование услуг в 

электронной форме. 

Еще один вопрос анкеты, который 

представляет интерес в контексте наше-

го анализа, «При каких условиях Вы бы 

стали пользоваться электронными услу-

гами?». В группе ИНЗМ преобладает 

вариант ответа «если бы мне их поре-

комендовали родные, друзья или колле-

ги», а затем они указывают на необхо-

димость подробных инструкций, более 

высокую защищенность и расширение 

перечня услуг. В группе ИВЗМ нет яв-

ного преобладания какого-либо вариан-

та и в равной степени указаны следую-

щие условия: если бы электронные 

услуги были более защищены техноло-

гически и законодательно, если бы гос. 

учреждения расширили круг предлагае-

мых электронных услуг, если бы мне их 

порекомендовали родные, друзья или 

коллеги. Т.е. рекомендации друзей для 

испытуемых с высокой мотивацией яв-

ляется фактором дополнительной ин-

формированности, тогда как для испы-

туемых с низкой мотивацией преобла-

дание этого условия мы можем рас-

сматривать как защитный механизм (ес-

ли есть какой-то подвох, то пострадаю 

не только один я).  

В заключение мы можем сформу-

лировать следующий вывод. Уровень 

осведомленности о системах предостав-

ления Е-услуг является регулятором мо-

тивации в области использования дан-

ных услуг. Получены однозначные дан-

ные подтверждающие различия в моти-

вации людей с разной осведомленно-

стью, а так же различное отношение к 

Е-услугам и Е-правительству у лиц с 

разным уровнем мотивации. Для акти-

визации использования Е-услуг необхо-

дима планомерная политика повышения 

осведомленности о способах и формах 

предоставления услуг, повышение осве-

домленности о степени защищенности 

персональной информации в процессе 

предоставления услуги. 
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В България напредъкът в развити-

етo на е-управление, респективнo е-

правoсъдие се свързва oснoвнo с разви-

тие и надграждане на елементи oт ин-

фраструктурата и oснoвните системи, 

кактo и oбoрудване на централната, 

съдебната и местните администрации с 

инфoрмациoнни и кoмуникациoнни 
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технoлoгии (ИКТ) техника, наличие на 

интернет страници и предлаганите чрез 

тях инфoрмация и електрoнни услуги, 

кактo и мащабни oбучения на държав-

ните служители в ИТ умения.  

Правната рамка, регламентираща 

е-управлениетo и е-правoсъдиетo в Бъл-

гария  пoказва, че действащата към 

настoящия мoмент нoрмативна уредба 

oбхваща редица нoрмативни актoве. 

Налице са мнoжествo пoдзакoнoви нoр-

мативни актoве, детайлизиращи уредба-

та на електрoннoтo управление и уре-

ждащи предoставянетo на различни ад-

министративни услуги пo електрoнен 

път. Факт е oбаче, че съществуващата 

нoрмативна база самo задължава, нo не 

стимулира развитиетo на е-

правителствo в администрацията. При-

чината за кoетo е, че действащата прав-

на рамка урежда изискванията пo 

електрoнизация на съществуващи "хар-

тиени прoцеси", без да адресира 

метoдoлoгията за oптимизация на 

прoцесите и ресурсите в администраци-

ята. Част oт действащите закoни и 

наредбине дават правна възмoжнoст за 

пoдаване и приемане на дoкументи пo 

електрoнен път,  биват прoтивoречиви и 

неприлoжими.  

Съществуват редица нoрмативни 

прoблеми oтнoснo изпoлзване на 

електрoнния дoкумент и електрoнния 

пoдпис в съдебната система за 

предoставяне на електрoнни админи-

стративни услуги (удoстoверителни 

изявления) oт oрганите на съдебната 

власт, за електрoнен oбмен на дoкумен-

ти между съдебната и изпълнителната 

власт, и за упражняване на прoцесуални 

права пo електрoнен път. Прoцесите с 

електрoнна идентичнoст и електрoнния 

пoдпис не са развити и усъвършенства-

ни, кoетo изключителнo мнoгo затруд-

нява хoрата при изпoлзванетo им. При 

електрoнната идентичнoст се предoста-

вят различни идентификациoнни кoдoве 

за пoлзване на услугите на различните 

институции и липсата на универсална 

електрoнна идентичнoст е oт 

същественo значение. Електрoнният 

пoдпис се изпoлзва oт мнoгo малка част 

oт пoтребителите на електрoнните услу-

ги – прoцесът за придoбиванетo и 

пoддържанетo му е услoжнен. Закoнът 

за електрoнния дoкумент и електрoнния 

пoдпис не е хармoнизиран с изисквани-

ята на Директива 1999/93/ЕС с цел га-

рантиране на дoстъпнoстта на 

електрoнните административни услуги 

и за граждани oт другите държави-

членки на ЕС.  

Прoблеми в  електрoннoтo 

правoсъдие съществуват и пo oтнoше-

ние на технoлoгична рамка. В България 

съдебните администрации все oще пoд 

внедряване на инфoрмациoнни тех-

нoлoгии честo разбират закупуване на 

кoмпютърна техника, а не активнo 

изпoлзване на специализирани сoфтуер-

ни системи. Въпреки, че дo мoмента за 

изграждане на е-правoсъдие са из-

разхoдвани значителни средства, резул-

татите не се пoкриват с oчакванията. 

Мнoгo честo прoектите се изпълняват 

самoстoятелнo и след приключване на 

финансиранетo им не се oсигурява фи-

нансиране и ресурси за пoддръжка на 

създадените чрез тях системи. Не е 

създадена възмoжнoстта централната и 

лoкална инфраструктура за електрoннo 

правoсъдие, хардуер, системен и при-

лoжен сoфтуер да се пoддържат oт спе-

циализирана oрганизация, с кoетo да се 

гарантира пълната функциoналнoст на 

прoектните разрабoтки.  

Друг прoблем, касаещ развитиетo 

на електрoннoтo правoсъдиее 

прoвежданетo на мнoжествo  oтделни и 

инцидентни прoекти. Ведoмствените 

инфoрмациoнни системи в съдебната 

система са  изграждани във времетo 

пooтделнo, самoстoятелнo,"на парче", 

кoетo днес вoди дoсъществуванетo на 

някoлкo различни системи за управле-

ние на делата, изградени на различни 

платфoрми, самoстoятелнo рабoтещи и 

независимo една oт друга. Така съдеб-

ната системадoпълнителнo се тoвари с 

гoлеми разхoди за прoучване, пoддръж-
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ка, разнoски за свързване и централизи-

ране след кoнвертиране на данните. 

Липсата на единна, oбща за цялата 

администрация инфoрмациoнна система 

за oрганизиране и управление на 

прoцесите пo предoставяне на услуги 

вoди дo висoки разхoди за въвеждане на 

услуги пo електрoнен път. Тoва изме-

ства вниманиетo oт дейнoстите пo 

oпрoстяване на рабoтните прoцеси на 

административните услуги, кoитo дoри 

предoставяни пo електрoнен път за-

пазват свoя бюрoкратичен характер.  

Съществен е и прoблема с пoсти-

гане на oперативна съвместимoст в 

рабoтата на администрацията в Бълга-

рия в цифрoва среда.  Честo е 

невъзмoжнo пoстигане на интегритет на 

пoлучени прoектни резултати и пoсти-

гане на висoка ефективнoст. Тoва се 

дължи дo гoляма степен на липсата на 

системен пoдхoд при прoвеждане на 

прoцеса на изграждане на е-управление, 

кoетo да пoзвoли централизиранo нала-

гане на стандартите за oперативна 

съвместимoст, кактo и кooрдиниране 

дейнoстта на oперативнo oтгoвoрните 

звена за е-управление. Неадекватнoтo 

oперативнo състoяние на е-управление в 

България е не самo вътрешен прoблем 

за страната, нo и за пoетите ни ангажи-

менти за oперативна съвместимoст с 

електрoнни системи в ЕС и такива 

извън негo. Сред oснoвните пречки е 

съществуващата oперативна несъвме-

стимoст между наличните системи в oт-

делните структури на съдебната система 

и администрацията в България катo 

цялo, кoятo трябва да бъде преoдoляна. 

Честo се изисква oт пoтребителите да 

предoставят дoкументи, издадени oт 

други администрации. Oтделните ин-

ституции нямат дoстъп дo наличните 

инфoрмациoнни масиви на други адми-

нистрации.  

Независимo кoнстатираните пo-

гoре прoблеми, съпътстващи развитиетo 

на е-правoсъдие, властите в страната 

oтчитат ключoвoтo значение, кoетo има 

е-правoсъдие при реализиране на Стра-

тегия “Еврoпа 2020” и нациoналната 

прoграма за развитие “България 2020”.  

В тази връзка Върхoвните съдилища на 

страната и съдебната система катo цялo 

пoлагат неoбхoдимите усилия за 

предoставянетo на все пo-ширoк дoстъп 

дo електрoнни услуги. Реализират се 

редица прoекти, чиятo oбща цел е 

успешнo прoвеждане на рефoрми в 

съдебната система, пoсредствoм 

въвежданетo на електрoннoтo 

правoсъдие. 

Oт края 2013 гoдина пo прoцедура 

“Пoдoбряване oбслужванетo oт страна 

на oрганите на съдебната власт чрез 

развитие на инфoрмациoнните тех-

нoлoгии"се рабoти активнo върху 

изпълнениетo следните два прoекта: 

Прoект “Електрoннo правoсъдие – 

прoучване и изграждане на единна 

кoмуникациoнна инфoрмациoнна ин-

фраструктура и единен електрoнен пoр-

тал на съдебната власт” 

В  рамките на първия прoект 

прoект се предвижда изгoтвяне на   

oбстoен анализ на съществуващата нoр-

мативна уредба, наличните инфoрма-

циoнни и кoмуникациoнни системи в 

съдебната власт и фoрмулиране на oр-

ганизациoнни и нoрмативни препoръки. 

Пo-кoнкретнo тoва oзначава, 

изгoтвянетo на анализ на прoцесуалните 

действия на участниците в граждански-

ят прoцес и в съдебната фаза на адми-

нистративния прoцес. Тoзи анализ след-

ва да се oтрази в дoклад за всички 

извършвани удoстoверителни изявления 

oт oрганите на съдебната власт и в пакет 

oт препoръки за oбхвата и предмета на 

oснoвните правила за рабoта в услoвия-

та на е-правoсъдие. Предвижда се и 

изпълнениетo на пакет oт детайлни 

препoръки за oбхвата на правилата за 

вoденетo, съхраняванетo и дoстъпа дo 

регистъра на актoвете на oрганите на 

съдебната власт при е-правoсъдие. Тoва 

е първият анализ за архитектурата на 

бъдещoтo е-правoсъдие. Важнoстта на 

тoзи предварителен анализ е oт изклю-

чителнo значение, защoтo на негoва 
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oснoва ще се планира и развива 

цялoстнoтo изграждане на бъдещoтo 

електрoннo правoсъдие. 

Втoрата гoляма цел на прoекта е 

изгражданетo на Единен пoртал на 

електрoннoтo правoсъдие -ЕПЕП (един-

на централизирана тoчка за дoстъп). С 

негoвoтo реализиране ще се пoстигне 

реалнo функциoниране на единен пoр-

тал на електрoннo правoсъдие и създа-

ване на  централизиранo хранилище за 

електрoннo съдържание. Пoрталът ще 

налoжи единен стандарт за визия, функ-

ции и пoлзване на предoставяните oт 

съдебната власт електрoнни услуги, т.е 

ще  създаде унифицирана среда за 

предoставяне на услуги за граждани и 

oрганизации,  унифицирани интернет 

страници на съдилищата и  единен ин-

терфейс за oсъществяване на 

електрoнен oбмен на данни oт oрганите 

на съдебната власт. В пo-далечен план 

се предвижда Пoрталът да пoзвoлява 

пoетапнo интегриране на електрoнни 

услуги, кoгатo те бъдат реализирани. 

Чрез създаванетo на пoртала в рамките 

на прoекта ще се улесни технoлoгичната 

възмoжнoст в кратки срoкoве да бъдат 

реализирани и следните електрoнни 

услуги: предoставяне на публичен, цен-

трализиран и oтoризиран дoстъп на 

гражданите дo съдържаниетo на 

електрoнните кoпия на съдебните дела 

със заличени данни, кактo и изпращане 

на съoбщения и призoвки пo електрoнен 

път за страните и пълнoмoщниците им. 

Дoстъпът дo пoртала ще е публичен за 

oбщoдoстъпна инфoрмация (дoстъп дo 

съдебни решения със заличени данни и 

др.) и защитен дoстъп за чувствителна 

инфoрмация (при дoстъп дo пълнoтo 

електрoннo съдържание на делата и др.) 

Чрез реализиране на единния пoр-

тал на е-правoсъдие ще се интегрира и 

въведе в експлoатация централизирана 

система за разпределение на съдебните 

дела пo случаен принцип и ще се изгра-

ди и въведе в експлoатация система за 

електрoннo гласуване за пряк избoр на 

членoве на ВСС oт съдебната квoта.  

Тoзи прoект е етап oт oсъще-

ствяванетo на мерките, залoжени в при-

етата кoнцепция за е-правoсъдие в Бъл-

гария и предстoи тoй да бъде надграж-

дан oт други прoекти с oглед преми-

наванетo oт хартиенo към безхартиенo 

правoсъдие. 

Прoект “Създаване на надеждна 

среда за oбмен на данни и кoмуникация 

между административните съдилища в 

Р. България и създаване на единна 

делoвoднo-инфoрмациoнна система 

/ЕДИС/ за внедравяне в административ-

ните съдилища Р България.” 

Прoектът предвижда внедряване 

на инфoрмациoнна система, кoятo ще 

улесни дoстъпа на гражданите и бизнеса 

дo съдебни услуги. Целите на прoекта 

са: пoдoбряване рабoтoспoсoбнoстта и 

ефективнoстта на административните 

съдилища; прилагане на унифицирана, 

oпрoстена и интегрирана инфoрмациoн-

на система за електрoннo делoвoдствo 

във всички административни съдилища 

в България; гарантиране на ефективна 

вътрешна кoмуникация между oтделни-

те административни съдилища и 

Върхoвния административен съд; 

пoдoбряване на качествoтo на услугата 

за дoстъп на гражданите дo администра-

тивнo правoсъдие; предoставяне на 

възмoжнoст за oбмен на дoкументи и 

oсъществяване на справки през интер-

нет.За да се oсигури функциoниранетo 

на тази единна система ще се рабoти 

върху усъвършенстване и дoрабoтване 

на съществуващата делoвoднo-

инфoрмациoнна система във ВАС и ин-

тегриранетo й в единна система, кoятo 

да включва и 28 региoнални съдилища в 

страната. 

Прoектните дейнoсти са разпреде-

лени в две oснoвни направления: 

Усъвършенстване на делoвoдната 

инфoрмациoнна система на ВАС с 

прилoжимoст – нейната актуализация, 

изграждане и внедряване в региoнални-

те административни съдилища, за 

пoстиганетo на кoнкретен резултат- 

създаванетo и пускане в експлoатазия на 
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ЕДИС за oбслужване на администра-

тивнoтoт правoраздаване в България; 

Интеграция и oперативна съвме-

стимoст на делoвoдните инфoрма-

циoнни системи на ВАС и региoналните 

административни съдилища – 

oсигуряване и изграждане на неoбхoди-

мите кoмуникациoнни канали и връзки 

между ВАС и административните съди-

лища;  oсигуряване на мoдерна 

електрoнна защита при oбмена на данни 

и създаване на надеждна среда при 

внедряванетo на ЕДИС, oсигуряване на 

максимална дoстъпнoст, прoзрачнoст и 

дoбри услoвия за кoмуникация с всички 

oргани на администрацията, бизнеса-

търгoвските дружества, субекти на 

гражданскoтo oбществo и самите граж-

дани. 

 ЦУБИПСА 

Централен уеб базиран интерфейс 

за публикуване на съдебни актoве 

Във връзка с прoект “Oбнoвени 

ИС за пo-дoбрo oбслужване. Нoрматив-

на уредба на електрoннoтo правoсъдие” 

е изграден  централен интерфейс за 

съдебни актoве. За целта, всички налич-

ни делoвoдни системи, oдoбрени и 

изпoлзвани oт българската съдебна си-

стема – oбщo 4 на брoй, е реализиранo 

публикуване на инфoрмация за делата в 

интернет страниците на съoтветните 

съдилища. Тази инфoрмация се изпраща 

и в базата данни на Централен уеб бази-

ран интерфейс за публикуване на 

съдебни актoве (ЦУБИПСА): 

http://legalacts.justice.bg/.  

Пoрталът е реалнo функциoниращ, 

инсталиран на централен сървър и 

предoставя възмoжнoст за справки с 

актoвете, пoстанoвени oт всеки oтделен 

съд, групиране на делата пo oпределени 

пoказатели с възмoжнoст за разширенo 

търсене пo различни критерии, като ин-

формацията  е дoстъпна в Интернет не-

забавнo след нейнoтo създаване и 

пoтвърждение Тoй е разрабoтен с тех-

нoлoгии, кoитo дават възмoжнoст във 

бъдеще да се интегрира с Пoртала на е-

правoсъдие, така че да пoзвoли визуали-

зация на всички актoве с преглед пo ка-

тегoрии и разширенo търсене. 

Реализацията на  прoекта пoказва, 

че въпреки различните платфoрми на 

кoитo са изградени инфoрмациoнните 

системи на oтделните структури в 

съдебната власт, все пак е пoстигната 

успешна интеграция на четирите ИС за 

управление на съдебните дела, рабoте-

щи в сектoра дo мoмента за да мoже си-

стемите “да гoвoрят” пoмежду си – на 

вхoда и изхoда фoрмата да бъде една-

къв.  

Единен електрoнен пoртал (ЕЕП 

)за адвoкати 

В България е реализиранo и другo 

технoлoгичнo решение, кoетo предoста-

вя навременен и удoбен дoстъп дo дан-

ни за развитиетo на делoтo на адвoкати. 

Единният електрoнен пoртал /ЕЕП/ е 

oбoсoбен и ситуиран в Интернет 

прoстранствoтo сайт, с пoддържана 

инфoрмациoнна база oт съдебни дела в 

реалнo време, с кoетo се oбезпечава 

техническата възмoжнoст за дистан-

циoннo предoставяне на съдебна 

инфoрмация пo тези дела за адвoкатите 

и страните: https://ecase.bg. 

Чрез ЕЕП, всеки адвoкат, кoйтo е 

пълнoмoщник на страна пo съдебни де-

ла, кактo и самата страна, мoгат да 

направят справки пo електрoнните 

дoсиета на делата си в реалнo време, без 

теритoриални oграничения и 

пoсредствoм всички технически устрoй-

ства, кoитo пoлзват и рабoтят с Интер-

нет. Пoтребители на Пoртала мoгат да 

бъдат и други прoцесуални представи-

тели на страни пo делата – юрискoнсул-

ти с пълнoмoщнo пo делата.  Прoцеду-

рата за пoлучаване на пoтребителски 

права за пoлзаване на пoртала е сведена 

дo пoдаване  на заявление дo съда за ди-

станциoнен дoстъп дo пoртала или 

извършване на регистрация пo 

електрoнен път в сайта на пoртала. 

 Реализираният пoртал има 

oтвoрена архитуктура базирана на уеб 

услуги, катo пo тoзи начин се предoста-

вя възмoжнoст на всеки съд за лесна ин-

http://legalacts.justice.bg/
https://ecase.bg/
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теграция, независимo oт изпoлзваната 

oт негo делoвoдна система. Предoставе-

на е възмoжнoст за изграждане на 

дoпълнителни електрoнни услуги в слу-

чай че пoдoбни бъдат идентифицирани 

катo нужни oт крайните пoтребители и 

ръкoвoдителите на съдилищата.  

Предимствата, кoитo предoставя 

ЕЕП катo технoлoгичен прoдукт за ди-

станциoнен дoстъп дo делата са: пълен 

дистанциoнен дoстъп дo съдебните дела 

в реалнo време, неoграничаванo oт 

рабoтнoтo време на съдилищата; 

предoставеният дoстъп е безплатен за 

пoтребителите, oбезпечава се техничес-

ка възмoжнoст за изпращане на 

електрoнни призoвки и съoбщения; без-

платнo пoлучаване на незаверени кoпия 

oт съдебни дoкументи;  съвместимoст с 

всички системи за управление на дела-

та, унифициранoст; дoстъпът е съoбра-

зен с всички закoнoви изисквания за 

предoставяне на съдебна инфoрмация oт 

делата; не изиква ангажиране на чoвеш-

ки ресурс oт съдилищата  др. За мoмен-

та тoй oбаче е рабoтещ самo в рамките 

на една теритoриална oбласт в страната. 

Единна инфoрмациoнна система за 

прoтивoдействие на престъпнoстта 

(ЕИСПП)  

Друг мащабен прoект във връзка с 

развитие на е-правoсъдие във България 

и автoматизиране на съдебните прoцеси, 

кактo и oсъществяване на кoмуникация 

между oтделните съдилища, е изграж-

данетo и усъвършенстване на Единната 

инфoрмациoнна система за прoтивoдей-

ствие на престъпнoстта (ЕИСПП).  

ЕИСПП се изгражда, функциoнира 

и развива катo надведoмствена автoма-

тизирана система за инфoрмациoннo 

oсигуряване на действията на oрганите 

на закoнoдателната, изпълнителната и 

съдебната власт в България, през целия 

прoцес на прoтичане на наказателнoтo 

прoизвoдствo.  Тя oсигурява взаимoдей-

ствие и oбмен на данни между ведoмст-

вени инфoрмациoнни системи в oргани-

те на съдебната власт, Министерствo на 

вътрешните рабoти, Министерствo на 

oтбраната, Министерствo на правoсъди-

етo и Министерствo на финансите.  

ЕИСПП oсигурява: 

инфoрмациoннo oбслужване на oснoва-

та на данни, съхранявани в системата 

или в други ведoмствени 

системи;взаимoдействие и oбмен на 

данни междуведoмствени инфoрма-

циoнни системи;  изграждане и 

пoддържане на oбща (еталoнна) инфoр-

мациoнна среда; наблюдение състoяни-

етo и изявяване на тенденциите в 

престъпнoстта; пoвишаване  

възмoжнoстите за oбщественo въздей-

ствие и кoнтрoл на престъпнoстта; 

пoвишаване възмoжнoстите за между-

нарoднo взаимoдействие, възмoжнoст за 

генериране на различни пo вид стати-

стически справки и oтчети и др.  

Oснoвен приoритет във връзка с 

успешнoтo развитие на ЕИСПП е 

прoдължаване на запoчналия вече 

прoцес пo интегриране на ИС и 

oсигуряване на oперативна съвме-

стимoст. Междуведoмствените oргани-

зации, включени в прoекта рабoтят ак-

тивнo върху надграждане и дoразвиване 

на  възмoжнoстта за oбмен на данни и 

дoкументи между инфoрмациoнните 

системи в съдебната система и между 

тях и единната среда за oбмен на дoку-

менти на държавната администрация 

(създаване на ИС с Интернет пoртал за 

е-услуги към ядрoтo на ЕИСПП и инте-

гриранетo им към пoртала за е-

правoсъдие). 

Перспективи и  бъдещo развитие 

През oктoмври 2014 г. Мини-

стерствoтo на правoсъдиетo публикува 

Пътна карта за изпълнение на Сектoрна 

стратегия за въвеждане на електрoннo 

управление и електрoннo правoсъдие в 

България [7]. В дoкумента е предвиденo 

изпълнениетo на всички стратегически 

цели във връзка с развитие на 

електрoннoтo правoсъдие в периoда 

2014-2020 гoдина. В oбщo пет стратеги-

чески цели, дoкументът [7] oбективира 

неoбхoдимите мерки и дейнoсти за пoе-

тапнo въвеждане и прилагане на 
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електрoннoтo правoсъдие (е-

правoсъдие), кoитo да се предприемат 

кooрдиниранo oт изпълнителната и 

съдебната власти: 

Изграждане на oперативен капа-

цитет в сектoра.  

Пoставеният срoк за изпълнение 

на тази цел е да стане реалнoст през 

близките две гoдини дo 2016 г. Oснoвна 

задача пo тази цел е създаванетo на цен-

трализирана oрганизациoнна структура, 

кoятo успешнo да изпълнява единната 

пoлитика пo електрoннoтo управление в 

сектoр Правoсъдие. Тoва е oснoвната 

структура, кoятo трябва да кooрдинира, 

управлява и пoддържа ИТ инфраструк-

турата и да изпълни стратегията за 

въвеждане на електрoннo управление и 

електрoннoтo правoсъдие. Съгласнo 

дoкумента се предвижда гoдишнo да 

бъдат oбучавани пo 12 специалисти, 

кoитo да наблюдават развитиетo на си-

стемата, кактo и средствата, за да бъдат 

пoкривани стандартите в oбластта на 

инфoрмациoннатата сигурнoст. Предви-

денo е незабавнo запoчване на прoцеду-

ра пo изгражданетo на oперативен капа-

цитет на нивo структури в съдебната 

власт – съд, прoкуратура и следствие. 

Oт 2015 гoдина ще  запoчне пoетапнo 

ресурснo oбезпечаване на структурите с 

технически средства и неoбхoдимият 

сoфтуер, кoетo следва да приключи дo 

2020 гoдина.  

Oсигуряване на надеждна и сигур-

на електрoнна кoмуникация между oр-

ганите на съдебната и изпълнителната 

власт, гражданите и бизнеса. Предвижда 

се oтделяне на сериoзнo внимание и 

финансoви ресурси с цел извършване на 

инвентаризация на състoяниетo на 

съществуващата ИТ инфраструктура 

Предoстяване на равнoпoставен и 

максималнo близък дo гражданите и 

бизнеса дoстъп дo електрoннo 

правoсъдие - дo 2017 гoдина да има 

пoне 30 сгради oт сектoр “Правoсъдие” 

с дoстъп дo електрoнни услуги, а дo 

2020 гoдина брoят им да нарасне дo 130. 

Преминаване oт вoдене на дела и 

дoкументи на хартиен нoсител към 

електрoнен. За изпълнение на тази цел 

следва първo да се анализира нoрматив-

ната уредба  и да бъдат предлoжени 

прoмени, кoитo да oбезпечат е-

управление в сектoра. 

Oсигуряване на дoстъп и кoмуни-

кация между регистрите самo пo 

електрoнен път. За целта се предвижда 

двугoдишен анализ на съществуващите 

към мoмента регистри и дефиниране на 

неoбхoдимoстта oт прoмяна или при 

неoбхoдимoст – създаване на нoви ре-

гистри. 

Пътната карта [7] се явява ключoв 

инструмент в пoдкрепа на съдебната 

рефoрма, съoбразяващ препoръките за 

пoстигане на реален напредък в е-

правoсъдиетo, пoсoчени в дoклада на 

Еврoпейската кoмисия oтнoснo 

напредъка на България пo механизма за 

сътрудничествo и прoверка oт началoтo 

на настoящата 2014 г. Предвидените за 

изпълнение дейнoсти целят да oсигурят 

максималнo oблекчен дoстъп дo 

правoсъдие и административни услуги 

за гражданите и бизнеса, да улеснят 

рабoтата на магистрати и служители 

чрез oпериранетo с електрoннo 

съдържание. 

Е-управление, е-правoсъдие и 

електрoнни услуги са присъщи на най-

развитите икoнoмически и пoлитически 

държави. Естествена цел и стремеж на 

България катo член на ЕС е да дoразвие 

електрoннoтo управление на нивo, 

съoтветстващo пoне на средните пoказа-

тели в ЕС.  
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УДК 004.77 

КРИТИЧНИ И НЕКРИТИЧНИ ДАННИ В E-CITY МРЕЖИ 

Т.А.Калушков, О.Д.Асенов, Г.С.Шипковенски  

ВТУ “Св.св.Кирил и Методий“ 

 

1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ГРАДОВЕ 

Концепцията за електронен град 

може да се разглежда, като частен слу-

чай на индустриалните мрежи. При ана-

лизиране на структурата и функциите 

може да се открият и известни прилики 

със сензорните мрежи и традиционните 

безжични мрежи за потребителски до-

стъп. За разлика обаче от изброените, 

тази концепция дава по глобално реше-

ние за комплексните нужди на съвре-

менните жители. Учените насочват сво-

ите усилия в развитието на тази идея и 

към момента съществуват множество 

примери за успешно приложени в прак-

тиката изследователски решения. Елек-

тронните градове днес могат да се посо-

чат с реални примери(фиг.1). 

В архитектурно отношение e-city 

мрежата се състои от много на брой 

точки за безжичен достъп(access points) 

с вградени маршрутизиращи възможно-

сти, сензори, изпълнителни устройства  

и крайни потребителски устройства за 

достъп (по-често преносими). За разпо-

лагане на точките на безжичен достъп, 

често се посочват стълбовете на улич-

ните осветителни тела. В тях се вграж-

дат и част от сензорите. Преносът на 

данни по кабелни връзки не е напълно 

изключен, но е силно ограничен. До-

стъпът до безжичната преносна среда е 

широколентов и точките обикновено са 

многосвързани(mesh topology). Поради 

това, че цели управлението на множе-

ство разнородни устройства на различ-

ни производители и осигурява достъп 

на потребители с различни потребности, 

e-city мрежата поддържа работа с много 

на брой безжични технологии. Това об-

стоятелство дава повод на някои източ-

ници да я причислят към групата на 

безшевните(seamless) мрежови техноло-

гии[4].  

 

http://www.strategy.bg/
http://www.vss.justice.bg/bg/acts.htm
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Фиг.1. Инфраструктура на интелигентен град[7] 

 

2. ЦЕЛИ. ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ. 

Целта на интелигентното управле-

ние във всяко населено място е да осиг-

ури устойчиво качество на живот в 

градската среда[4,5,7]. Задължително в 

концепцията e-city е приоритетно 

използване на автоматизиран контрол и 

възможно по-ограничена човешка наме-

са. Зелените технологии също прите-

жават ключова роля за формиране и 

опазване на комфортна градска еко сре-

да[8].  

Задачите, които обслужва такава 

мрежа могат да се разделят в следните 

категории[2,3,6,8,9]: 

 автоматизиране труда на мобил-

ните екипи на обществените служби – в 

това число са бърза помощ, полиция, 

проверяващите органи на общините, 

поддържащите уличното осветление, 

контрола на паркингите, смето-

извозващия персонал, екипите по под-

дръжка на пътната инфраструктура и 

други. Всички те имат осигурен високо-

скоростен достъп до споделена, мулти-

медийна информационна среда с цел 

повишаване на ефективността и ефи-

касността на своя труд. Това включва 

обмяна на видео, снимки, GIS коорди-

нация, кодове, достъп до общи бази 

данни с цел справки и други.  

 интелигентен транспорт – e-city 

проектите описват и публичните транс-

портни средства на бъдещето, като ви-

соко-технологични машини. В тях са 

автоматизирани процесите на таксуване, 

съгласуване на пътната сигнализацион-

на мрежа с движението по маршрута, 

обновяването на информацията по елек-

тронните табла на спирките, статисти-

ческата обработка на събрана информа-

ция с цел избор на точни по капацитет 

превозни средства и др. Друга част от 

изследванията в тази категория засягат 

възможностите за облекчаване на път-

ния трафик и паркирането. 

 управление на уличното осветле-

ние - осъществява се контрол на захран-

ването на осветителните тела според 

сезоните и климатичните условия, така 

че да се постигнат оптимални енергий-

ни икономии, като се запази комфорта 

по отношение на осветеността. Изслед-

ват се и възможностите за използването 

на осветлението, като средство за раз-

лични видове сигнализация. 
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 следене на метеорологичната и 

екологичната обстановка – включва 

данни относно температура, влажност, 

налягане, скорост на вятъра, замърсява-

ния с газове и твърди частици, киселин-

ност, радио-активни замърсявания, нива 

на шума, нива на водни обекти и други. 

 управление на общински кому-

нални услуги – в тази категория се при-

числява и обновяването и управлението 

на възобновяеми енергийни източници, 

инфраструктури за зареждане на елек-

тромобили, битовата електро-

снабдителна мрежа, водоснабдяването, 

канализацията.  

 видеонаблюдение – използва се 

за предотвратяване и разследване на 

престъпления. Намира и приложение за 

проследяване в реално време на натова-

реността на определени обществени ме-

ста за предоставяне на услуги от хо-

ра(общинска приемна служба, КАТ, 

данъчна служба и др.) 

 предоставяне на публичен достъп 

до Интернет – с развитието на преноси-

мите устройства, зависимостта от по-

критието на частните безжични мрежи 

става критична. За намаляване на тази 

зависимост съществено значение при-

добиват роуминг услугите между от-

делните оператори. Към тази категория 

услуги се изследва и въпроса с  предо-

ставяне на достъп и в обществените 

транспортни средства. Свободният до-

стъп за граждани, туристи и гости е част 

от целите  на всеки електронен град. 

 

 

3. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА В ИН-

ТЕЛИГЕНТНИЯ ГРАД 

Интелигентните градове функцио-

нират на база комплексна информаци-

онна система, изградена от четири ос-

новни елемента. 

Първият елемент е сензорната 

мрежа. Тя осигурява входни данни от 

сензорите, подходяща среда за пренос 

на информацията, както и управление 

на изпълнителните устройства в 

съответствие с взетите от другите еле-

менти решения. 

Втория елемент се състои от сред-

ствата за видеонаблюдение. Макар, че 

използват същата среда за пренос като 

сензорите, медията в случая е видео и 

това поставя по различни изисквания 

при транслиране. Тези средства са с 

преобладаващо контролен характер и 

нямат за основна цел генериране на 

иницииращи въздействия, както при 

сензорите. 

Контролните центрове (фиг.2) 

имат както контролни, така и управля-

ващи функции. Това са местата, в които 

макар и ограничено се налага на наме-

сата на диспечери. Те имат задачата ди-

станционно да наблюдават работата на 

цялата система и да вземат решения, 

които не позволяват пълно автоматизи-

ране или изискват някаква интерпрета-

ция към информационната  система. 

Примери за такава интерпретация е 

обаждане до контролния център от 

граждани за аварийна ситуация или 

наблюдение на определен проблем чрез 

видео-контролната система, който не е 

обект на алгоритмична обработка от 

апаратната част(ситуация с кражба). В 

резултат на взетите решения, диспече-

рите имат възможност да генерират 

изпълняващи въздействия и чрез мре-

жата да подават команди към изпълни-

телните устройства или мобилни екипи. 
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Фиг.2 Консолидиране на информацията в единен център за интегриран мониторинг и  

управление на градската среда 

 

Последният елемент на информа-

ционната система в интелигентната си-

стема са центровете за обратна връзка. 

Те са точките за обратна връзка. От тях 

обикновените граждани могат да сигна-

лизират до контролните центрове за 

проблеми, наблюдавани на място. Мо-

гат да изразяват мнения и препоръки за 

подобряване на работата и обслужване-

то. 

 

4. КРИТИЧНИ И НЕКРИТИЧНИ ДАННИ В ИНТЕЛИГЕНТНАТА МРЕЖА 

Услугите, които се поддържат в 

мрежата на интелигентния град са със 

силно изразен мултимедиен характер – 

пренасят се данни от сензорите, глас и 

видео, обменят се файлове. Транслира-

нето на разнородния трафик по общи 

канали налага имплементирането на 

ефективни механизми за управление на 

пропускателната способност. При 

отсъствие на такива механизми са 

възможни реални кризисни ситуации, в 

които отделни сегменти на интелигент-

ното управление биха проявили части-

чен или пълен отказ. Опростен пример 

за подобен сценарий е представен на 

фиг.3. 

Представеният пример засяга 

управлението на пътния трафик(пътната 

сигнализация) и предоставянето на Ин-

тернет услуги на населението. При нор-

мални обстоятелства трябва сензорите, 

детектиращи приближаването на авто-

бус А към кръстовището да изпратят 

сигнал към точката за достъп (в синьо) 

вляво на фигурата и това да предизвика 

смяната на семафора за съответния ав-

тобус в зелена светлина. 
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Фиг.3 Кризисна ситуация при безжична мрежа в интелигентен град 

 

След преминаването на автобус А 

на автобусната спирка завършва при-

качването на пътниците и посочената 

процедура следва да се повтори и за ав-

тобус Б. Фигурата обаче илюстрира за 

дадения момент висока плътност на за-

явките на граждани с преносими 

устройства(в оранжево) за достъп до 

мрежата. Разположението на крайните 

възли предполага претоварване на точ-

ката за достъп. При липса на приори-

тетно диференциране на заявките в 

създадената ситуация е възможно сиг-

налът от сензора, отчитащ приближава-

нето на автобус А да не бъде трансли-

ран в допустимия времеви интервал и в 

следствие на това той да остане в състо-

яние на изчакване. Поради претоварва-

нето на точката за достъп, съществува 

риск и сигналът за приближаване на ав-

тобус Б да не бъде предаден навреме. 

Така, дори семафорите да продължат да 

работят в автономен режим(без сигнали 

за приближаващи автобуси) след из-

вестно закъснение, с голяма вероятност 

може да се очаква блокиране на пътния 

трафик в района. На фигурата не са 

изобразени други превозни средства, 

освен двата автобуса, но на практика ще 

се наблюдава струпване на такива. Во-

дачите следва да сигнализират за създа-

дената критична ситуация, но самото 

сигнализиране предполага използването 

на претоварената точка за достъп или на 

съседните около нея, в резултат на 

което безжичните комуникации ще 

претърпят срив в целия район. 

Представеният пример засяга кон-

кретна ситуация в опростен вид, защото 

не отчита всички реални фактори (раз-

положение на съседни сгради, интерфе-

ренции от други източници и др.), но 

основните предпоставки за възникване 

на блокирането в случая могат да се 

обобщят на фиг.3. 
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Фиг.3. Причини за кризисната ситуация 

 

5. ИЗВОДИ 

Високата плътност на заявките и 

интерференциите са явления, които не 

могат да се избегнат, но негативните 

ефекти от тях могат да бъдат редуцира-

ни чрез статистическо прогнозиране и 

гранулирано управление. Високата 

плътност на заявките може да се управ-

лява чрез добавяне на допълнителни 

точки за достъп. Интерференциите 

изискват прецизен контрол на излъчва-

ните мощности за крайните и междинни 

възли, както в посока 

приемане(download), така и при из-

лъчване(upload). 

Липсата на приоритет за критич-

ните заявки може да бъде напълно ели-

минирана с вграждането на подходящи 

механизми за управление на трафика. 

Данните трябва да се диференцират по 

заложени критерии на критични и не-

критични, и критичните да се предават 

приоритетно. 

Планирането на инфраструктурата 

изисква обстоен и цялостен анализ на 

всички фактори, които могат да окажат 

влияние върху работата на мрежата, 

както и експертната оценка на много 

специалисти. В известни граници този 

план подлежи на реконфигуриране и 

донастройка. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАКОНА О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ КРЕДИТОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Е.А. Кириенко, М.В. Каменская 

БИФ КемГУ 

 

Банковская система Российской 

Федерации является важной составля-

ющей рыночной инфраструктуры. 

Успех банка, как кредитного учрежде-

ния, предоставляющего финансовые 

услуги лицам и организациям, может 

зависеть от экономических (состояние 

активов, объем чистой прибыли, регу-

лярность кредитных операций) и чело-

веческих факторов, таких как высокий 

профессионализм сотрудников. Не-

смотря на то, что банковские клиенты 

считают важным условием сотрудниче-

ства уровень коммуникации, экономи-

ческие факторы являются базовыми со-

ставляющими для банковских рейтин-

гов. 

Такие показатели, как состояние 

активов, объем чистой прибыли зависи-

мы от регулярности осуществления 

кредитных операций. Повышение спро-

са на кредитные продукты может быть 

вызвано рядом важных, взаимозависи-

мых факторов. Во-первых, выгодные и 

оптимальные условия, дающие твердую 

уверенность в правильном принятии 

решения. Большинство банковских кли-

ентов должны соотносить процентные 

ставки и периодичность уплаты с раз-

мерами личного дохода. Во-вторых, ка-

чество сервиса (радушный и вниматель-

ный к проблемам населения персонал 

банка) и состояние офиса (ремонт и ка-

чество оборудования) оказывают эсте-

тическое воздействие на клиента и по-

буждают к действию. В-третьих, часть 

банковских клиентов решается на взя-

тие кредита, обращая внимание на от-

зывы о руководстве и банковскую ком-

муникацию. Отдельные лица могут 

быть заинтересованы в расположении 

того или иного банка в рейтинге (с уче-

том состояния активов, количества вы-

данных кредитов за определенный пе-

риод). 

Зачастую первый фактор является 

лидирующим и базовым, но невозмож-

ность контроля заемщиками полной 

стоимости кредита без излишних надба-

вок не может стимулировать доверие к 

взятию разнообразных кредитных про-

дуктов. Таким образом, во вступлении в 

силу Закона о потребительском кредите 

(займе) были заинтересованы как рос-

сийское население, так и банковская си-

стема. Мнения директоров кредитных 

учреждений и начальников управления 

кредитными отделами сводятся к тому, 

что заемщики могут получить преиму-

щества в виде достоверной информации 

о полной ссудной задолженности и 

упрощении процесса оформления кре-

дита, а коммерческие банки смогут 

наблюдать ситуацию увеличения объе-

мов выданных кредитов. Тем не менее, 

экспертами отмечаются расплывчатые 

формулировки закона, способные вызы-

вать проблемы у банковских клиентов в 

случае доказательств в суде, а кредит-

ные истории, исходя из положений За-

кона о потребительском кредите (зай-

ме), будут изучаться работодателями.  

Потенциальные клиенты кредит-

ных учреждений отмечают, что вступ-

ление Закона в силу окажет положи-

тельное влияние на потребителей кре-

дитных продуктов, но, в то же время, 

будет оказывать отрицательное воздей-

ствие на банки, поскольку существует 

категория людей, принципиально не 
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прибегающая к услугам кредитных 

учреждений. Поскольку коммерческие 

банки не смогут применять систему 

надбавок и комиссий, а спрос на креди-

ты от данной категории людей не уве-

личится, данный Закон характеризуется 

с негативной стороны. 

Чтобы рассмотреть практическое 

влияние Закона о потребительском кре-

дите (займе), необходимо перейти к по-

нятию «полная стоимость кредита» и 

проследить изменение объемов выдан-

ных кредитов. Полная стоимость креди-

та – это размер задолженности заемщи-

ка перед кредиторами коммерческого 

банка, страховых компаний и прочих 

финансово-кредитных учреждений, 

подлежащей уплате, исходя из Кредит-

ного договора. Иными словами, полная 

стоимость кредита (ПСК) включает в 

себя первоначальный размер взятого 

кредита и надбавку в виде процентов. 

Вплоть до вступления в силу 1 июля 

2014 г. Закона о потребительском кре-

дите заемщики, оплачивая задолжен-

ность, могли сталкиваться с дополни-

тельными комиссиями, которые, по сути 

дела, не должны были входить в ПСК. В 

таблице 1 представлена динамика вы-

данных кредитов физическим лицам [2]. 

 

Таблица 1 

Кредиты, предоставленные  физическим лицам с 01.07.2014г. по 01.10.2014г., млн. руб. 

Банк Сбербанк 

России 

ВТБ24 Газпром-

банк 

Хоум 

Кредит 

Банк 

Русский 

стандарт 

Место в рейтинге 1 2 3 4 5 

О
б

ъ
ем

 

в
ы

д
ан

-

н
ы

х
 

к
р
ед

и
-

то
в
 

01.07.2014 3 693 227 1 300 588 276 932 262 697 261 782 

01.08.2014 3 783 227 1 330 040 282 374 262 432 259 292 

01.09.2014 3 861 901 1 341 597 287 420 256 341 259 985 

01.10.2014 3 918 316 1 363 393 291 141 251 966 254 927 

П
р
и

р
о
ст

 

в
 м

л
н

. 

р
у
б

. 

01.08/01.07 90 000 29 452 5 442 - 265 - 2 490 

01.09/01.08 78 674 11 557 5 046 - 6 091 693 

01.10/01.09 56 415 21 796 3 721 - 4 375 - 5 058 

01.10/01.07 225 089 62 805 14 209 - 10 731 - 6 855 

П
р
и

р
о
ст

 

в
 %

 

01.08/01.07 2,44 2,26 1,97 - 0,10 - 0,95 

01.09/01.08 2,08 0,87 1,79 - 2,32 0,27 

01.10/01.09 1,46 1,62 1,29 - 1,71 - 1,95 

01.10/01.07 6,09 4,83 5,13 -4,08 -2,62 

 

Исходя из данных о количестве 

выданных кредитов, представленных в 

таблице, можно заметить, что по исте-

чении трех месяцев тенденция к увели-

чению наблюдается не у всех кредит-

ных учреждений.  

На 01.07.2014 г. сумма кредитов, 

выданных Сбербанком, составила 

3 693 227 млн. руб. Благодаря повыше-

нию уровня спроса на потребительские 

кредиты к 01.08.2014 г. их сумма увели-

чилась на 90 000 млн. руб. На 

01.09.2014 г. клиентами Сбербанка бы-

ли взяты кредиты в размере 3 861 901 

млн. руб. (месячный прирост составил 

2,08%). На 01.10.2014 г. Сбербанком 

были выданы кредиты на сумму 

3 918 316 млн. руб. Этот показатель ха-

рактеризует прирост в размере 1,46% по 

отношению к 01.09.2014 г. и 6,09% - к 

01.07.2014 г. Общая сумма кредитов, 

предоставленных банком ВТБ24, на 

01.07.2014 г. составила 1 300 588 млн. 

руб. К 01.08.2014 г. данный банк выдал 

кредиты на сумму, превышающую по-

казатели 01.07.2014 г. на 29 452 млн. 

руб. На 01.09.2014 г. сумма кредитов, 

предложенных ВТБ24, увеличилась на 

11 557 млн. руб. и составила 1 341 597 

млн. руб. К 01.10.2014 г. сумма креди-
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тов, выданных ВТБ24, выросла на 

21 796 млн. руб. и составила 1 363 393 

млн. руб. Тенденция к увеличению вы-

дачи потребительских кредитов наблю-

дается также и у Газпромбанка. К 

01.08.2014 г. в данном банке были взяты 

кредиты на сумму, превышающую по-

казатели 01.07.2014 г. на 5 442 млн. На 

01.09.2014 г. сумма кредитов, выданных 

Газпромбанком, составила 287 420 млн. 

руб., что на 5 046 млн. руб. больше по-

казателей 01.08.2014 г. К 01.10.2014 г. 

сумма взятых кредитов увеличилась на 

1,29%, а по отношению к показателям 

01.07.2014 г. – на 5,13%. 

Тем не менее, показатели Хоум 

Кредит Банка и банка Русский стандарт 

подтверждают отрицательную динами-

ку выдачи кредитов. По истечении од-

ного месяца со дня вступления в силу 

Закона о потребительском кредите 

(займе) произошло сокращение числа 

кредитов: у Хоум Кредит Банка – на 265 

млн. руб., у банка Русский Стандарт – 

на 2 490 млн. руб., в то время как коли-

чество взятых кредитов увеличилось у 

Сбербанка, ВТБ24 и Газпромбанка. За 

август 2014 г. в отношении Хоум Кре-

дит Банка также наблюдалось снижение 

спроса на потребительские кредиты на 

6 091 млн. руб., но за данный период 

банку Русский Стандарт удалось увели-

чить выдачу кредитов на 693 млн. руб. 

В течение сентября 2014 г. по показате-

лям банка Русский Стандарт и Хоум 

Кредит Банка наблюдается тенденция 

снижения спроса на кредиты. 

Столь нестабильная тенденция в 

отношении спроса на кредиты Хоум 

Кредит Банка может быть следствием 

высокой процентной ставки (23,9%) и 

неоднозначной политики данного фи-

нансово-кредитного учреждения. Таким 

образом, приведенная статистика поз-

воляет говорить лишь об относительной 

эффективности Закона о полной стои-

мости кредита, поскольку за два месяца 

после его принятия наблюдается повы-

шение спроса на кредиты только у части 

коммерческих банков, в то время как 

другим банкам не удалось увеличить 

показатели объема кредитования. 

Главным показателем, отражаю-

щим финансовое положение коммерче-

ского банка, является прибыль – разни-

ца между доходами и расходами. 

Наиболее важный источник увеличения 

чистой банковской прибыли – процент-

ные платежи по кредиту. Предоставле-

ние кредитов клиентам оказывает непо-

средственное влияние на увеличение 

активов банка. В таблице 2 представле-

ны банки, по показателям которых была 

замечена положительная динамика вы-

дачи кредитов физическим лицам [3]. 

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика активов, млн. руб.  

Банк Сбербанк России Газпромбанк ВТБ24 

Место в рейтинге 1 2 3 

С
о
ст

о
я
-

н
и

е 
ак

-

ти
в
о
в
 01.07.2014 17 853 466,005 3 814 395,661 2 374 046,587 

01.08.2014 17 926 554,964 3 907 238,791 2 366 240,264 

01.09.2014 18 035 447,117 3 898 434,943 2 393 005,182 

01.10.2014 18 697 497,222 4 008 233,303 2 426 465,146 

П
р
и

р
о
ст

 

ак
ти

в
о
в
 01.08/01.07 73 088,959 92 843,130 - 7 806,323 

01.09/01.08 108 892,153 - 8 804,152 26 764,918 

01.10/01.09 662 050,105 109 798,36 33 459,964 

01.10/01.07 844 031,217 193 837,642 52 418,559 

Исходя из данных, очевидно, что 

Сбербанк России занимает лидирующее 

положение по состоянию активов в пе-

риод с 01.07.2014 г. по 01.10.2014 г. Для 

активов Сбербанка характерна ежеме-

сячная тенденция увеличения. К 

01.10.2014 г. активы Сбербанка увели-

чились на 662 050,105 млн. руб., что яв-
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ляется максимальным приростом за три 

месяца. На 01.08.2014 г. объем активов 

Газпромбанка вырос на 92 843,130 млн. 

руб., но сократился к 01.09.2014 г. на 

8 804,152 млн. руб. Максимальный при-

рост активов Газпромбанка был замечен 

к 01.10.2014 г. и составил 109 798,36 

млн. руб. Спустя один месяц после 

вступления в силу Закона о потреби-

тельском кредите (займе) активы банка 

ВТБ24 сократились на 7 806,323 млн. 

руб. Максимальный прирост активов 

ВТБ24, как в случае со Сбербанком 

России и Газпромбанком, наблюдался 

на 01.10.2014 г. (33 459,964 млн. руб.). 

Изменение объемов чистой при-

были коммерческих банков отражено в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Изменение объемов чистой прибыли банков, млн. руб. 

Банк Сбербанк 

России 

Газпром-

банк 

ВТБ24 

Место в рейтинге 1 2 3 

Июль-октябрь 2013 г. 126 960 19 730 5 600 

Июль-октябрь 2014 г. 107 540 26 710 5 900 

Прирост в млн. руб. - 19 420 6 980 300 

Прирост в % - 15,3% 35,4% 5,4% 

 

Представленные статистические 

данные по объемам чистой прибыли 

позволяют сделать вывод об увеличении 

показателей Газпромбанка и банка 

ВТБ24. Прирост чистой прибыли Газ-

промбанка за июль-октябрь 2014 г. по 

сравнению с показателями чистой при-

были, полученной в течение июля-

октября 2013 г., составил 6 980 млн. 

руб. (35,4%). Спустя четыре месяца по-

сле вступления в силу Закона о потре-

бительском займе (кредита) незначи-

тельно увеличилась чистая прибыль 

ВТБ24 по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Ее прирост 

составил 300 млн. руб. (5,4%). Тем не 

менее, за данный период по сравнению 

с аналогичным чистая прибыль Сбер-

банка уменьшилась на 19 420 млн. руб. 

(15,3%). 

Сокращение объемов чистой при-

были коммерческих банков объясняется 

рядом факторов. Во-первых, по мнению 

руководства Сбербанка, первопричиной 

сокращения чистой прибыли являются 

изменения в бухгалтерском учете, свя-

занные с отражением отложенного 

налога [5]. Во-вторых, можно предпо-

ложить, что военная обстановка на 

Украине оказала непосредственное вли-

яние на сокращение объемов чистой 

прибыли Сбербанка и незначительное 

увеличение прибыли ВТБ24. В-третьих, 

являясь базовыми показателями эффек-

тивности работы банка, состояние акти-

вов и размеры чистой прибыли зависят 

и от других важных факторов. 

Таким образом, вступивший в си-

лу закон о потребительском кредите 

может быть выгоден как для коммерче-

ских банков, так и для банковских кли-

ентов. Банки получают преимущества в 

виде увеличения объема выданных кре-

дитов, новых пользователей банковских 

услуг, а заемщики, при оформлении 

кредита, - достоверную информацию о 

своей задолженности. Тем не менее, 

банковскими сотрудниками отмечается, 

что Закон будет более эффективным, 

если будут усовершенствованы условия 

договора потребительского кредита. На 

протяжении трех месяцев после вступ-

ления Закона в силу наблюдалось уве-

личение объемов выданных кредитов в 

кредитных организациях, успешно заре-

комендовавших себя в российских ре-

гионах. Но не во всех коммерческих 

банках, в которых было замечено уве-

личение взятых кредитов, можно 

наблюдать увеличение чистой прибыли. 

Такая тенденция объясняется тем, что 

увеличение размеров чистой прибыли 

зависит от многочисленных факторов, 
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оказывающих непосредственное влия-

ние на ее формирование. 
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Подготовката на учениците в кул-

турно-образователна област „Общест-

вени науки и гражданско образование” 

в начален етап се осъществява чрез ин-

тегралните учебни предмети: Роден 

край – 1. клас, Околен свят – 2. клас 

(той осигурява и базисна подготовка в 

област „Природни науки и екология”), 

Човекът и обществото в 3. и в 4. клас.  

Учебният предмет Човекът и об-

ществото има подчертано интегрален 

характер. С него се осъществява задъ-

лжителната подготовка в началния етап 

на основната степен. Той изгражда 

началните познания на учениците за чо-

вешките взаимоотношения, за устрой-

ството на обществото и за организация-

та на съвременната българска държав-

ност. С него се поставят основите на 

учебните предмети История и цивили-

зация и География и икономика. Стан-

дартите за учебно съдържание по пред-

мета Човекът и обществото описват ре-

зултатите от провед 

еното обучение. 

В учебната програма по предмета 

„Околен свят” са заложени цели, свър-

зани със стандартите от областта на об-

ществените науки гражданското обра-

зование. Стремежът е да се изгради у 

ученика единна картина на обкръжава-

щата го природна и обществена среда. 

Учебната програма включва широко 

разнообразие от теми и дейности, които 

доразвиват и надграждат придобитите в 

първи клас знания, умения и отноше-

ния, свързани с опознаването на най-

близката заобикаляща детето природна 

и обществена среда. Чрез този учебен 

предмет учениците се подготвят за по-

системното изучаване на природата и 

обществото в следващите класове. 

Учебното съдържание включва 

знания, отговарящи на принципа за до-

стъпност и е пряко свързано със сетив-

но-познавателния опит на децата. Ин-

формационното съдържание е с инте-

грален характер и представя многообра-

зието на средата, съобразено с възрас-

товите възможности на учениците. Ос-

новни дейности на учениците са наблю-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166040/
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дение, проучване, експериментиране 

като средство за развитие на познава-

телните, гражданските и личностните 

им характеристики. Характерни особе-

ности на обучението са вариативност, 

пропедевтичност и интегралност. 

„Човекът и обществото” е един от 

основните задължителни общообразо-

вателни предмети в подготовката на 

учениците, който пряко спомага за 

усвояване на важни знания, умения, от-

ношения и компетентности. Основното 

му възпитателно въздействие е свързано 

с формирането на обща насоченост на 

личността, развитие на  когнитивни ин-

тереси и формиране на обща представа 

за природния и социален свят. В кон-

текста на опознаване на социалната 

действителност важна роля има усво-

яването на умения за ползване на ИКТ, 

като акцент се поставя на използването 

им с образователни цели.  

При изграждането на социална 

компетентност у учениците, в това чис-

ло и компетенции за използване на 

съвременни ИКТ технологии, трябва да 

се открои влиянието на учителя, като 

основен фактор, също така и на учили-

щето като институция, която осигурява 

подкрепяща среда. Обучението по 

предмета „Човек и общество” изгражда 

много знания и умения, които са част от 

процеса на формиране на вече по-горе 

споменатата компетентност. Важен 

компонент на това обучение е формира-

нето на базисни умения за използване 

на съвременни информационни и кому-

никационни технологии. Интеграцията 

на ИКТ в различните сфери на човешка-

та дейност, се налага с оглед нуждата от 

управление на огромното количество 

информация (1). Това важи и за прило-

жението им в образователния процес, в 

който се обобщава и систематизира го-

лям обем информация за природната и 

социалната среда. 

Акцент, на който тук обръщаме 

внимание, са други институции, които 

пряко са обвързани със сферата на обра-

зованието, които по един или друг 

начин, оказват въздействие върху обу-

чаемите. Част от тези институции, ди-

ректно и ефективно спомагат за реали-

зиране на образователния процес, до-

пълват знанията и представите на уче-

ниците за част от заобикалящата ги сре-

да и природа, обогатяват познанията им 

по История и География, също така 

провокират въпроси и интереси. Инсти-

туциите, които подпомагат пълноцен-

ния образователен процес по Човекът и 

обществото са: 

- музеи; 

- галерии; 

- паметници с историческо 

значение; 

- природни паркове; 

- резервати; 

- университети; 

- държавни институции; 

- институции за работа с деца в 

неравностойно положение и много 

други. 

Голяма част от изброените инсти-

туции, по предварителен план в учебни-

те заведения се залагат за посещение по 

време на учебната година или в извъну-

чебно време. Това е голям принос както 

за образователния процес, така и за са-

мите забележителности, обекти и ин-

ституции. Те излъчват специфична ат-

мосфера и могат да накарат учениците 

по-лесно и пълноценно, да възприемат, 

запомнят и осмислят видяното. 

Но от друга гледна точка, в днеш-

но време, по икономически или органи-

зационни причини, много от училищата 

не могат да си позволят регламентирани 

екскурзии и посещения на обекти с об-

разователен характер. Това вече не е 

проблем тъй като по-голямата част от 

институциите разполагат с така нарече-

ните web сайтове, където всеки може да 

намери информация, за самата институ-

ция, да се запознае с исторически факти, 

снимков материал, които помагат да се 

изгради една по-пълна представа за 

същността и функциите им. Много от 

действащите музеи и галерии предлагат 
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дори виртуални разходки, придружени с 

кратък коментар и информация. 

Използването на такива web сай-

тове в обучението по Човекът и обще-

ството откроява следните важни пре-

димства  спрямо традиционното обуче-

ние:  

- развиват се умения за използване на 

ИКТ с образователна цел; 

- повишава се активността и мотиваци-

ята на учениците; 

- визуализират се теоретични знания, 

повишава се тяхната трайност; 

- отпада необходимостта от пътуване; 

- отпадат ограничения по отношение на 

време и място; 

- не се налага инвестирането на допъл-

нителни средства, за достигане на мя-

стото за провеждане на обучението.  

Днес възможността да осъще-

ствяваме така наречените виртуални 

разходки в сайтовете, на по-горе споме-

натите институции, като част от  новите 

ИКТ дават възможности за много по-

качествено обучение.  

Употребата на разнообразни по 

форма електронни продукти повишава 

ефективността и подобрява трансфера 

на информация. Различните по вид 

мултимедийни приложения усилват 

възприемането на учебния материал. 

Голямо предимство на електронните 

сайтове на различните институции е, 

че чрез тях се дава възможност за до-

пълване на учебното съдържание, 

опресняване на знанията и могат да 

се видят нови неща, които реално до-

пълват учебниците. 

С електронния достъп до тези ин-

ституции работят много голяма част от 

учителите, той е изключително интере-

сен, интригуващ и въздействащ върху 

подрастващите.  

Технологиите се развиват с бързи 

темпове, което е очевидно за всеки един 

от нас. Работата с ИКТ вече е неизменна 

част от дейността на всеки учител. Чрез 

тях се създава настроение, повишава са 

мотивацията и активността на ученици-

те.  

В обобщение на всичко казано до 

тук, можем да заключим, че образова-

нието и технологиите се развиват с все 

по-бързи темпове. Но е факт, че те са 

неразривно свързани по между си и по 

благоприятен начин се допълват. Тех-

нологиите помагат на образователния 

процес да бъде по-актуален и интересен. 

Те дават възможност на учителите да 

ангажират учениците с полезни дейно-

сти, дават им възможност да обогатяват 

знанията си, провокират любопитството 

и интересите, защото всички знаем, че 

днешното поколение подрастващи пря-

ко се интересува от новите и развиващи 

се технологии. Това поколение се раз-

вива изключително динамично, а миси-

ята на учителите е да насочат развитие-

то на учениците в положителна насока с 

ефективен краен резултат. Затова много 

важно условие е, освен подрастващите и 

ние учителите да сме готови и до-

статъчно добре подготвени за всички 

тези промени, защото като един от дви-

жещите фактори в училище, прилагайки 

съвременните ИКТ в нашата педагоги-

ческа работа ще съдействаме за пови-

шаване ефективността на образовател-

ния процес. 
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Електронното правосъдие (е-

правосъдие) е комплекс от финансови, 

организационни, технологични, 

образователни и нормативни мерки, 

които целят да постигнат ефективно 

използване на ИКТ в съдебната система 

[1, 2]. Логично е – светът, в които 

живеем вече толкова дълбоко 

технологичен, че на практика не можем 

да съществуваме сега без предимствата 

на „живата връзка” с интернет и 

услугите, които ни се предлагат там.  

Тези мерки  могат да се дефинират 

като [1,2, 3]:  възможност за гражданите 

и юридическите лица да упражняват  

процесуални права в електронна форма; 

да се  извършват  удостоверителни 

изявления от органите на съдебната 

власт; да се обезпечи  вътрешната 

организация на работата с електронни 

дела; да се даде възможност за обмен на 

електронни документи между 

различните органи на съдебната власт 

от една страна и обмена между тях и 

административните органи, лицата, 

осъществяващи публични функции и 

организациите, предоставящи 

обществени услуги, от друга; 

изпълнение на ангажиментите на 

България във връзка с членството й в 

Европейския съюз (ЕС) и съобразяване 

с препоръките на Европейската комисия 

(ЕК) в мониторинговите доклади. 

Без съмнение е фактът, че 

въвеждането на тези мерки за 

електронно правосъдие е наложително 

да гарантира еднаквата степен на 

ефективност на органите на съдебната 

власт и техните администрации при 

осъществяване на компетенциите им. 

Едновременно с това следва да се 

осигури най-малко същото ниво на 

сигурност за реализацията на 

процесуалните права на гражданите и 

сигурност на оборота като цяло, което  

към настоящия момент бива 

гарантирано със съществуващите 

правила за обмен на информация и 

документи на хартиен носител. Тези 

мерки още биха  създали прозрачност на 

съдебната система при упражняване на 

нейните функции, а това на свой ред  ще 

доведе до икономии за държавата и 

гражданите за милиарди левове. 

Необходим е подобен плуразлизъм, 

който ще дойде с възможностите на 

електронното правосъдие, тъй като 

гражданите, обществото като цяло 

отдавна са изгубили своето доверие в 

администрацията и съдебната система и 

се молят „ до главите им” да не достигат 

проблеми, които биха ги отвели до 

съдебната палата и сградата на 

областната администрация. 

Към момента съществуват 

единични разпоредби в процесуалните 

закони, които  въвеждат преди всичко 

ограничени възможности за водене на 

определени списъци или книги в 

електронна форма и за извършване на 

определени действия по електронен път 

[4]. Предвидена е и правна възможност 

за представяне на електронни 

доказателства за доказване на 

материални правоотношения. Когато 

влезе в сила Законът за електронния 

документ и електронния подпис, 

електронните документи биват  

признати за равностойни на хартиените, 

като те  могат да бъдат подписвани с 

обикновен, усъвършенстван или с 

квалифициран електронен подпис, 

който има правното значение на 

саморъчен такъв. Извън предмета на 
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този закон обаче остават редица други 

важни въпроси като тези за зачитането 

на правната стойност на електронния 

документ и електронния подпис в 

съдебната система, както и въпросите за 

упражняването на процесуални права в 

електронна форма. За да може да бъде 

приложен електронният документ и 

електронният подпис в сферата на 

съдебната система, е необходимо да 

бъдат направени съответните изменения 

в съществуващите материални и 

процесуални закони. На практика 

използването на електронния документ 

и електронния подпис пред органите на 

съдебната власт, както и регулацията в  

използването на технологиите означава, 

че гражданите ще могат по  електронен 

път да упражняват процесуалните си 

права, от своя страна органите на 

съдебната власт ще могат по електронен 

път да извършват процесуални действия 

като например издаване на актове или 

уведомявания, както и ще могат да 

извършват удостоверителни 

волеизявления по електронен път. 

Една подобна крачка напред в 

развитието на съдебната система 

означава не просто еднократен акт,а 

напротив- това е един дълъг път, който 

следва да бъде извървян, това е процес, 

който трябва да се започне, развие и 

закрепи, да сработи с правната 

действителност на съответната държава. 

За това са нужни време и усилия. На 

пръв поглед изглежда иновативно и 

възможно за реализиране на практика, 

но други са значещите фактори за 

утвърждаването на електронното 

правосъдие, в която и да е било 

държава. На първо място този процес 

следва да бъде съобразен с текущото 

състояние и с готовността на съдебната 

система да въведе реформи, а ако 

говорим за българските условия, трябва 

да бъде отчетена и финансовата 

обезпеченост на тези реформи, дали и 

как ще може да понесе финансово една 

държава въвеждането на подобна 

иновация. 

Поначало е по-близо до 

невъзможното едновременно да се 

премине към електронно правосъдие по 

отношение на всички органи на 

съдебната власт. Това се дължи на 

нееднаквата степен на организационна 

готовност, използването на различни 

информационни системи, различната 

технологична обезпеченост със 

съвременно оборудване и нееднаквото 

ниво на квалификация на служителите 

по отношение на новите явления и 

процеси при електронното правосъдие. 

Трудно е всички звена да сработят 

достатъчно акуратно и ефективно, за да 

заработи „машината” на този тип 

правосъдие. 

Не трябва да пропускаме, че 

разнородността на организационните 

процеси в различните групи органи на 

съдебната власт – съдилища, 

прокуратура и разследващи органи 

изисква различен подход на работа в 

условията на електронно правосъдие. 

Поради това реформата по въвеждане на 

електронно правосъдие следва да 

премине през две фази [4]: 

 1) Първата фаза трае 3 години и 

то след момента на влизане в сила на 

изменителните закони. Правната 

възможност за упражняване на 

процесуални права се предвижда да  

възникне през първата фаза след 

решение на Висшия съдебен съвет 

(ВСС) и при наличие на технологична 

готовност от съответния орган на 

съдебната власт. Когато съответният 

орган предяви искане,  ВСС следва да  

установява: дали органът е предприел 

съответния пакет от мерки и е 

обезпечил изискуемото ниво на 

информационна сигурност на 

информационните си системи, 

технологична обезпеченост, 

образованост на магистратите и 

административните служители, 

организация по обслужване  воденето 

на електронни дела и т. н.; а също така 

ВСС следва да реши и кои процесуални 

права могат да бъдат  упражнявани в 
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електронна форма пред този орган на 

съдебната власт. Особеността тук е, че с 

влизането в сила на решението на ВСС 

органът на съдебната власт няма да 

може да отказва извършването на 

съответните процесуални действия в 

електронна форма. Така органът ще 

бъде вече обвързан с осъществяването 

на  електронното правосъдие. При 

наличието на технологична готовност 

обемът от действията, които могат да 

бъдат преприемани следва да се 

разшири отново след решение на ВСС. 

През тази първа фаза Висшият 

съдебен съвет следва в срок от 6 месеца 

от влизане в сила  на закона да  

разработи единен портал, чрез който 

гражданите да имат достъп до интернет-

страниците на органите на съдебната 

власт, чрез които ще могат да ползват 

услугите на съдебната система за 

предоставяне на удостоверителни 

изявления и за извършване на 

процесуални действия. В рамките на 

указания 6-месечен срок ВСС следва да 

разработи основните изисквания за 

работа в условия на електронно 

правосъдие – технологични стандарти 

за извършване на процесуални действия 

в електронна форма, правила за 

едновременна работа с електронни и 

хартиени дела, стандарти и правила за 

оперативно съвместим обмен на 

информация между органите на 

съдебната власт, изисквания за 

информационна сигурност и т. н. Така  

след изтичането на този срок всеки 

орган на съдебната власт, когато има 

естествено технологична и 

организационна готовност, когато е 

привел дейността си в съответствие с 

правилата, установени от ВСС, ще може 

да заяви желание да осигури 

извършването на отделни процесуални 

действия (или извършване на 

удостоверителни изявления) в 

електронна форма. ВСС следва да  

провери готовността на органа и със 

свой акт да обяви предоставянето на 

съответното/те действие/я.   

Така  поетапно различните органи 

на съдебната власт ще преминат към 

електронно правосъдие и ще разширят 

възможностите за упражняване на 

процесуални права от страна на 

гражданите, без да е необходимо да се 

чака всички органи на съдебната власт 

да достигнат еднакво ниво на 

организационна и технологична 

готовност, за да предоставят 

едновременно една или няколко 

възможности на гражданите.   

В заключителния етап на тази 

първа фаза- до три години от влизането 

в сила на изменителните закони следва 

да бъде уредено електронно правосъдие 

в наказателния процес във всичките му 

възможни форми. По отношение на 

наказателния процес и отношенията, 

свързани с изпълнение на наказанията, е 

твърде рано да се пристъпва към 

цялостно извършване на процесуални 

действия по електронен път: първо е 

необходимо съдебната система да е 

установила практика по упражняването 

на процесуални права в електронна 

форма, едва след това е възможно да се 

пристъпи към цялостна реформа в 

наказателно-процесуалното право. 

 2) Втората фаза настъпва след 

третата година от влизане в сила на 

изменителните закони. Тази фаза е 

известна още и като фазата на същинско 

електронно правосъдие. Е- правосъдие е 

състояние на съдебната система, при 

което пълноценно ще могат да бъдат 

използвани ИТ за осигуряване на 

ефективност и прозрачност на 

съдебната система и ще се даде 

удобство за гражданите и юридическите 

лица.  

Българското е-правосъдие ще се 

основава на следните основни 

принципи: 

 безхартиена съдебна система, при 

която цялата съдебна система ще 

работи в условията на безхартиен 

обмен и при работа с електронно 

съдържание.  
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При постъпване на документи на 

хартиен носител, те ще бъдат сканирани 

и обработвани само в електронна 

форма. Няма как- ще бъде запазено 

съхранението и работата с 

доказателства, когато материалният 

носител има значение за съответното 

производство. Така с въвеждането на 

безхартиено правосъдие ще бъдат 

решени проблемите, които възникват 

при загуба на дела, загуба на 

представени доказателства, 

необходимост от съхраняване на 

огромни хартиени архиви и други. 

 ще се гарантира принципът на 

правото, а  не задължението.   

Въвеждането на процесуални 

права в електронна форма следва да е 

само една допълнителна възможност за 

гражданите и юридическите лица, а не 

задължение за тях.  

 въвеждането на е-правосъдие ще 

доведе до икономии.  

Икономиите засягат както 

държавния бюджет, така и още брутния 

вътрешен продукт, тък като ще се 

генерират спестявания на милиони 

човекочасове време за пътуване на хора 

за физическо присъствие за подаване на 

документи и справки в помещенията на 

органите на съдебната система. Освен 

това  ще се реализират и огромни 

икономии от хартия, хранилища на 

архиви и други. 

 прозрачността - всеки гражданин ще 

има възможност в реално време да 

проследи движението на неговата 

преписка и дело и да установи, къде 

се забавя и поради каква причина. 

 оптимизиране натовареността на 

магистратите. 

 гъвкавост и динамика, тъй като 

технологиите се развиват 

изключително бързо.  

Предвидено е, динамичните 

отношения, неподлежащи на трайна 

уредба – изисквания към формати за 

подаваните електронни документи, 

изисквания към интерфейси за 

извършването на електронни изявления, 

изисквания към дизайна на публичния 

интерфейс на интернет страниците на 

органите на съдебната власт и други, да 

бъдат уреждани с акт на ВСС, а във 

втората фаза на реформата да бъдат 

обезпечавани от ВСС централизирано, 

за всички органи на съдебната власт.  

За да може да се реализира 

електронното правосъдие у нас са 

предвидени изменения на Закона за 

съдебната власт (ЗСВ), Закона за 

електронното управление (ЗЕУ), 

Гражданския процесуален кодекс 

(ГПК), Административнопроцесуалния 

кодекс (АПК) и Наказателно – 

процесуалния кодекс (НПК). Тези 

изменения се отнасят до регулирането 

на основните групи отношения в 

организацията на работата на органите 

на съдебната власт и в гражданския,  

административния и частично в 

наказателния процес. На практика ще се 

даде възможност гражданите да 

упражняват процесуални права в 

електронна форма в гражданския и 

административния процес, като 

изключение тук правят нотариалните и 

охранителните производства по 

вписване на юридически лица. Органите 

на съдебната власт ще могат да издават 

актове и да извършват  действия в 

електронна форма в гражданския и в 

административния процес, с 

изключение на нотариалните и 

охранителните производства по 

вписване на юридически лица.  

Ще се даде възможност за 

извършване на удостоверителни 

изявления в електронна форма от страна 

на всички органи на съдебната власт. И 

не на последно място ще се осъществява 

водене на електронни дела и 

едновременна работа с електронни и 

хартиени дела от всички органи на 

съдебната власт, ще се премине към 

безхартиена съдебна система. 

Измененията  в ЗСВ се налагат 

предвид това, че ЗСВ е основният 

устройствен закон на съдебната власт, а 

въвеждането на електронно правосъдие 
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изисква именно реорганизация на 

работата на съдебната власт и уреждане 

на специфичните проблеми,които са 

свързани с осигуряването на 

технологична и организационна 

обезпеченост на органите на съдебната 

власт. Има изискване по отношение 

органите на съдебната власт да  

предоставят безплатен, безпрепятствен, 

пряк и постоянен електронен достъп на 

лицата до идентифицираща и друга 

полезна информация в хода на 

упражняването на процесуални права в 

електронна форма. С измененията се 

урежда  още и  режимът на създаването 

на електронни дела. Електронно дело се 

създава винаги, когато е извършено 

процесуално действие в електронна 

форма, което поставя началото на 

отделно производство. Предвидена е и 

възможността, по искане на гражданина 

електронните документи да се 

възпроизвеждат и предоставят на 

хартиен носител, като за 

възпроизвеждането се събира такса като 

за препис. 

Измененията на ГПК предвиждат 

там да намерят място основните правни 

норми, регулиращи правилата за 

упражняване на процесуални права в 

електронна форма. На второ място е 

разширена възможността за връчване на 

съобщения по електронен път чрез 

уреждане на режима на електронния 

адрес за връчване. Неизпълнението на 

задължението за посочване или 

поддържане на верен електронен адрес 

за връчване ще доведе до същите 

последици, както и посочването на 

неверен адрес,тоест съобщенията ще се 

считат за редовно връчени. Когато е 

извършило процесуално действие в 

електронна форма, лицето е длъжно да 

посочи електронен адрес за получаване 

на електронни изявления от съда, с 

оглед на съответния начин на 

изпращане на електронни изявления, 

определен от ВСС по реда на ЗСВ. 

Сроковете при връчването по 

електронен път започват да текат от 

момента на връчването до края на 24 

час, в рамките на който срок гражданите 

могат да упражняват процесуалните си 

права, а не до края на работния ден на 

съда. В отделните производства – 

изпълнителни и заповедни,биват 

отразени онези специфики, които да 

позволят издаването на изпълнителни 

листове и заповеди за изпълнение в 

електронна форма, чрез обявяване на 

актовете и извършване на електронни 

отбелязвания в регистъра на актовете на 

органите на съдебната власт. 

Специални процесуални правила в 

АПК не се предвиждат.  Доколкото 

разпоредбите на ГПК се прилагат 

субсидиарно при липса на специална 

уредба в АПК, то специалните правила 

относно възможността за 

упражняването на процесуални права в 

електронна форма също следва да 

намерят съответно приложение.  

Твърде рано е да бъде предвидено 

цялостно извършване на процесуални 

действия по електронен път, преди 

съдебната система да е установила 

практика по упражняването на 

процесуални права в електронна форма. 

Ето защо и на този етап в НПК са 

създадени правни норми, които 

регламентират само възможност за 

връчване на съобщения по електронен 

път на участниците в наказателното 

производство, ако те са дали съгласие за 

това, с изключение на обвиняемия, 

подсъдимия и защитниците. Допусната 

е и възможността за валидно 

съобщаване по електронен път за 

извършено престъпление. 

От казаното до тук виждаме, че 

един такъв процес по установяване на 

практика в сферата на електронното 

правосъдие не е никак лесен, а изисква 

продължителен период от време да се 

правят постъпки към 

унифициране,съобразяване на 

действителността с изискванията на 

иновацията. Въвеждането на 

електронното правосъдие не може, няма 

как да бъде едностранен акт на 
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действие, а по-скоро огромен ресурс от 

дейности, синхронизация и усилия, 

които, както сами видяхме, са 

предвидени да се осъществят в няколко 

фази. Процесът по въвеждане на 

електронното правосъдие у нас ще бъде 

дълъг предвид липсата на достатъчно 

обучени кадри, наличието на 

длъжности, които са заемани от хора, 

които далеч не са толкова 

квалифицирани в сферата на 

информационните технологии. Въпреки 

това е налице оживление в тази област, 

все повече млади хора започват да се 

занимават с професионалното си 

усъвършенстване там. Положителен 

пример в това отношение е 

магистърската програма 

„Информационни технологии в 

съдебната и изпълнителната власт”, 

която подготвя обучени специалисти, 

които успешно ще прилагат в областта 

на съдебната и изпълнителната власт 

възможностите на информационните 

технологии. 
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УДК 004.93 

ОБРАБОТКАТА И ТРАНСФЕРА НА ОБРАЗИ, КАТО ОБЕКТ  

В ЕЛЕКТРОННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Г. Маркова, М. Гълъбов 

ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”- Велико Търново,  

Факултет Математика и информатика 

 

 

1. Увод. 

Електронното здравеопазване е не 

само медицинска, но и социална услуга. 

В много страни то е развито, като се да-

ва възможност за ползване на услуги, с 

цел пестене на време и финансови ре-

сурси, достъп до високоспециализирана 

медицинска помощ. 

Фондация „Електронно здра-

веопазване България", Министерството 

на здравеопазването, Българския лекар-

ски съюз и БЧК, констатираха, че „през 

последните години у нас са стартирани 

много проекти в областта на е-

здравеопазването, но е работено „на 

парче". Сега задачата е да се свържат 

всички модули” [12]. Европейската ко-

мисия съветва България да създаде  

eHealth Action Plan  за постигане на 

съвместимост на е-здравните услуги в 

подкрепа за проучванията и разработ-

ване на иновации. Още по-чувствителен 

е въпросът с правната (и етичната) 

съгласуваност – как да се достъпват па-

циентките данни, как да се прехвърлят 

през границите, в противен случай, не е 

възможно въвеждането на трансгранич-

ни е-здравни услуги. „Мобилните 

устройства трябва да се възприемат като 

носители на пациентски данни и да се 

възприемат като контекстни елементи. 

Очаква се бурно развитие на пазара на 

мобилни приложения именно за здра-

веопазването и Европа трябва да се 

възползва от това", заявява представи-

телят на Еврокомисията г-н Бьоем.  

Услугите от вида Telehealth се от-

насят до контакта между пациент и до-

ставчик на здравно обслужване чрез 

електронни съобщения - използване на 

аудио, видео и други телекомуникации, 

за администриране на здравни услуги в 

отдалечени региони. През 70-те години 

са направени първите опити за телезд-

раве [8] с използване на телефон, факс, 

заснемане на образи, консултиране, 

както и положителен резултат от прила-

гане на този подход. 

Едно от направленията, свързани с 

препращането на данни е трансфери-

ране на изображения в услугата е-

здравеопазване и телемедицина [8]. В 

образите може да бъдат инплантирани 

текстови метаданни, както от прихва-

щащото устройство, така и дописани 

ръчно. Проследяването при монитори-

ране и лечение на рани е един от важни-

те проблеми, които намират частично 

решение с намесата и поддръжката на 

световни организации като European 

Wound Management Association, 

Australian Institute of Health [9,13,14].  

2. Подходи за анализ на дигитални 

изображения на рани. 

Анализирането на изображението 

в този смисъл намира приложение при: 

класифициране на раната; измерването 

на  степента на заздравяване - да реши 

хода на лечението; да се демонстрира 

ефекта на ново лекарство; да се просле-

дят нови техники при лекуване. По-

върхностна площ на раната и дермато-

логичните лезии в тъканите, са една от 

най-важните променливи. Проследява-

щият клиницист субективно преценява 

при последователни прегледи във вре-

мето: площ, състояние на тъканите, 

дълбочина. Успешен метод за докумен-

тиране на фактологията е заснемане на 

обекта и сравняване при следващо за-

снемане.  

Най-широко използваният метод 

за измерване в тази област е базиран на 

метода на линийката. Правят се измер-
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вания в две перпендикулярни посоки. 

Този метод ползва модела за измерване 

на раната във форма на правоъгълник и 

се класифицира към контактните мето-

ди [3].  

Първият стереофотограметричен 

(stereophotogrammetry) метод е осъще-

ствен преди появата на дигиталните ка-

мери. Използвано е специализирано ме-

ханично устройство, свързано с 

компютър и се  е наблюдавал триизме-

рен образ през поляризационни очила. 

Границите са били ръчно проследими  и 

компютърно се е изчислявала площта.  

Между 1998 г. и 2005 г., са създадени 

няколко прототипа, като опит за  

наблюдение на 3D характеристики на 

рана: чрез  фотограметрия,  промишлен 

3-D дигитайзер  и ръчен скенер. Днес 

тези техники използват два подхода.  

Първата група използва само планимет-

рично измерване [17], докато втората - 

изчислява обема чрез реконструиране 

на 3D модели на рани. Един от пробле-

мите на тези методи е дистанционното 

калибриране и коригиране на изкри-

вявяванията при изчисляване на площта 

на рани на пети, глезени и лакти. Сред-

ната грешка варира между 0.95% и 30-

35% .  

Към безконтактните методи се 

причисляват, тези, при които се 

използват технически устройства за 

фиксиране на образа. Разработени са 

устройства за проследяване на развити-

ето на рани, които да улеснят добиване-

то на образ и неговата дигитална обра-

ботка.  

Методите за обработка на меди-

цински образи се свеждат до начина им 

на заснемане, съхраняване, обработка, 

трансфериране – типа устройство; него-

вата модалност;  какъв тип лъчение е 

използвано; системите, които обработ-

ват данните дали са автоматизирани, 

или последва ръчна обработка, на какъв 

носител се съхраняват. Съществуват 

много методи, които не са универсални.  

В един от тях се използват два ал-

горътъма [11], подпомагащи класифи-

цирането на обекти - RGB  хистограмн-

но разпределение на стойностите на 

пикселите от цветни изображения, кои-

то използват определен протокол за 

Класификация на  тъкани и класифика-

тор KNN (k-nearest neighbor). Целта е 

категоризация на остри и хронични ра-

ни (Фиг. 1). 

 

 

 

 
 

Алгоритъма  има няколко модула: 

1. Предобработка за премахване на 

шума и артефакти от кожата, получени 

след заснемането с дигитална огледал-

но-рефлексна камера. 

2. Получаване на различните RGB 

стойности, използвани по-късно освен 

за БД и за обучение на KNN.  

3. Сегментацията на изображение-

то - процес на извличане от областти от 

изображението, на един или повече 

свързани региони, отговарящи на хомо-

генен критерий, който се основава на 

обек
т 

сегментация 

RGB хи-
стограма 

 

класификация 

 

Извличане на 
черти 

 

класификация 

 

с 
р 
а 
в 
н 
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Фиг. 1. Алгоритъм за класификация на оценка на рани. 
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функция (и), получени от спектрални 

компоненти. Те, от своя страна, са де-

финирани в избраният цвятови про-

странствен модел. Процесът на сегмен-

тацията може да бъде разширен с до-

пълнителни знания за обектите в сцена-

та, като геометрични и оптични свой-

ства. 

4. Извличане на особености, ха-

рактеристики на обектите на интерес, 

ако бъдат избрани внимателно, те 

предоставят максималната информация 

за изображението.  

5. Прилагане на KNN класифика-

тор – «k-най-близките съседи» е метод 

за класифициране на обекти. Използва 

се в машинното обучение. Този подход 

е опит за класифициране на образи с цел 

вземане на решение от страна на 

ползвателя. 

3. Устройства за заснемане и обра-

ботка на медицински обекти. 

 

 
Фиг. 2. Приложение на WMD. 

 

Устройството Wound Measurement 

Device (WMD) [9], е специализирано за 

заснемане на екстернални медицински 

обекти (Фиг . 2).  

Положителни характеристики 

(според производителя) са: лекота на 

употреба, ниска цена, спестяване на 

време, ръчен. Могат да се фиксират и 

видими проблеми на устройството: из-

носване на сензорния екран, ъгъл на за-

снемане, прецизиране на разстоянието 

до обекта, по-тежък от фотоапарат, от-

блясъци в обекта, различно разстояние 

на лазерните центроидни точки спрямо 

устройството и вследствие - нарушени 

входни данни спрямо ползвания алго-

ритъм за изчисляване на ръбовете и 

площта на обекта. След етапа на за-

снемане се определят границите авто-

матично, като клинициста може да вне-

се корекции ръчно, снимката се запазва. 

Системата Silhouette [15,16] 

използва в рамките на електронното 

здравеопазване модул, състоящ се от: 

заснемащо устройство с 3D лазерна 

технология за калибриране на образа; 

софтуер, изчисляващ площ, дълбочина, 

обем и генериращ автоматично отчети; 

съхраняване на данните в здравно досие  

(Фиг. 3). 

 
3D лазерният скенер NextEngine 

Inc. (CA, USA, използва обемните (во-

луметрични) методи [4]. Предимството 

му е, че проблемът с ъгъла на визуал-

ната позиция в сцената, не стои. В този 

контекст, са изследвани два метода при 

сканиране за този вид реконструкции - 

активен и пасивен. Недостатък на вто-

Фиг. 3. Приложение на Silhouette. 
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рият метод е необходимостта от специ-

ализирано оборудване, което е скъпо; 

могат да се обсужват само рани с по-

малък размер. Резултатът е показан на 

Фиг.4. 

 

 
 

Мобилните телефони също се 

използват за заснемане и предаване на 

медицински изображения. Изследовате-

ли са сравнили възможностите на мо-

билни телефони [2,6,7,10], чиито образи 

се съпоставят с тези от дигитално огле-

дално-рефлексните камери - Nikon® 

D700 [1], след което предоставят за 

сравнение разпечатани на хартиен носи-

тел обекти на специалисти. Със smart 

phones (5-мегапикселова камера)  са за-

снети 3 снимки с различна интензивност 

на осветяване. От тях се е получава една 

чрез специализиран софтуер. Резултатът 

е, че 96% от снимките и от двата източ-

ника са удобрени за разчитане. 

4. Заключение. 

Днес развитието на мобилните 

технологии създават предпоставки за 

заснемане, трансфериране на медицин-

ски изображения, както и разработване-

то на приложения за определен вид ОС 

за мобилни устройства и допълнителен 

хардуер, които биха били улеснили диа-

гностиката на пациенти с отдалечен до-

стъп до здравни услуги и оказване на 

високоспециализирана медицинска по-

мощ. 
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Едни от най-перспективните 

направления в информатизацията на 

учебния процес са електронно-

базираните обучителни курсове. Тяхната 

среда формира ключови компетенции ка-

то комуникативност и информираност. 

Подпомага се усвояването на технически, 

аналитични и креативни умения.  На 

тяхна основа днес се развиват интерак-

тивните технологии, намиращи приложе-

ние в презентации - 2D и 3D, научни ви-

зуализации, симулации, виртуална реал-

ност, „аватар”- тренинг игри. Днес въпро-

сът дали е-обучение може да замени 

напълно от години, общоприетото, не 

стои. Едни от предпоставките да се нало-

жи предимно са свързани с: наличие на 

мрежови, софтуерни и хардуерни ресурси 

и поддръжката им; разработени мултиме-

дийни материали; възможност за обуче-

ние на голям брой курсисти; отдалечен 

достъп. Това е пряко свързано с част от 

обучението на медицински специалисти, 

като в някои райони от света се явява по-

чти единствената възможност  [16,17,18]. 

Използването на мултимедията 

в е-образование. 

Бързото развитие на информаци-

онните и комуникационни технологии 

създават множество предпоставки за 

използването на мултимедията в съвре-

менното e-обучение [3,14] и тренинг:  

Ежедневно използване на преносими 

компютри и мобилни устройства;  Ви-

сокото ниво на компютърна грамотност 

на обучаеми и преподаватели; Развитие-

то на компютърните системи, техноло-

гии и стандарти, дават възможност зна-

нията да бъдат представяни в електро-

нен вид, което пести физическо време, 

финансови ресурси и съкращава време-

то за обработка на информацията;  Ин-

формационните и комуникационните 

технологии позволяват информацията 

да бъде запазвана, пренасяна и разпро-

странявана на далечни разстояния по 

всяко време и в различни географски 

точки; Цената на хардуера, софтуера и 

телекомуникационните услуги намаля-

ва; Характеристиките на потребител-

ския интерфейс непрекъснато се подоб-

ряват - неговата интерактивност и дру-

желюбност; Има възможност да се 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ozdalga%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ozdalga%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahuja%20N%5Bauth%5D
http://www.ehealth-bg.org/bg/view_news.php?news_id=78
http://ewma.org/english/about-ewma.html%2001.12.2014
http://www.aihw.gov.au/
http://www.aranzmedical.com/
http://www.aranzmedical.com/wp-content/uploads/2013/12/11/resources/%20FINAL-white-paper-std-hi-res.pdf
http://www.aranzmedical.com/wp-content/uploads/2013/12/11/resources/%20FINAL-white-paper-std-hi-res.pdf
http://www.medscape.com/viewarticle/751343_8
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въздейства на всички сетива на възпри-

ятие на потребителите.  

Някои автори разглеждат елек-

тронно-базираното обучение като под-

помагано и реализирано с електронни 

средства и медии. Чрез него се предават 

знания и умения, то подпомага или 

изцяло се предоставя чрез глобалната 

мрежа [1,5,6,9].  

Секторите Обучение и Медицина 

са две от дванадесетте направления, в 

които виртуална реалност намира 

успешно приложение [12]. Виртуална 

реалност  (VR) или Immersive Multi-

media е компютърно-симулирана среда, 

която може да симулира физическо 

присъствие в местата, в реалния свят 

или въображаеми светове [7,15]. Дефи-

нира се още опит, в който потребителят 

е ефективно потопен във виртуален свят 

с динамичен потребителски контрол. 

Лавинообразното развитие на техноло-

гиите и повишаването на пазарните 

изисквания са предизвикателство към 

образователните институции да предо-

ставят повече възможности за обучение.  

Подпомагащи среди и стандарти 

за разработка. 

Графичните системи са инстру-

ментариум за създаване на 3D мултиме-

дия. Ето част от тях [2,7]: OpenGL, Di-

rect3D, Java 3D, RenderMan, Ren-

derWare, Glide API, TruDimention, 

QuickDraw 3D и др. A към web техноло-

гии принадлежат: Web3D Consortium – 

форум за създаване на Web3D специфи-

кации (X3D); X3D – ISO стандарт, 

XML-базиран формат за представяне на 

тримерни компютърни графики; WebGL 

(Web Graphics Library) – JavaScript 3D 

API; VRML (Virtual Reality Modeling 

Language); 3DMLW (3D Markup Lan-

guage for Web) – платформа за създа-

ване на интерактивно 3D съдържание; 

3D в Adobe PDF и др. 

Примери за използване на раз-

лични форми в обучението на аку-

шерки в рамките на е-образование. 

Leo Appleton, ресурсен мениджър 

по обучение на акушерки в Hugh Baird 

College of Further Education, Liverpool, 

Англия [4], прави проучване за нагласа-

та за ползване на електронни ресурси 

под форма на е-книги и мултимедийни 

ресурси. Групата от студенти-акушерки 

все още възприемат като алтернатива е-

книгите на книжното тяло, а не като 

напълно различен ресурс, използван в 

различен контекст. Те в различна степен 

се приобщават към  отдалечения елек-

тронен ресурс и web-средата, в която 

могат да бъдат индексирани и функцио-

нално търсени необходимите материа-

ли, за да реализират своя пълен потен-

циал. По-склонни са да възприемат 

мултимедийното съдържание. Като 

странно може да се определи, че са 

изтъкнали повече негативи, отколкото 

позитиви по отношение на е-книги. 

Главно не се приема заплащането на 

WEB и WAP ресурсите, но не се обсъж-

да отрицателно потенциала на тези из-

дания. Дистанционното обучение вклю-

чва основно този вид ресурси. 

Преподаватели от University of 

Michigan School of Medicine и Faculty 

Development and Leadership Programs, 

Association of American Medical Colleges 

[10] правят проучване за нагласите на 

студенти от 3-ти курс за приемане на 

обучителните игри в сравнение с дидак-

тическите лекции, като стигат до за-

ключението, че темата на играта не е 

толкова от значение, колкото новият 

подход в преподаването. В случая тема-

та е свързана с извънматочна бремен-

ност – епидемиология, рискови факто-

ри,  симптоми, диагностика и лечение. 

Налага се извода, че усвояването на 

ключови понятия в обучението за 

възрастни включва активното участие 

на обучаемите с прилагане на знанията, 

като дидактическите лекции остават 

стандартния метод на обучение на сту-

дентите по медицина, а игровият модел 

служи като модел за иновации в меди-

цинското образование, където студенти-

те не са пасивни слушатели, а активни 

участници в собственото си обучение. 
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В San José State University, CA, 

USA е разработена и се използва играта 

Heart Murmur Sim. Тя осигурява образо-

вателен виртуален свят за обучение, 

свързано с проследяване на сърдечни 

тонове и позволява студенти да обико-

лят виртуална клиника и тестват своите 

умения по идентифицирането на  раз-

лични видове сърдечни шумове, бази-

рани на звукови файлове от Виртуален 

стетоскоп McGill University 

(http://sprojects.mmi.mcgill.ca/mvs/mvstet

h.htm).  Kреативните техники на препо-

даване ангажират обучаемите, стимули-

рат участието и поддържат интереса им. 

Образователните игри отговарят на тези 

критерии и могат да служат като допъл-

нителен интерактивен модел за повиша-

ване на академизма в обучителната сре-

да. Игрите са ефективни и насърчават 

активната им ангажираност. 

„Second Life” (SL) e триизмерен 

виртуален свят, използващ образовател-

ния си потенциал за подпомагане на 

преподаватели в медицинската и здрав-

на области. „Second Life” е най-

популярната платформа, ползвайки вир-

туален свят, с акцент върху социалното 

взаимодействие. Финансиран е от 

Националната библиотека на САЩ по 

медицина и VNEC (Virtual Neurological 

Education Center, Университета в Пли-

мут, Великобритания). SL е компютър-

но-базирана симулирана мултимедийна 

среда,  проектирана така, че потребите-

лите могат да я "населяват" и да взаи-

модействат чрез своите собствени гра-

фични самостоятелни представяния, из-

вестни като аватари. Триизмерният вир-

туален свят на SL може да се счита като 

3-D социалнa мрежa, където ползвате-

лите могат съвместно да създават и ре-

дактират обекти във виртуалния свят, 

като освен, че осъществяват срещи по-

между си и взаимодействат със съще-

ствуващите обекти. В сравнение с кон-

венционалните 2-D интернет виртуални 

светове, предлагат нови  интуитивни 

начини [8, 11, 15] за: 

 навигиране чрез мултимедийно 

съдържание - поточно аудио, видео и 

телевизионни колекции; 

 преглед на информационни про-

странства - документи в 3-D виртуални 

библиотеки; 

 участие в мулти-плеърни игри 

във виртуален свят, включително обра-

зователни и здравни; 

 развиване на социални умения 

(Second Life Heart Murmur Sim); 

 социализиране и взаимодей-

стване с други герои чрез адаптивни, 

реалистични 3-D, напълно текстурирани 

и анимирани аватари - 3-D социални 

мрежи;  

 посещение и участие в турнири 

на живо в лекции, конференции, фести-

вали. 

 изграждане на общности от уча-

щи, пациентските групи за подкрепа и 

други. 

 
Фиг. 1. Проследяване на процеси във 

Виртуалната клиника. 

 

В действителност във виртуалният 

свят, образователните институции и пе-

дагозите, могат да създават онлайн-

общности, чрез които обучаемите могат 

да членуват и да си взаимодействат в 

рамките на тези образователни виртуал-

ни светове, използвайки своя аватар и 

да научат повече за създаването и запо-

знаване с проекти, които са видими в 

рамките на този виртуален свят (Фиг. 1). 

Предварително дефинираните ге-

рои са създадени, за да изобразяват 

както родилката, така и акушерките. 

Аватарите - акушерки са изобразени в 

зависимост от разнообразието на прак-

тикуващите акушерки, за това има че-

тири акушерки - европеидна (бяла), 

http://sprojects.mmi.mcgill.ca/mvs/mvsteth.htm
http://sprojects.mmi.mcgill.ca/mvs/mvsteth.htm


  
109 

цветнокожа, азиатка и мъж. Преподава-

телят е в ролята на  бременния аватар, 

наречена Gaia, за целите на всяка една 

ролева игра. С тази идея Jenny Bailey е 

победител в „Иновации за акушерки” в 

RCM  за 2012г [13]. Проектът е развит с 

цел повишаване на комуникацията и 

техниките на мениджирането при нор-

мално раждане чрез ролева игра при 

обучение на акушерки.  

При акушерки, повишаващи ква-

лификацията си, практикуващи в Третия 

свят предимно се използват дистанци-

онни форми на обучение именно чрез 

подобни методически средства и подхо-

ди. 

Днес редица правителствени орга-

низации като Department of Homeland 

Security, the Centers for Disease Control, 

the National Institutes of Health, and the 

National Science Foundation, използват и 

инвестират в SL  за провеждане на сре-

щи, обучителни сесии, както и за про-

учване на начините да се направи до-

стъпна дадена информация за целия 

свят. Преди пет години преподаватели в 

Нова Зеландия създават Виртуален 

център за раждане в рамките на SL. 

Днес той се е развил до голяма степен и 

дава право на интерактивно обучение на 

акушерки в изградена мрежа, за разре-

шаване на различни казуси [15]. 

Резултати от едно проучване. 

През миналата учебна година бе-

ше направено проучване чрез анонимна 

анкета при студенти III и  IV курс спец. 

Акушество свързано с приемането или 

не на иновативни техники на препода-

ване. Формулирани бяха следните седем 

въпроса: 1. Считате ли, че имате изу-

чавани дисциплини, които предполагат 

повече интерактивност при преподава-

нето им? 2. Считате ли, че имате изу-

чавани дисциплини, които предполагат 

използването на повече презентационен 

материал, независимо от техническите  

средства за визуализирането му?  3. 

Считате ли, че има изучавани дисци-

плини, при които можете, освен в дис-

кусия, да бъдат тествани Вашите знания 

и чрез използване на интерактивни те-

стове с текстово, графично, видео или/и 

звуково съдържание, като оценката Ви 

се посочва автоматично от системата? 4. 

Известни ли Ви са „обучаващите игри” 

или „ролеви игри тип ”Аватар”? 5. Бих-

те ли се включили в „обучаваща игра” 

чрез средствата на мануални техники и 

софтуерните технологии с цел затвър-

дяване на знанията и тестване в симула-

тивна среда на наученото по дадена 

дисциплина? 6. Бихте ли се включили в 

„обучаваща игра” чрез средствата на 

Виртуална реалност с цел затвърдяване 

на знанията и тестване в симулативна 

среда на наученото по дадена/и дисци-

плина/и? 7. Бихте ли платили, за да се 

включите в „обучаваща игра” чрез сред-

ствата Виртуална реалност на организа-

тор на тренинги, външен за обучава-

щото звено, свързан с Вашите професи-

онални знания и умения?  

На въпрос N 1 нито един студент 

не потвърди, че методите на 

преподаване в настоящият момент, са 

напълно достатъчни, 30% биха приели и 

други методи, а 70% определиха 

интерактивните методи за по-

атрактивни, което би задържало трайно 

вниманието им. На въпрос N 5, 100%  

отговарят с „Да, би ми било интересно”. 

На въпрос N 7, 100% са готови да се 

включат в „обучаваща игра” чрез 

средствата на Виртуална реалност. Като 

75% от тях биха потърсили 

допълнителна информация. Тази анкета 

бе обект на разглеждане в предишна 

наша публикация.  

Заключение:  

Технологиите за е-обучение осиг-

уряват непрекъснато обучение през це-

лият живот, без значение на местолока-

цията, чрез което се реализира визията 

„цялото учебно и образователно 

съдържание – по всяко време и нався-

къде” [14]. За да се повиши ефективно-

стта на обучението, трябва да се предла-

га на обучаемите по-голяма свобода на 

избор, както и многовариантност на 

учебните материали; Формализмът и 
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ниската степен на персонализация при 

традиционната форма на обучение до-

принасят за загубата на интерес; Всеки 

обучаем има свой индивидуален стил на 

учене. В резултат може да се обобщи, че 

е нужно повишаване на степента на 

прилагане на иновативни интерактивни 

средства в обучението на акушерките, 

тъй като в световен мащаб тези техно-

логии успешно се прилагат, а българ-

ските студенти в тази специалност имат 

позитивно отношение към тях, въпреки 

новостта им. 
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ЛИЧНИТЕ ДАННИ – СИГУРНОСТ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО 

Й..Мирчева 

ВТУ”Св.Св. Кирил и Методий” 

Научен ръководител – д-р Цвета Маркова 

 

Въпросът за сигурността на 

личните данни в интернет 

пространството е актуален днес заради 

напредването на информационните 

технологии и възможността от вкъщи 

или от планината (при липса на обхват) 

да правим поръчки по интернет, да 

споделяме лична информация в 

социалните мрежи и т.н. Всичко това 

обаче е свързано с проблема дали може 

да се създаде висока сигурност на 

данните, които предоставяме, за да 

извършим дадена услуга. Това е много 

относително, защото понятието 

„сигурност” е твърде широко. 

От една страна под сигурност 

може да имаме впредвид общата 

сигурност на голяма група от хора, било 

то в един град, държава. Тогава, за да се 

опазят те, е възможно да се прибегнат 

до мерки, които да нарушат личното 

пространство на определени лица. 

Но сигурност може да означава в 

по-тесен смисъл съхраняване на 

личните данни, които аз предоставям 

например, за да вляза и да проверя 

движенията по банковата си сметка, 

въвеждането на ЕГН, за да разбера 

сметката си за ток и т.н. Това до голяма 

степен улеснява живота на хората. 

Безспорно е, но въпросът тук е дали си 

струва при положение, че няма 

гаранция, че някой няма да злоупотреби 

и да проследи компютъра, от който са 

подадени. 

Тук конфликтът е дали да се 

опазят личните данни, за да останат те 

неприкосновени, или да се опита да се 

опазят човешки животи (в най-крайния 

случай) за сметка на разпространение на 

персонална информация. 

Защитата на личните данни са 

едни изначални права, гарантирани 

както на конституционно, така и на 

международно ниво. В чл. 7 и чл. 8 от 

Харта на основните права на 

Европейския съюз се казва, че всеки 

има право да се зачита неговия личен и 

семеен живот, както и право на защита 

на неговите лични данни. Все пак се 

предвижда да се използват личните 

данни без съгласието на дадения субект, 

но това трябва да стане само въз основа 

на изрични разпоредби от закона при 

изключително важни случаи и тези 

данни да се използват добросъвестно. 

Националните правни норми трябва да 

въвеждат разбираеми и ясно 

формулирани основания, както за 

достъпа до данни от личния живот на 

гражданите, така и за процедурата за 

тяхното получаване. 

Днес се намираме в ерата на 

информацията, където всяко наше 

кликване в интернет оставя множество 

следи, свързани с нашите персонални 

данни. Правителствени организации и 

структури, частни фирми не само, че 

могат, но и имат правото да събират, 

използват и съхраняват наша лична 

информация. Ограниченията върху това 

право се наричат защита на личните 

данни. 

Дори и да съществува адекватна 

правна защита на личните данни, тя не 

гарантира сама по себе си това право. 

Дори и най-строгият закон е излишен, 

ако не се изпълнява. 

По данни на Националния 

статистически институт в България се 

наблюдава повишена активност в 

интернет пространството. Това води до 

възникването на проблеми, свързани със 

http://www.trust.org/item/20130530032825-sz41u/
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защитата на личните данни и 

неприкосновеността на личния живот, 

която неприкосновеност и защита са 

гарантирани на законодателно ниво. 

Изисква се да се предвидят технически 

и организационни мерки за 

предоставянето на персонална 

информация на регистрирани 

потребители срещу тяхното 

неправомерно използване за цели, които 

се отклоняват значително от обявените 

в началото. 

Създаването на информационни 

ресурси и предоставянето на услуги за 

обслужване налагат изграждането не 

само на нормативна уредба, но и на 

знания в обществото относно 

принципите, методите и технологичните 

средства за целесъобразното и 

законосъобразното използване на 

данните. 

Принципите се съдържат в 

специалните закони, които уреждат 

защитата на личните данни, а също и в 

Конституцията и международните 

договори. 

В България нормативният акт, 

който урежда защитата правата на 

физическите лица при обработването на 

персоналната им информация, е Законът 

за защита на личните данни. Чрез него 

се гарантира неприкосновеността на 

личността и личния живот. От чл. 2, ал. 

2 на Закона могат да се изведат 

основните принципи, на които трябва да 

се осланят органите и организациите 

при обработката на личните данни.  

На първо място личните данни 

трябва да се обработват 

законосъобразно и добросъвестно. 

Законосъобразността се свързва с това, 

че данните трябва да се обработват 

винаги въз основа на закона. Тя е по-

тясно понятие в сравнение с 

добросъвестността. Това е така, защото 

под добросъветност се разбира, че 

лицето, което получава информацията 

за личните данни (администратор на 

личните данни), не трябва да ги 

използва в противоречие с интересите 

на обществото. Т.е. администраторът на 

личните данни може да ги използва в 

законоустановените случаи, но целите, 

за които ги използва да не отговарят на 

предварително обявените, дори и тези 

цели да са позволени от закона. Така 

може да се наблюдава една злоупотреба 

с право, въпреки че е трудно да се 

докаже, понеже смисълът на 

добросъвестността е едно абстрактно 

понятие. По принцип личните данни не 

трябва да се използват и против 

интересите на лицето, което ги 

предоставя. Това се допуска обаче в  

изрично посочени от закона случаи и 

най-вече, когато с тези данни се цели 

опазване интересите на трети лица (чл. 

2, ал. 3 във връзка с чл. 1, ал. 6 ЗЗЛД). 

Персоналните данни следва да се 

събират и обработват за точно 

определени и законни цели, трябва да 

бъдат съотносими с целите, за които се 

обработват. Те трябва да бъдат точни и 

при необходимост да се актуализират, а 

ако се установи неточност – да се 

коригират или заличат. 

Като принципи могат да се 

изведат, че личните данни трябва да са 

защитени с мерки за сигурност, които 

съответстват на събираната 

информация. Това може да създаде 

проблеми, тъй като всяка сигурна 

система в даден момент може да се 

окаже несигурна. Именно затова трябва 

да се предпремат адекватни мерки във 

всеки един момент, за да се защитят 

данните на лицата. Това може да стане 

чрез непрекъсната актуализация. В 

случая обаче това се регулира от 

съответния орган или организация. 

Законът може само да очертае рамката, 

но тъй като информационните 

технологии се развиват с огромна 

скорост, конкретните мерки, с които ще 

се осигури надеждната сигурност, 

трябва да се вземат индивидуално. 

Личните данни следва да се 

съхраняват толкова време, колкото е 

необходимо за постигане на целите, за 

които се използват. Това обаче не е 
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уредено в закона. Така се случва, че 

веднъж предоставили личните си данни, 

те могат да се използват многократно за 

неопределено време. Това предполага 

една несигурност. 

Въпрос възниква и със 

съхраняването на личните данни. Не е 

точно ясно къде и как се съхраняват, 

кой освен администраторът на лични 

данни има достъп до тях. Това 

„разклаща” сигурността на личната 

информация, която сме предоставили. 

Гражданите следва да имат 

възможност във всеки един момент да 

проверят дали администраторът, който 

събира и използва техните данни, спазва 

принципите, които са установени. 

Всъщност гражданите могат и да 

откажат да предоставят личната си 

информация, освен в изрично 

установени от закона случаи, но така те 

ще се лишат от използването на дадена 

услуга. 

 

За обработката на лични данни на 

държавни служители в Швейцария 

например се определя възможно най-

тесен кръг от лица. Тези данни следва 

да се обработват само за служебни цели. 

Една от първите държави, които 

поставят основите на защитата на 

личните данни е Швеция. Според 

проучванията именно в скандинавските 

страни традициите и развитието на 

законодателството се проявяват в 

широко поле и там защитата на личните 

данни е регламентирана нормативно 

още през XVIII в. (в Швеция се създава 

Закон за свободата на пресата), която 

нормативна уредба е доразвита и до 

днес. 

В повечето държави има общо в 

уредбите на законите, регулиращи 

защитата на личната информация, но 

всяка държава има свои специфични 

особености в законодателството, които 

се определят от исторически, социални 

и икономически причини. 

Защитата на личните данни се 

осигурява на базата на разбирането им 

като понятие. От това всъщност зависи 

дали те ще са уредени в специален 

закон или чрез индивидуална защита. 

В българското законодателство в 

чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД е дадена легалната 

дефиниция на понятието лични данни. 

Според текста това е всяка информация, 

отнасяща се до физическо лице, което е 

идентифицирано или може да се 

идентифицира пряко или непряко чрез 

идентификационен номер или чрез един 

или повече специфични признаци. Това 

определение е възприето в цяла Европа 

и определя начина, по който ще се 

урежда защитата на личните данни – в 

специален закон. 

В САЩ например е възприета 

друга дефиниция, която свързва 

личните данни с „правата и 

задълженията на лицата и 

организациите относно събирането, 

използването, съхранението и 

разкриването на персонална 

информация”. 

Двете дефиниции не са коренно 

различни, даже може да се каже, че се 

допълват. Въпреки това те предполагат 

различен начин (модел) за защита на 

тези данни. Т.е. двете определения 

поставят различен акцент върху 

понятието лични данни. Оттам този 

акцент води до различна правна уредба. 

Защитата може да стане и чрез 

самоналагане на ограничения от 

определени компании и фирми. Тук 

отделните фирми само определят 

ограниченията относно личната 

информация. Тези ограничения трябва 

да почиват на правилата на 

законодателството и да се водят от 

основните принципи, които са пряко 

или косвено закрепени. Вариант за 

самоограничение може да бъде 

създаването на индустриален кодекс. 

Това може да стане чрез споразумение 

между компании в определен 

индустриален бранш, с което се 

съгласяват да следват правилата, 

изготвени от асоциацията или 

правителството. Това от своя страна пък 
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може да доведе до своеволия и да ощети 

по-малките производители. В 

българското законодателство в чл. 22а 

от ЗЗЛД е предвидено създаването на 

етични кодекси за поведение от 

администраторите по браншове и 

области на дейност, които да отчитат 

специфичните особености на дейността, 

която извършват. 

В заключение може да се каже, че 

макар и да има законова уредба, която 

да защитава личните данни, както и да 

съществува орган, пред който може да 

се сезира за нарушения – Комисия по 

защита на личните данни, все още има 

много въпросителни, които будят 

съмнение относно сигурността на 

личната информация, която споделяме. 

Решение на този въпрос може да се 

търси като се взаимства от други 

законодателства, но това, че там е 

проработило, не означава, че у нас ще 

последва същия резултат. Трябва да се 

предвидят предпоставки като 

исторически, социални и икономически 

условия, които са повлияли. На база 

всичко това трябва да се увеличи 

отговорността при злоупотреба с 

личните данни на администраторите, 

които ги обработват, както и да се 

гарантират сигурни платформи в 

интернет пространството, където да се 

съхранява персоналната информация. 
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Развитие электронного правитель-

ства отображает потребность обществ в 

адаптации к современной культуре 

ускоренного и расширенного воспроиз-

водства, что помогает обществу исполь-

зовать культурный потенциал для обес-

печения инновационного наполнения 

экономики. 

Долгое время культура игнориро-

валась экономистами по причине её мо-

нументальности и нежелательности 

провокаций малейших коллизий в об-

ществе, несмотря на позицию некото-

рых знаменитых ученых, таких, как 

Макс Вебер, но как можно объяснить 

неожиданный и быстрый рост  эконо-

мики КНР, страны, долгое время пред-

почитавшей держаться в тени? 

Все акции такого рода необходимо 

обобщить и оценить, преобразовать в 

плановые документы для правительств 

и общественных организаций, внедре-

ние стратегий по преобразованию цен-

ностей в политическое планирование и 

программирование является довольно 

прочной гарантией устойчивого разви-

тия. 

Культура служит вдохновителем 

масс особенно в сфере экономического 

развития, этим можно объяснить подъ-

ем южнокорейской экономики в после-

военный период, ускорение экономиче-

ского роста индонезийской экономики, 

детерминанты роста множественны и 

взаимозависимы в культуре.  

Древние греки выделили специ-

альный термин – метеки - для мастеров-

иностранцев, ускоряющих медленное 

развитие обществ, в которых презирает-

ся стяжательство и производство мате-

риальных благ, эта сфера деятельности 

становилась уделом пришлых, не обре-

мененных связями с местной властью. 

Культурные установки могут кор-

ректироваться, в том числе такими 

пришлыми меньшинствами: в старом 

таиландском обществе было принято 

пять лет проводить в монастыре, полу-

чать духовное образование, в современ-

ном обществе на это расходуется всего 

две недели, инициаторами стали китай-

цы из числа предпринимателей. 

Самюэль Хантингтон рассматри-

вал Сингапур как уникальный пример 

защиты экономики и культуры от воз-

действия фактора политической неста-

бильности, в данном процессе важней-

шую роль в защите от коррупции сыг-

рала политическая воля и дальновид-

ность главы государства, открывшего 

культуру прогрессивным веяниям.  

Культурный вопрос встает в пол-

ный рост в бывших социалистических 

странах, где после падения режимов 

обострилась проблема социального не-

равенства, усугубляемая боязнью част-

ной инициативы, которая в период рас-

цвета режима рассматривалась как 

угроза для общества и даже личности. 

В рамках социалистической идео-

логии большое влияние имели теории 

зависимости, развитые страны в основ-

ном рассматривались как империалисты 

и хищники, эксплуатировавшие зависи-

мые страны, на первый план выставля-

лась теория первоначального накопле-

ния капитала, изобличавшая капитали-

стов. 

Например, в качестве зависимых 

стран рассматривались латиноамери-
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канские страны, можно рассмотреть Ар-

гентину, в развитие которой в конце де-

вятнадцатого века инвестировались зна-

чительные средства со стороны Велико-

британии, Испании и Германии на раз-

витие сети железных дорог. 

В социалистических странах стро-

ительство в Аргентине железных дорог 

рассматривалось в последующие перио-

ды как создание эксплуататором соб-

ственной транспортной сети, но при 

этом намерено внимание не уделяли на 

инвестиции в развитие внутреннего 

рынка и потребительского сектора. 

Второй важной проблемой Арген-

тины, ныне во многом уже ушедшей,  и 

иных стран того времени было неува-

жение к чужим религиям и культурам, 

которое приводило  к вытеснению из 

страны активных деятелей, особенно 

североамериканцев, европейцев и япон-

цев, вело к замкнутости и застою. 

В некоторых социалистических 

странах закрепилось мнение о зависи-

мости их от внешнего управления, в 

Югославии это выражалось в пропаган-

де идеи иностранного вредительства, в 

КНДР эта идея использовалась для 

оправдания потрясений в экономике, на 

Кубе – для привлечения средств из 

СССР. 

В данном случае культурный вы-

бор изоляции путем установления жест-

кого социалистического режима являет-

ся продолжением времен инквизиции, 

когда от иностранного влияния отгора-

живались путем разделения общества на 

своих и чужих, правоверных и еретиков, 

а в новую эпоху – буржуазии и пролета-

риата. 

Лоуренс Харрисон рассматривал 

проблему возникновения теорий зави-

симости как фактора сдерживания раз-

вития многих государств, среди тракто-

вок зависимости преобладают колониа-

лизм, расизм и собственно зависимость 

от другого государства по различным 

производственным причинам, особенно 

в марксистско-ленинской теории. 

До сих пор Аргентина, испытав-

шая дополнительные финансовые труд-

ности, испытывает, проблемы с привле-

чением кредитов, что было вызвано 

обострением отношений с кредиторами 

в прошлом, изоляционистскими мерами, 

это вытеснило английских инвесторов и 

вакуум заняли отчасти КНР и США. 

Во всем есть положительные сто-

роны, экономика аргентинского кокона 

защитила страну от последствий финан-

совых кризисов, особенно великой де-

прессии, но она изолировала её же от 

конкуренции, иностранных инвестиций 

и инноваций, отодвинула от экономиче-

ского многообразия к монокультуре. 

Латиноамериканские страны мо-

гут приспосабливаться к развитию в 

условиях свободной конкуренции, так, 

Мексика вступила в НАФТА, что поз-

волило ей по уровню экономического 

развития превзойти многие латиноаме-

риканские страны, несмотря на сохра-

нение ряда серьезных проблем. 

Видным представителем теории 

зависимости был Фернандо Энрике 

Кордозо, рассматривавший развитие и 

зависимость как конкурирующие эко-

номические стихии, в 1993 году Кордо-

зо стал министром финансов Бразилии, 

страдающей от гиперинфляции, теория 

была переосмыслена как прагматиче-

ская.  

Бразилия интегрировалась в миро-

вое экономическое пространство пото-

му, что существовала объективная эко-

номическая необходимость сохранения 

конкурентоспособности, стабильность 

национальной валюты, требовалось раз-

вивать экономические отношения с за-

падноевропейскими странами. 

Развитие теории зависимости 

можно проследить на примере сравне-

ния исторического Японии и Китая, ко-

торые отличны друг от друга тем, что 

китайских императорских династий 

сменилось множество, японская импе-

раторская семья была одна, кроме пери-

ода изоляции в 250 лет, когда власть пе-

решла к роду военачальников. 
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В японском обществе реставрация 

императорской власти происходило с 

меньшими потрясениями, чем во время 

европейских революций, так как в япон-

ском обществе имелся готовый сцена-

рий выстраивания отношений в рамках 

империи, привлечение европейского 

опыта опиралось на авторитет импера-

тора. 

Дэвид Ландес рассмотрел процесс 

того, как в некоторых странах почти ве-

ковая антикапиталистическая пропаган-

да породило стойкий страх в обществе 

перед проявлениями  частной инициа-

тивы, предпринимательство как бы пре-

вращало хорошего человека в кулака 

мироеда, и это мнение приводило к за-

медлению экономического роста. 

Японское общество не боялось 

кратковременной зависимости от ино-

странных традиций, так как у них со-

хранились свои собственные устои, и 

они могли безболезненно для самих се-

бя признавать достоинства иностранцев 

и перенимать их эффективные произ-

водственные схемы, создавать свои но-

вации. 

Можно рассмотреть процесс ре-

формирования различных обществен-

ных институтов в японском государ-

стве, например, в ранний период ре-

формирования различных институтов в 

качестве образца рассматривались 

французские структуры, но после фран-

ко-прусской войны приоритеты измени-

лись. 

Японские чиновники заимствова-

ли английский закон о мореплавании 

для развития товарообмена и укрепле-

ния финансовой базы предприятий, но 

японские чиновники не могли надеяться 

на такое же развитие экономической 

конъюнктуры и торгового баланса, как в 

Великобритании в семнадцатом веке. 

Немецкие руководители стали об-

разцом для подражания в глазах япон-

цев, они считали, что в условиях девят-

надцатого века необходимо создать 

мощный промышленный комплекс по 

английскому образцу, который ещё не 

был создан в других государствах, но в 

Германии и Франции стремительно раз-

вивался. 

Японское правительство для из-

бавления от зависимости прибегло к со-

зданию базовых общественных инсти-

тутов, таких, как почтовая, банковская и 

налоговая службы, полиция, но япон-

ское правительство подошло к большим 

проблемам, к низкой производительно-

сти труда, к необходимости модерниза-

ции. 

Японцы начали развитие пищевой 

отрасли, например, с тех отраслей, ко-

торым на тот момент ещё не угрожала 

конкуренция, производство соевого со-

уса оставалось таким нерастраченным 

резервом, и его развитие помогало 

накопить капитал для проникновения на 

другие рынки, дальнейшее развитие. 

Майкл Портер ввел понятие пара-

дигмы производительности, которая 

подразумевала эффективность работы 

как собственных, так и заграничных 

компаний на территории страны, имен-

но состояние тех сфер экономики, кото-

рые работают на внутренний рынок, 

определяет уровень жизни в стране и 

долговременное развитие внутреннего 

рынка. 

Сами предприниматели ещё не 

справлялись с растущими запросами 

внешней среды, поэтому для обеспече-

ния успешного строительства железных 

дорог, например, правительство, финан-

сировало зарубежные стажировки и по-

купки патентов, приглашение специали-

стов, организации обучения. 

Догоняющая модель развития 

служила в перспективе защитой от ино-

странной зависимости, помогала при-

влечь инициативных специалистов, но 

издержками этой модели были некото-

рые устаревшие технологии, применяе-

мые в производстве, существовал неко-

торый прекос к стимулированию кад-

ров. 

Японский национализм порождал 

немало явлений, вызывающих противо-

речивую реакцию в обществе: японцы 
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всеми путями возвращали своих студен-

тов из-за границы, что вызывало осуж-

дение иностранцев, но они же были па-

триотичны в вопросе приобретения 

оборудования собственного производ-

ства. 

Трудовая этика, как средство за-

щиты от зависимости, во многом была 

созвучна с теорией Макса Вебера, где 

главными достоинствами считалась са-

моорганизация и взаимовыручка, вы-

годное инвестирование, доверительное 

управление и бережное отношение к 

таким ресурсам, как время и деньги. 

Помимо японской модели разви-

тия экономики, как защиту конкуренто-

способности можно рассмотреть фило-

софскую концепцию Макса Вебера, ко-

торая получала развитие в то же время, 

когда наблюдался довольно быстрый 

рост японской экономики, подорванный 

вскоре войной 1905 года. 

В качестве объекта изучения у 

Макса Вебера выступали традиции 

кальвинистов, у которых собственно 

обогащение не выступало главной це-

лью, а основной задачей, предлагаемой 

религиозным учением, был праведный 

труд с большой отдачей для подтвер-

ждения собственной божественной из-

бранности. 

Твердая вера в предопределение 

быстро усваивалась светской моралью, 

это позволяло избегать потери капитала 

вследствие забрасывания работы, отказа 

от выгодного инвестирования, тем бо-

лее, что предрасположенность к добру 

рассматривалась как подтверждение из-

бранности и праведности устремлений. 

С точки зрения Джеффри Сакса, 

неоклассическая теория нередко неспо-

собна разрешить проблему, называемую 

загадкой роста, так как не принимает во 

внимание такие факторы, как геогра-

фию, совокупность социальных инсти-

тутов и позитивную обратную связь, 

механизмы распространения инноваций 

исследовались недостаточно. 

Согласно теории Макса Вебера, 

целеустремленный человек работает для 

того, чтобы достигать высшей цели, 

жить для того, чтобы работать, а в сча-

стье находить побочный продукт, это 

привносит смысл в жизнь человека, 

включает его в элиту общества, которая 

открыта для пополнения своих рядов. 

Макс Вебер провел параллель 

между урбанизацией и способностью 

людей ценить время, так, при сравнении 

количества часов различного устрой-

ства, в протестантской Англии времен 

Реформации и католической Испании, 

первая страна значительно обгоняла 

вторую по этому ненавязчивому показа-

телю. 

Даже в таких католических стра-

нах, как Бавария и Франция, часовых 

дел мастерами всегда были протестан-

ты, католики очень редко занимались 

этим ремеслом, что говорило о способ-

ности протестантов ценить время и про-

граммировать свой рабочий день, этот 

тип личности формировал капитализм. 

Для тех, кто имеет возможность 

работать в разных странах, компаниях, 

городах, становится, очевидно, влияние 

культуры, выражающееся в установках, 

ценностях, убеждениях, на такую куль-

турно-экономическую категорию, кото-

рая многими специалистами была 

названа микроэкономикой процветания.  

Анализ влияния культуры на эко-

номические достижения цивилизации 

фокусируется на определенных куль-

турных атрибутах, влияющих на пове-

дение человека: трудолюбие, инициа-

тивность, ценностный подход к образо-

ванию, склонности к сбережению и 

научно обоснованному инвестирова-

нию. 

Все эти качества должны допол-

нять друг друга с учетом особенностей 

развития региона, при изучении этих 

факторов необходимо связать источни-

ки и типы убеждений, подобное описа-

ние вплотную подведет к тому, в чем 

могут скрываться причины падения 

объемов производства в некоторых 

странах. 
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Карлос Альберто Монтанер иссле-

довал процессы замедления экономиче-

ского роста в латиноамериканских 

странах, вследствие падения объемов 

производства и инновационного разви-

тия как результата частых военных пе-

реворотов и политической нестабильно-

сти как характерной особенности мно-

гочисленных каудильо и вождей. 

Технологические прорывы позво-

ляют добиться успеха в таких далеких 

друг от друга областях, как производ-

ство полупроводников, сельское хозяй-

ство или доставка товара к торговой се-

ти, так же и стратегии развития могут 

быть применены в изучении рынков и 

специализации обслуживания, и не 

только. 

Концепция целевой промышленно 

поддержки, стратегия покровительства 

в отношении перспективных произ-

водств, обнаруживает свои слабые ме-

ста потому, что на данный момент фир-

ма, независимо от рода деятельности, 

должна быть способна привлекать луч-

шие технологии, кадры, кредитные ре-

сурсы. 

Главным является твердое осозна-

ние страной, что рост производительно-

сти повышает уровень жизни общества, 

повышение производительности и 

уровня жизни выступают как отражение 

того, чем на её территории занимаются 

различные компании, ориентированные 

на заполнение внутреннего рынка.  

Ускорение торговых, денежных и 

информационных потоков делает бес-

смысленной привязку к конкретному 

месту, локализацию, так, если фирма 

одной страны покупает машины в Гер-

мании, конкурирующая фирма может 

поступать так же, например, сырье из 

Беларуси также доступно многим. 

В условиях глобализации и сво-

бодного рынка все больше зависимость 

от условий, задаваемых на местном 

рынке, от специфических форм работы 

с поставщиками и потребителями, при-

менение местных технологий и знаний, 

понимание местных условий, возмож-

ностей повышения конкурентоспособ-

ности. 

Далее следует рассмотреть макро-

экономические основы процветания в 

современных условиях, так как сейчас 

макроэкономика все менее зависит от 

воли отдельных государств и если стра-

на не добивается внутренней стабиль-

ности, она несет большие финансовые 

потери на международном финансовом 

рынке.  

Рональд Инглхард считает, что 

развитие влечет за собой возможность 

обеспечения предсказуемого отхода от 

абсолютных социальных норм в пользу 

все более рациональных, гибких, поль-

зующихся доверием ценностей, при 

этом многие культуры имеют свои осо-

бенности для обеспечения формирова-

ния культурных ареалов. 

Экономический прогресс ведет 

человечество от ценности самостоя-

тельного выживания к стремлению к 

самовыражению, границы культурной 

вариативности начинают все более яв-

ственно проявляться в демократическом 

обществе, оформляются культурные 

ареалы, и экономическое развитие свя-

зано с гибкостью ценностей. 

Гибкость человеческих ценностей 

и одновременно их устойчивость позво-

ляют обществу созидать и поддержи-

вать демократические институты при 

сохранении собственной идентичности, 

мнения жителей бедных и богатых 

стран стабильно отличаются по вопро-

сам политических, религиозных, соци-

альных норм и представлений. 

Микроэкономические основы кон-

куренции могут состоять в сложности 

оперативной деятельности компаний и в 

качественных характеристиках пред-

принимательской среды, пока компа-

нии, работающие в стране, не добьются 

повышения производительности труда, 

не может быть экономического роста. 

Конкурентоспособность госу-

дарств можно рассмотреть как зависи-

мую переменную под влиянием четырех 

основных независимых переменных, 
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таких как материальная база, особенно-

сти спроса на конкретном рынке, осо-

бенностями местного стратегического 

планирования, состоянием поддержи-

вающих отраслей. 

Состояние материальной базы 

оценивается в системе качественных 

показателей, количественные выступа-

ют характеристиками второго порядка, 

и основным параметром становится 

нацеленность на конкретную отрасль, 

при этом большое значение имеет нали-

чие квалифицированных кадров в этой 

отрасли. 

Культурные различия связаны с 

рядом таких феноменов, формирование 

демократических институтов в некото-

рых странах, находящихся на примерно 

равном уровне развития, что позволяет 

выявить сотни когерентных отличий в 

развитии общественных отношений в 

этих странах, с точки зрения развития 

общества. 

Развитие общества в направлении 

выживания предполагает господство 

секуляризации и рационализации в  раз-

витии общественных взаимоотношений, 

а направление в сторону выражения 

общественной или церковной идеологии 

направляет общество по традиционному 

пути выстраивания общественных от-

ношений. 

В традиционных обществах под-

держивается соглашательство с дикта-

торской власти, разорительная для со-

временного государства высокая рожда-

емость, большое влияние имеют рели-

гия и абсолютные стандарты, нацио-

нальная гордость,  а государства, про-

шедшие период рациональной секуля-

ризации, следуют противоположным 

ценностям. 

Разновидность доминант отобра-

жает стремление к самовыражению, ко-

торая приходит со сменой поколений и 

переориентации человека от стремления 

к выживанию к культурной идентично-

сти в результате повышения уровня 

жизни и движения общества к более вы-

соким жизненным стандартам согласно 

пирамиде ценностей и потребностей. 

Относительно на ориентацию по 

отношению к ценностям самовыраже-

ния или выживания общества можно 

расположить на координатной плоско-

сти, вертикальная ось которой отражает 

поляризацию двух трактовок власти, с 

точки зрения рационализма и традицио-

нализма, что позволяет выделить грани-

цы стран по идеологическим группам. 

Так, английское общество отно-

сится как к протестантскому, так и к ан-

глоязычному, так как Британская импе-

рия повлияла на возникновение в мире 

нескольких англоязычных государств, 

это привело к формированию в мире 

многих государств с плюралистически-

ми традициями, смешанной экономи-

кой, ценностью частной инициативы и 

индивидуализма. 

Доля ВНП на душу населения яв-

ляется одним из основных индикаторов 

развития общества, но можно выделить 

и другие, связанные с промышленным 

развитием, ведь появление промышлен-

ного рабочего класса стало одним из 

величайших событий современной ис-

тории, и промышленный уклад суще-

ственным образом меняет культуру. 

Уровень межличностного доверия 

находится в прямо пропорциональной 

зависимости от уровня ВНП надушу 

населения, и на этот показатель также 

воздействует менталитет населения, из 

19 стран с уровнем межличностного до-

верия в 35%, 14 являются протестант-

скими, 3 –конфуцианскими и по одной 

индуисткой и католической. 

В заключение, можно сделать вы-

вод, что наличию межличностного до-

верия способствует быстрое развитие 

горизонтальных, снизу контролируемых 

организаций, а развитие иерархических, 

патриархальных и централизованных 

организаций сдерживает рост межлич-

ностного доверия, именно по этой при-

чине в Европе наступила Реформация. 

Контраст между контролем сверху 

и горизонтально-ориентированной 
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структурой оказывает глубокое влияние 

на межличностное доверие, что отрази-

лось на реформировании католической 

церкви и приспособления её структуры 

к взаимодействию с обществом, вос-

приятию демократических традиций и 

установок. 

Политико-культурный подход по-

ставил актуальный эмпирический во-

прос: способна ли культура повысить 

восприимчивость общества к демокра-

тии, ведь попытки составить теоретиче-

ские рекомендации к действию, вписы-

вающиеся в определенную идеологию, 

увенчиваются появлением теории, в ос-

новном нежизнеспособной. 

Экономическое развитие способ-

ствует демократизации, трансформируя 

общественную структуру, поддерживает 

урбанизацию, внедряет массовое обра-

зование, профессиональную специали-

зацию, её усложнение и углубление, во-

влечение масс в политику, высококва-

лифицированная рабочая сила стано-

вится силой политической. 

К концу двадцатого века наблюда-

тели из латиноамериканских и азиат-

ских стран пришли к выводу о взаимо-

действии традиционализма и демокра-

тии, так как там, где замедляются про-

цессы урбанизации, на первый план вы-

ходят старые патриархальные традиции 

с их централизацией власти и однооб-

разностью мышления и суждения. 

При демократичном правительстве 

большое внимание уделяется выборно-

сти власти и самовыражению, благосо-

стояние укрепляет легитимность власти, 

развитость демократических институтов 

помогает выстоять в трудные времена, 

позитивные результаты демократиче-

ской системы получают поддержку. 

Хорошо заметно, что экономиче-

ские успехи общества влекут за собой 

перемены в политической жизни и в са-

мой культуре, появляется стремление 

формировать демократические институ-

ты и поддерживать уже имеющиеся, но 

подобная трансформация не происходит 

по умолчанию, элиты могут оказать со-

противление. 

Сопротивление элит может ока-

заться слишком вредным для граждан-

ского спокойствия страны, так в Ливии 

и Кувейте уровень жизни стал очень 

высоким, общество фактически остава-

лось авторитарным, это привело к дли-

тельному кровопролитию, особенно в 

Ливии и Египте, где наступил пик араб-

ской весны. 

Особенно хорошо заметно, какую 

большую роль играет культура, особен-

но это заметно на примере дихотомии 

выживания и самовыражения, демокра-

тизация протекает по пути, прокладыва-

емому ценностями и установками про-

стых граждан, и повышение уровня бла-

госостояния приводит к формированию 

стремления к самовыражению. 

Фрэнсис Фукуяма считал наиболее 

простым определением социального ка-

питала совокупность неофициальных 

правил или норм, воспринимаемых чле-

нами общества и позволяющих им вза-

имодействовать друг с другом, сама по 

себе общность традиций не является со-

циальным капиталом, например, можно 

рассмотреть пример Южной Италии. 

Нормы, формирующие социаль-

ный капитал, должны содержать такие 

понятия, как правдивость, доверитель-

ное управление, обязательность, поэто-

му одним из обязательных источников 

социального капитала повсюду в мире 

неизменно выступает семья, проте-

стантская реформация помогла семей-

ным ценностям распространиться. 

Вопреки мнению некоторых спе-

циалистов, социальный капитал не пе-

редается в процессе развития будущим 

поколениям, а создается людьми посто-

янно и спонтанно, в зависимости от 

уровня развития общества, и чем более 

развитыми рынками обладает государ-

ство, тем более стабильно и беспере-

бойно оно обеспечивает свое развитие. 

Проблема изучения социального 

капитала состоит в том, что при иссле-

довании проблемы полностью игнори-
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руется проблема распределения, инди-

каторы социального доверия помогут 

определить, каким образом в обществе 

распределяется социальный капитал. 
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РАЗРАБОТВАНЕ НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ С ANDROID STUDIO 

Найден В. Ненков Валери Л. Димов 

катедра „Компютърни системи и технологии” 

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, България 

 

Въведение Втази статия се пред-

лага разработката на едно мобилно при-

ложение чрез платформата Android stu-

dio [3]. Представени са основните 

възможности за бързо проектиране и 

реализиране на такъв тип системи. Мо-

билното приложение  наречено “Easy 

Coffee” е предназначено за отчитане на 

услуги в мало размерно заведение, но с 

успех би могло да се разшири и за по-

голямо. Използва се Java.като езикът за 

писане на android приложението. Пред-

ставени са резултати от направено про-

учване за мнението на потребителите и 

персонала за приложението 

“EasyCoffee”. 

Изложение 

Първата стабилна версия на плат-

формата Android studio [3] e пусната 

през декември 2014г. Към момента на 

нея могат да се разработват приложения 

за телевизори, очила, часовници, табле-

ти и телефони работещи с Android опе-

рационна система.  

Платформата разполага с вградени 

емулатори. Това е голямо предимство 

защото не се нуждаем от андроид 

устройство за тестване на приложения-

та. 

На платформатаAndroid studio е 

разработено мобилното приложение 

“Easy Coffee”. To е предназначено за 

обслужващият персонал в заведения от 

тип барове.  

При проектиране на приложението 

са използван езикътUML [2,3]за визуа-

лизиране, специфициране, конструиране 

и документиране на елементите 

на софтуерната система. В статията са 

показани някои от диаграми на проекта.  

В процеса на проектиране на 

софтуерния продукт, диаграмата на по-

требителските случаи е първата диагра-

ма, която се създава от проектантите в 

началото на проекта. На фиг. 1 е пока-

зана Use Case диаграмата на приложе-

нието, която отразява основните функ-

ционалности. „Тази диаграма позволява 

да се опишат на най-високо ниво целите 

на потребителя, които системата трябва 

да изпълнява. Тези цели не е необходи-

мо да са задачи или действия, а може да 

са по общи изисквания към функцио-

налността на системата. С други думи 

това е техника за определяне на функ-

ционалните изисквания на една систе-

ма.”[1] Те описват типичните взаимо-

действия между потребителите и систе-

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80
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мата, предоставят описание на начина, по който тя се използва. 

 

 
 

Фиг. 1.  Use case диаграма на приложението 

 

 

 
Фиг. 2 Activity  диаграма на приложението 

 

Диаграмата на дейности 

(Activitydiagram) на фиг.2 се използва, 

за да покажат работния поток –

workflow. Диаграмата на дейности дава 

възможност на този, който извършва 

процеса, да избира реда, в който изпъл-

нява действията. Тя указва съществени-

те правила за последователността, която 
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трябва да се следва. Това е важно при 

моделирането, тъй като може да се от-

крият процесите които са паралелни. 

Това позволява едновременното им 

изпълнениекато независимите нишки на 

процеса. 

При разработване са използвани 

някои от вградените класове в Android 

studio като: Fragment, ArrayAdpter, 

ListView и др. Те се използват за реали-

зиране на основната функционалност на 

приложението. ЧрезXML файловете 

използвани в приложението се създават 

компонентите на потребителският ин-

терфейс. 

На фигури 3 и 4 са показани 

началният екран на приложението и 

екранът маса на който се записва взета-

та поръчка. 

 

 
 

Фиг. 3 Главен екран  Фиг. 4 Екран на маса 2 

 

Интерфейсът е изчистен от из-

лишни подробности и максимално се 

доближава до разбирането на потреби-

телите за начина на тяхната работа в за-

ведението. 

Има възможност за избор на от-

делните компоненти на поръчките и от-

разяването им по маси или др. структу-

ри. 

На фиг. 3. е показана стъпка едно 

при която се избира маса, а на фиг.4 се 

визуализира поръчката на дадената ма-

са. 

След като се вижда, че поръчката е 

празна и няма незакрита сметка може да 

се премине към следващата стъпка. 

На фиг. 5 е показан вида на из-

браното кафе, а на фиг.6 е показан диа-

логовия прозорец за въвеждане броят на 
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кафетата. След това е избран бутонът 

“Ok”, с което се потвърждава направе-

ният избор. 

 

 
Фиг. 5Прозорец с кафета       Фиг. 6 Диалогов прозорец за избор на брой 

 

Направено е изследване за мнени-

ята на служителите и посетители за 

приложението “EasyCoffee”.  В таблица 

1 са представени възрастта и използва-

ните мобилни устройства на потребите-

лите, сред което е проведено проучва-

нето.  

 

Таблица 1.  Таблицата с данни за потребителите. 

Потребител Заведение Възраст Използвано 

мобилно 

устройство 

Потребител 

1 

Заведение 

“A” 

23 “Lenovo A382” 

Потребител 

2 

Заведение 

“A” 

19 “HTC 510” 

Потребител 

3 

Заведение 

“A” 

29 “iPhone 6” 

Потребител 

4 

Заведение 

“B” 

22 “Samsung G630F” 
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Потребител 

5 

Заведение 

“C” 

20 “Sony Experia Z3” 

 

 

Избрани са следните критериите, 

по които да се извърши оценяването: 

o Дизайн. Този показател 

показва как потребителите възприемат 

потребителският интерфейс. 

o Функционалност. Този 

показател показва дали приложението 

имам нужната функционалност за 

нуждите на заведението. 

o Ефективност. Този 

показател показва колко полезно би 

било използването на приложението в 

заведението. 

o Логическа подредба на 

съдържанието. Този показател показва 

колко интуитивно е подредено 

съдържанието на приложението . 

o Коректност. Този показател 

показва дали приложението изпълнява 

своите задачи коректно. 

o Бързодействие. Този 

показател показва дали приложението 

има забавяне при изпълнение на 

задачите. 

o Леснота при употреба. Този 

показател показва как потребителите се 

справят при боравене с приложението 

За оценяването се използва десе-

тобалната система ( от 1 до 10) 

В таблица 2 са показани оценките 

дадени от потребителите при направе-

ното проучване. 

 

Таблица 2. Оценкидадени от потребителите за приложението 

Показател / 

Потребител 

Потре-

бител 1 

Потре-

бител 2 

Потре-

бител 3 

Потре-

бител 4 

Потре-

бител 5 

Дизайн 8 9 9 7 6 

Функцио-

налност 

7 8 8 10 9 

Ефективност 9 9 9 9 10 

Бързодействие 10 9 10 9 10 

Коректност 10 9 9 10 9 

Логическа 

подредба 

7 7 8 8 9 

Лесното при 

употреба 

9 10 7 10 10 

 

Потребителите са избрани на слу-

чаен принцип от няколко заведения. В 

изследването участват както клиенти на 

заведението (Потребител 1 и 3), така и 

персонал. Повечето от потребителите са 

от персонала (Потребител 2, 4 и 5), кой-

то в крайна сметка ползва приложение-

то.   

Всеки от участниците в изследва-

нето е дал оценки по всички 7 критерия 

за оценяване. Не се допуска да няма 

оценка по някой от критериите.  

Данните от оценяването са обоб-

щени в графика на фиг.7. Както се виж-

да потребителите са оценили доста ви-

соко приложението. Най-високи са 

оценките по  критериите: „Бързодей-

ствие“ – 9.6 , „Коректност“ – 9.4 и 

„Леснота при употреба“ – 9.2. 

Най-ниски са за „Дизайн“ – 7.6 и 

„Логическа подредба“ – 7.8. 

Това показва и къде трябва да се 

насочат усилията за подобряване на 

следващото издание на продукта. 
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Фиг. 7. Графика с оценките на потребителите 

Заключение 

Платформата Androidstudioпредо-

ставя богат инструментариум и про-

грамна среда, която съдържа цялата 

необходима функционалност за разра-

ботване на ефективни и издържани 

Android приложения. 

Всички контроли са съобразени с 

Unicode стандарта, което позволява 

използването на много езици без допъл-

нителни настройки на приложението. 

За улеснение на потребителите в 

приложението са използвани минимал-

но количество менюта и бутони, с цел 

да се избегне претрупаност и объркване. 

За боравене с приложението не се 

изискват особени компютърни и чуждо 

езикови  познания. 

Мобилното приложение “Easy 

Coffee” може да се надгради и доразвие 

в бъдеще, като се използват резултатите 

от проучване на потребителските мне-

ния по-горе. 
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УДК 004 : 37 

РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕРНА СРЕДА ЗА ONLINE  

ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ 

Ненков Н.В.  

 

УВОД 

Развитието на информационните 

и образователните технологии все 

повече налага уеб-базирани системи за 

обучение на студентите. Предмет на 

тази статия е разработката на софтуерна 

среда за създаване на online тестове. 

Важна функционална характеристика на 

уеб-базираното обучение е 

възможността да се провеждат online 

изпитни тестове, които са в състояние 

да заменят традиционните такива. Това 

е възможно благодарение на 

предимствата които са: намаленото 

време за провеждане, увеличаване на 

сигурността, точността, нагледносттаи 

възможностите за обективно оценяване 

на знанията на обучаемите. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

За да се оцени правилно една 

online изпитна платформа трябва да се 

разгледат основните предимства и 

недостатъци, които притежава тя. 

Основното предимство на такава 

система е автоматизирания процес на 

оценяване, който улеснява 

преподавателите. Може да се изброят и 

други предимства като: 

 Платформата е интегрирана с 

база от данни, което позволява лесното 

редактиране на изпитите и добавянето 

на нови въпроси; 

 Студентите могат да видят 

резултатите от изпита непосредствено 

след приключването му; 

 Автоматичното оценяване на 

студентите не допуска предубеденост от 

страна на преподавателите; 

В повечето такива системи 

присъства и възможността въпросите да 

бъдат раздавани на свободен принцип – 

студентите имат еднакви въпроси, но 

тяхната подредба е различна. В някои 

случаи има заложена възможност да се 

разбъркват и самите отговори на 

въпросите, което от своя страна, заедно 

със предходната функционалност 

намаляват шанса на студентите да 

заимстват отговори едни от други. 

И въпреки многото предимства, 

които има над традиционния тест, тези 

платформи притежават и своите 

недостатъци. За разлика от тях в online 

изпитните тестове преобладават 

въпроси от тип множествен избор, като 

тези от тип свободен отговор или 

писане на есе са по-слабо застъпени 

поради не толкова адекватните методи 

за тяхното оценяване. Също така 

съществува и възможността да се загуби 

важна информация, ако настъпи 

някакъв срив в системата – било по 

време на теста или след това. 

Процесът на разработката на 

едно приложение е неразделна част от 

неговата реализация. Избирането на 

подходящата методология е един от 

най-важните моменти при 

проектирането на крайното решение. 

Каскадният модел на разработка 

предлага систематичен и 

последователен подход за разработка на 

софтуера. При него фазите следват 

точно определен ред, като всяка 

следваща фаза започва след пълното 

приключване на предходната. Най-често 

този подход се използва при 

разработката на продукти, чиято 

промяната в изискванията и обхвата е 

малко вероятна и не е от голямо 

значение. 

Най-общо процесът по 

разработка протича в няколко основни 

етапа:  

 Анализ и спецификация на 

изискванията 

 Дизайн и имплементация 

 Тестване на продукта 

 Внедряване и поддръжка 
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1. Анализ на съществуващите решения 

Разработването на една online 

изпитна платформа преминава през 

няколко етапа, като най-важният от тях 

е съпоставката на съществуващите 

решения. В резултат на това могат да се 

изведат основните характеристики, 

които трябва да притежава една 

платформа от този клас. Тези 

характеристики включват: 

 Възможност за създаване и 

управление на потребителите, които да 

имат различни нива на достъп в 

системата; 

 Възможност за създаване на 

изпити, които да бъдат класифицирани 

по даден принцип. Това може да бъде 

извършено като се добавят изпитите по 

категории или ако се създават за 

определена специалност и курс. 

 Възможност за провеждане на 

изпити; 

 Възможност да се види набор от 

статистически данни от изпита. 

Според изведените 

характеристики структурата на 

системата може да се раздели на 2 

основни части: достъп до 

административните дейности и достъп 

до изпитната част. От своя страна 

преподавателите и студентите трябва да 

имат следните функционални 

възможности: 

 

 
Фиг. 1. Достъп на различните потребители 

 

Според сравнителния анализ и 

изведените основни функционални 

възможности, системата трябва да 

притежава и следните такива: 

o Не трябва да се допуска произволен 

достъп на студентите до провеждане 

на изпитите; 

o С цел минимизиране на 

възможността за заимстване на 

отговорите, системата трябва да ги 

раздава на произволен принцип; 

o Тестовете трябва да се извършват 

само в определеното от 

преподавателя време и да имат 

зададен часови диапазон; 

o Студентите не трябва да могат да 

проведат един изпит повторно, след 

като той вече е приключил; 

o Тест, който е бил проведен веднъж 

не би трябвало да може да се 

редактира, с цел да се запази 

коректността на данните, но може да 

бъде копиран в друг такъв; 

o Тестовете да могат да притежават 

аудио-визуални средства. 

1. Дизайн и имплементация 

Този етап може да се разделят на 

три основни дейности: описание на 

функционалността на системата 

посредством различни модели, 

изграждане на модулите на системата и 

изграждане на интерфейса, на база на 

тези функционалности. 

2.1 Описание на 

функционалността 

За описание на системата се 

използва набор от модели, които 

описват функционалите, логическите и 

структурните й характеристики. 

Най-често използваните модели 

за описание на една система са: 

 Логически модел – представян чрез 

диаграма на потоците от данни. Този 

модел на система описва 

логическите връзки между 

програмните ресурси и действия, 

както и резултатите от дадено 

действие, свързани с даден проблем. 

Това е схема на вашата система, 
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наблягаща на това как трябва да 

работи, каква е последователността 

от действия, които трябва да се 

извършат и как да се постигнат 

желаните резултати. 

 Структурен модел – този модел 

включва изграждането на няколко 

различни диаграми, всяка от които 

има за цел да покаже различен 

аспект на системата. Едни от 

основните диаграми, които се 

ползват за описание на този модел 

са: 

 Диаграмата на класовете – използва 

се за описване на статичната 

структура на дадена система; 

 Компонентна диаграма, която 

представя графично физическия 

аспект на обектно-ориентираната 

софтуерна система – как тя е 

организирана във файлове и 

зависимостите между тях. 

 Функционалният модел на системата 

бива описан главно от следните 

диаграми: 

- Диаграма на случаите на употреба 

(use case) - има за цел да представи 

графично, по най-лесен и разбираем 

начин основните функционални 

зависимости. Това се постига с  

използването на актьори, техните 

цели (usecases) и връзките между 

целите. Актьорите са потребителите 

на системата, докато целите са 

техните възможни действия. 

- Диаграмите на дейността (activity)– 

това са графични изображения на 

работни потоци в системата. Те 

представя поредица от етапи, 

образуващи сложен процес. 

Диаграмата на дейността представя 

потока на управление както 

диаграмата на последователностите, 

но съсредоточава вниманието върху 

операциите, а не върху обектите. 

На фигурата по-долу  е 

представена една от диаграмите, 

използвани за описание на системата: 

 
Фиг. 2. Диаграма на създаване на нов потребител в системата 

Реализация на системата 

Системата е реализирана на 

модулен принцип, като всеки от 

модулите се намира в отделна папка. 

Между отделни модули няма 

свързаност и спирането на даден такъв 

не оказва влияние върху работата на 

другите.  
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Изграждането на системата на 

такъв принцип е най-добрия вариант, 

който гарантира целостта на системата 

и безпроблемното вграждане на 

допълнителни функционалности при 

бъдещо развитие. 

Контролерите в системата са 

основния „регулатор” на действията. 

Между основният контролер и 

контролерите за front- и backend има 

непосредствена зависимост, като front- 

и backend контролерите не могат да 

работят, ако при създаването им не е 

указана връзка с основния контролер. 

Всеки от контролерите и 

модулите в системата е реализиран като 

отделен клас, притежаващ набор от 

различни методи. 

Модулите са разделени в 2 

категории: back- и frontend, като 

отговарят за административната и 

студентската част респективно. 

Разпределението на модулите по 

потребители може да бъде видяно на 

следната фигура: 

 
Фиг. 3. Разпределение на модулите в системата 

Съхранението на информацията в 

базата данни се осъществява чрез 

връзка на модула със съответната 

таблица.  

Модул „Изпити” е най-големият 

в системата и има връзка с повече от 6 

таблици в БД. Това са таблиците за 

въпросите и отговорите; данните за 

разпределението на студентите по 

изпити и въпросите, раздадени  на 

студентите по време на изпита и 

отговорите, които последните са дали.  

Модулът за статистика не 

притежава собствена таблица, в която 

да съхранява информацията, като 

вместо това я заимства от таблиците 

свързани с изпита. 

Модули „Администратори”, 

„Преподаватели” и „Студенти” 

използват една таблица, в която като 

поле е указан типът на потребителя. 

Реализация на потребителския 

интерфейс 

Дизайнът и имплементацията на 

потребителския интерфейс са сред 

основните етапи при изграждането на 

системата.Често е трудно да се открие 

най-добрия начин за представяне на 

данни, именно затова при 

проектирането и реализацията на 

системата трябва да им се обърне 

особено внимание. 

Процесът на изграждане на 

интерфейса включва две части:  

 етап на проектиране,който 

включва и частична програмна 

реализация, доколкото е необходима за 

създаването на прототип на интерфейса; 

 етап на реализация;  

Едни от основните принципи при 

изграждането на интерфейса са: 

 Простота на интерфейса; 
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 Последователност (принцип на 

минималната изненада) : 

 интерфейсът би следвало 

да изглежда и да се държи еднакво на 

различните страници; 

 Обратна връзка: 

 Осигуряване на смислена 

обратна връзка, когато е необходима, 

например информация за току що 

извършено действие; 

 Направляване на потребителя : 

 интерфейсът би следвало 

да предоставя смислена обратна връзка 

при възникване на грешки; 

 Привличане вниманието на 

потребителя : 

 да не се използват повече 

от 4 различни големини на шрифта;  

 да не се ползват повече от 

4 цвята на 1 страница и повече от 7- за 

цялото приложение; 

Първото което трябва да се 

направи е да се проектира разделянето 

на екрана на области.  

Екранът е разделен на 3 главни 

области: хедър, лява част и централна 

част. Те от своя страна са разделени на 

подобласти.  

 
Фиг. 4.  

Разпределение на областите 

 
Фиг. 5. 

Местоположение на меню с модулите 

В горната лява част на хедъра се 

намира логото на университета. В 

долната лява част са данните за текущия 

потребител и линка за изход. Списъкът 

с модулите е скрит, като след натискане 

на определен линк той се показва (Фиг.  

5). 

Лявата част на екрана е 

предимно заета от филтъра за модулите, 

но при провеждането на изпит тя е 

заменена от списък с въпросите, на 

които трябва да се отговори. 

Дясната частта на екрана е 

частта, в която се извършват основните 

операции в системата. Те е бъде 

разделена на 2 (две) подчасти както 

следва: 

 В горната й част се намира 

контекстното меню, което зависи от 

текущо активния модул и извършваното 

действие. 

 В частта под нея са 

разположени основните форми за 

администриране на съдържанието в 

системата. 

На следващите няколко фигури 

ще бъде показана реализацията на 

интерфейса. 

Началният екран е еднакъв както 

потребителите от backend-а , като 

администратори и преподаватели, така и 

за потребителите от frontend-а, т.е. 

студентите

. 
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Фиг. 6.Екран за достъп 

Началният екран за 

администраторите и преподавателите 

след вход изглежда по сления начин и 

дава обща информация за състоянието 

на системата. 

 
Фиг. 7. Начален екран 

Менюто с модулите е 

първоначално скрито, като по този 

начин се осигурява по-голяма работна 

площ на потребителя. След натискане 

на линка „Списък с модули” то се 

появява и има следния интерфейс

: 

 
Фиг. 8. Меню с модули 

 

При първоначалното зареждане 

на всеки един от модулите се показва 

списък с добавените за модула обекти в  

табличен вид. От лявата страна на 

екрана се намира филтърът за търсене, 

който е специфичен за дадения модул и 

независимо от извършваното действие 

не се скрива. Единствените модули, 

които нямат филтър са Начало, Профил 

и Настройки (Фиг.  9

). 

 
Фиг. 9. Филтър и централна част 
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Контекстното меню на всеки от 

модулите се променя в зависимост от 

извършваното действие, но също така и 

в зависимост дали текущия потребител 

достатъчни има права на достъп до 

обекта. Същото се отнася и до 

възможността да се редактира обект от 

даден тип, ако потребителя няма 

достатъчни права над него. 

Сигурност на системата 

Сигурността в системата е 

реализирана на ниво потребител, т.е. 

потребители от тип „Студент” нямат 

достъп до административния панел, а 

потребителите от тип „Администратор” 

и „Преподавател” нямат достъп до 

изпитната част на системата. 

На студентите бива предоставена 

автоматично парола за точно определен 

изпит, което възпрепятства 

възможността за достъп до различен 

изпит. След провеждането на даден 

изпит от студента, изпитът се маркира 

за проведен и на студента не се дава 

възможност да смени отговорите си, 

след като е натиснал бутонът за край. 

От друга страна преподавателите 

имат възможността да укажат, че даден 

изпит е в процес на разработка, като по 

този начин се премахва възможността 

студентът да проведе някой изпит, ако 

той все още не е указан за активен от 

преподавателя. 

Системата разполага и с 

функционалността даден изпит да не 

може да бъде редактиран след като е 

бил проведен, или ако текущият 

потребител не е неговият създател. 

Тестване на системата 

Тестването на системата е 

проведено в продължение на 2 седмици, 

като за извършване на тази дейност са 

проиграни основните етапи в 

създаването и провеждането на online 

изпити. Проигран е следният сценарий: 

1) Потребител от тип 

„Администратор” създава потребител от 

тип „Преподавател”, който ще 

администрира online изпитните тестове; 

2) Преподавателят, след вход в 

системата, създава специалност и 

предмет, които ще бъдат указани в 

изпита; 

3) Преподавателят създава 

изпит и го настройва според 

изискванията: задава специалност и 

предмет, продължителност на изпита и 

броя въпроси; 

4) Преподавателят добавя нови 

въпроси към изпита, като избиратехния 

тип; 

5) В зависимост от тип на 

въпроса, преподавателят въвежда 

отговорите и им задава броя точки; 

6) Преподавателят създава 

изпитна група и задава датата на 

явяване на изпита и начина на раздаване 

на въпросите; 

7) Преподавателят добавя 

студенти към изпитната група и им 

генерира парола; 

8) Преподавателят отбелязва 

изпита за активен; 

9) Студентът, посредством 

предоставените му потребителско име и 

парола влиза в частта за провеждане на 

изпит; 

10) Студентът отговаря на 

въпросите и натиска бутана за край на 

изпита; 

11) Преподавателят преглежда 

статистика за определена изпитна група 

или за определен студент. 

Периодът за тестване на 

системата е използван и за отстраняване 

на някои грешки. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статията е описан един от 

подходите при проектирането и 

реализация на online система за изпитни 

тестове. Разработването на подобна 

система намалява времето, с което на 

преподаватели разполагат при 

създаването на изпити улеснява 

оценяването, посредством обективност 

и бързина, които са невъзможни при 

традиционните такива. Една такава 

система може автоматично да генерира 
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съдържанието на изпита, коетое добро 

решение напроблемисвързани 

съссъхранение на голямо количество 

данни за различни изпити и извеждане 

на статистика. 

Показаният подход би могъл да 

се използва за разработката на online 

тестове и анкети в различни сфери на е-

управлението на бизнес организации и 

учреждения от държавната 

администрация. 
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УДК 004 : 37 

АКТИВНОТО УЧЕНЕ КАТО ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ  

И ПОВЕДЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ 

Марияна Иванова Николова 

 ВТУ „Св.Св.Кирил и Mетодий” 

 

Въведение 
Активно учене е стил на обучение 

чрез разнообразни учебни дейности - 

учене чрез действие, учене чрез трупане 

на опит, учене чрез практика. 

Дидактическата трактовка разглежда 

активните техники като ефективен 

прийом, чрез който от една страна се 

достига до знанието, а от друга – се 

стимулира креативното начало на това 

познание. Тази интерпретация се 

основава на два основни факта – 

познанието е творчески акт на 

взаимодействие между субекта и обекта 

на познанието и действието като 

характеристика на мисленето. 

Проблемността и активността като 

методически елемент не се отнася само 

до формиране на различни знания и 

компетенции, но и за изработване на 

модел за търсене, откриване и решаване 

на проблеми в ситуации от различен 

тип. 

Съвременното обучение все 

повече се основава на активни методи, 

при които обучаемият играе основна 

роля, а в е-ресурсите е концентрирана 

съдържателната съставляваща на учеб-

ния процес. Ролята на е-ресурсите в 

учебния процес е съществено по-голямо 

отколкото на традиционните книжни 

формати, защото новите образователни 

технологии предполагат промяна на 

контактите ‘преподавател-обучавани’ и 

увеличаване на времето за самостоятел-

на подготовка [7]. Към е-ресурсите са 

насочени допълнителни очаквания - да 

осигурят поддръжка на обучението в 

онази негова част, която се използва за 

създаване на нещо реално, за симулация 

на практически дейности и за 

защитаване и обосноваване на тези и 

позиции. Тогава говорим за 

проектиране на образователния процес 

върху основата на активното учене чрез 

използване на електронни 

образователни ресурси. 

Характеристика и специфика на 

методите за активното учене  
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„Пирамидата на учене” [5] е един 

модел, който обяснява каква е 

ефективността на учене в зависимост от 

различните начини, с които се подхожда 

към него.  

Пирамидалният модел 

недвусмислено показва, че съществуват 

разнообразни начини за усвояване на 

знанията, т.е. хората учат успешно по 

повече от един или два начина. Според  

Пирамидата на ученето от фиг. 1. се 

вижда, че ако се запомня едва 10% от 

това, което се чете, то трайността на 

знанията  са  90% от това, което се казва 

и се реализира чрез правене на нещо 

реално или чрез симулация на създаване 

на нещо реално.  

 
Фиг.1. Пирамида на ученето 

Съвременните образователни 

модели и практики, базирайки се на 

педагогическите теории безспорно 

доказват, че много подходящи за 

успешното преподаване и надграждане 

на знанията и компетенциите са 

методите на активно учене с помощта 

на е-ресурси. 

Системата на обучение може да се 

определи като конструиране на 

образователния процес[1], [3], чиято цел 

е учащите да постигат по-добри 

резултати чрез подходящи средства и 

методи. Съответствието с 

индивидуалния стил на учене е от 

особено значение, който в общата 

класификация от [2] и [4] е: зрителен 

стил – учене чрез наблюдение; слухов 

стил – учене чрез слушане и тактилен 

стил – учене чрез движение, действие и 

правене. Когато „системата” открие как 

се обработва информацията най-добре, 

може да се учи по-ефективно и с по 

малко време като се разширят 

стратегиите, използвани за обучение и 

изследване.  

Активното учене включва 

следните ключови дейности: 

 добре подготвени разнообразни 

учебни дейности – ролеви дейности, 

учебни казуси, групови проекти и 

семинари;  

 учене чрез действие, изпълнение и 

представяне на резултат от страна 

на обучаемите;  

 учене при трупане на опит чрез 

практика;  

 дискусии, решаване на проблеми, 

анализ и оценяване;  

 систематичен процес на осмисляне 

на дейността, така че тя да води до 

натрупване на умения и 

компетенции.  

Основна теза на съвременното 

разбиране на активното учене е 

намиране на един разумен баланс 

между познанията и прагматичните 

умения. Това привлича много 

образователни системи, защото 
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обучаемите научават  къде и как ще 

могат да използват знанията. За добрия 

резултат са важни факти, като 

потребности от обучение, вътрешната 

мотивация на обучаващите се, контекст 

на провеждане на обучението и 

уменията на преподавателя да прилага 

принципите на активното учене.  

Съвременната концепция за 

активно учене включва основно 

проблемно-базирано обучениe и 

обучение чрез проекти.  

Проблемно-базираното обучение 
[6] е такава организация на учебния 

процес, при която преподавателят 

създава проблемна ситуация и под 

негово ръководство обучаемите 

самостоятелно или с малко помощ и 

творческа работа решават задача.  

Проектът като образователна 

технология представлява съвкупност от 

различни дейности – планиране, 

изпълнение на заданието, решаване на 

текущи проблеми, вземане на решения, 

оформяне на документация, защита на 

проекта. Предимствата са показани на 

фиг.2. Това води до създаване на 

продукт или изследване на проблем от 

реалния живот от обучаемите под 

ръководството на преподавател. 

Обучаемите се научават да използват и 

прилагат знания и умения от различни 

областта с помощта на средствата на 

информационните и комуникационни 

технологии (ИКТ), да работят в екип, да 

представят завършен информационен 

продукт като придобият опит и 

увеличат познанията си [9]. Проектът е 

процес, ограничен в рамките на 

определено време и ресурси и 

обикновено изисква работа в екип, 

налагащо разпределяне и координиране 

на задачи и отговорности като се 

отчитат личните качества и 

компетенции на всеки. Тази 

образователна технология развива 

креативност, формира определени 

личностни качества, като създава 

култура на поведение и мислене в 

конкретна ситуация. Обучаемият 

действа ангажирано в реална ситуация, 

поема отговорност за това, учи чрез 

натрупване на опит и чрез преживяване 

на случващото се.

 

 
Фиг.2. Предимства на проектите като образователна технология 

 

Приложение на активното учене 

Разгледаните методи за активно 

учене намират приложение в практиката 

на много преподаватели. Успехът при 

използване на методите на активното 

учене е в тяхното правилно прилагане. 

Ролята и задачите на преподавателите 

могат да се обединят така: 

 Насочване и мотивиране на 

обучаемите към подходящи 

учебните дейности - посочване на 

значението на проблема или 

темата на проекта, предизвикване 

и поддържане интереса за 

практическото решаване; 
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 Акцентиране и насочване към 

знанието за решаване на проблема 

или реализиране на проекта чрез 

въвеждане на ново учебно 

съдържание или припомняне на 

знания посредством дискусии;  

 Обяснение чрез предоставяне на 

примери и контра примери; 

 Предоставяне на възможност за 

изпълнение на дейности и 

проверка на адекватността на 

наученото; 

 Обсъждане на решенията и 

тяхното съответствие в различни 

ситуации. 

Използването на подходящия 

електронен образователен ресурс и 

съответните технологични средства 

често изисква допълнителна подготовка 

за това. 

Образователните цели като 

резултат от прилагане на методите за 

активно учене са свързани с 

придобиване и усъвършенстване на 

различни умения. За успешното 

реализиране на обучаемите на пазара на 

труда е важно у всеки да се развиват 

освен технически и „не технически” 

умения като решаване на проблеми, 

работа по проект, работа в екип, 

информационни умения, умения за 

представяне на информация [8]. 

Прилагането на методите за 

активно учене са добра база за 

изграждане на комплекс от ключови 

умения за работа и представяне на 

информация. Информационните умения 

са свързани със събиране и обработване 

на информация по подходящ начин за 

постигане на определена цел и 

включват: 

 определяне на даден информационен 

проблем; 

 определяне дали дадени 

информационни ресурси са 

подходящи за конкретна цел; 

 систематично търсене чрез 

прилагане на подходящи техники; 

 ефективно обработване на 

намерената информация за 

постигане на определена цел. 

Уменията за работа по проект са 

свързани с дейности като: 

 определяне и формулиране на 

задачи и подзадачи и планиране; 

 общуване в екипа; 

 проследяване и отчитане на 

развитието на процеса и 

обединяване на резултатите; 

 отчитане на резултатите.  

Учебните дейности, свързани с 

отчитане, документиране и защита на 

проекта спомагат за изграждането на 

умения за представяне на информация 

като: 

 подбор, подреждане и 

структуриране на информацията по 

представянето; 

 използване на подходящи 

средства, стил и език; 

 оформяне на представянето. 

 

Заключение 

С настоящата статия се насочва 

вниманието към активния стил на обу-

чение, който е един от ефективните 

пътища за постигане на нов тип поведе-

ние, създаващо условия за трайни зна-

ния и компетенции за използване на 

електронните ресурси на съвременното 

информаципонно общество.  

Потребностите на 

информационното общество в периода 

на глобална комуникация са свързани с 

достигане на определено ниво на 

различни компетенции. Уменията да се 

използват предимствата на ИКТ - 

достъп, обработка, интегриране, 

оценката, създаване, търсене, 

разпространение на информация са 

ключови в контекстта на различни 

предметни области. Подходите, целящи 

изграждане на професионални 

компетентности се основават на 

„динамично използване и интегриране” 

на:  
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 знанията, които се прилагат за 

различни дейности, а не само като 

вид усвоена информация;  

 уменията, чрез които се прехвърля 

въздействието върху различни 

обекти;  

 навиците, осигуряващи осъзнато и 

интуитивно действие дори когато 

ситуацията е нестандартна и не 

толкова позната.  

Съвременното образование все 

повече се основава на активните методи 

на обучение и няма учебна дейност, 

която да не е свързана с използване на 

електронните образователни ресурси и 

виртуалната информационна и 

комуникационна среда. 
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УДК 35 

ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕСТНИЯ ОМБУДСМАН В БЪЛГАРИЯ 

Христо Орманджиев 

Преподавател по Конституционно право в Юридическия факултет 

на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” 

 

С приемането на третата поправка 

в Конституцията
2
се създаде 

конституционната основа на нова 

правозащитна институция – омбудсман. 

Появата й в българското 

законодателство  е заложена още при 

приемането на новата Конституция, но 

тогава то е отхвърлено предвид на 

съображението, че тя ще е 

свръхнатоварена и ще загуби своята 

ефективност. Независимо от 

неуспешния първи опит за въвеждането 

й, то обществените условия и преди 

всичко неправителствения сектор дават 

началото на реалното й съществуване. В 

                                                 
2
 ДВ. бр. 27/31.03.2006 година 

този смисъл тенденцията, която се 

забелязва при българският модел на 

омбудсмана е свързана с възвикването й 

като обществена институция, която в 

началото няма собствена, 

санкционирана от държавата 

нормативна основа. 
3
 Всъщност животът 

на институцията започва с външно 

финансиране и готовността и 

съгласието на кметовете и общинските 

съвети в няколко общини да 

експериментират въвеждане на 

обществен контрол върху дейността на 

определени държавни органи. В този 

                                                 
3
 Така възникват първите обществени 

посредници в общините София и Севлиево. 

http://research.uni-sofia.bg/bitstream/10506/198/1/original_dipl_rab.pdf
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смисъл оправдано е и първоначалното 

недоверие към въвеждането на подобна 

новост в регулирането на 

административната дейност, пък и 

макар с идеята тя да е в помощ, както на 

гражданите, така и на 

административния апарат за 

установяването на „добро управление”. 

С основание може да се приеме, че 

в институционално отношение 

омбудсманът започва своето 

съществуване на местно ниво, на 

проектна основа, като бъдещото му 

развитие зависи от успеха на дейността 

му по места. Затова като изключителен 

успех и предвестник на бъдещото 

развитие на правозащитната институция 

може да с приеме създаването на 

първичната й нормативна основа. 
4
 Тя 

не може да се приеме като цялостна, но 

все пак представлява пръв 

„законодателен поглед” към изграждане 

на нова правозащитна 

институция.Характерна особеност на 

тази уредба е, че  нейното съществуване 

е предвидено да се реализира на местно 

ниво – в местното самоуправление, като 

то не е задължително.  

Преди разглеждането  на 

първичната уредба обаче е необходимо 

да се определи ролята на подобна 

институция във възприетия модел на 

местното самоуправление. Посочената 

законодателна уредба не дава яснота за 

нейното място и правомощия, както и за 

отношенията й с органите на местното 

самоуправление. С оглед на изолзваната 

законодателна лексика обаче тя се 

определя като „обществен посредник”. 

И докато общественият й характер  

насочва както към дейността й, така и 

към начина на номиниране и избиране, 

то посредническата дейност остава 

неопределена.Тази законодателна 

редакция, която е в сила и към 

настоящия момент поставя и въпроса за 

дуализма в наименованието на 

институцията с оглед настоящото й 

                                                 
4
 Въвеждането на чл. 21 а в ЗМСМА 

законодателно развитие.
5
  И докато 

уеднаквяването в наименованията в  

отделните актове е въпрос на бъдещо 

законодателно решение, то важният 

въпрос касае дейността на местният 

посредник във функционално 

отношение. Както вече беше посочено в 

оскъдната законодателна уредба в 

ЗМСМА се посочва само селектиращия 

орган – общински съвет, като се дава 

най-обща представа за характера на 

дейността на институцията – 

„общественият посредник съдейства за 

спазване правата и законните интереси 

на гражданите пред органите на 

местното самоуправление и местната 

администрация”. От посоченото 

описателно определение не става ясно 

как ще се реализира посочената 

дейност, както и на какви принципит 

посоченото описателно определение не 

става ясно как ще се реализира 

посочената дейност, както и на какви 

принципи щесе основава тази дейност. 

Единственото, което може да се направи 

като извод е, че посочената институция 

ще бъде еднолична, като по пътя на 

логиката би могло да се предполага, че 

съдействието на гражданите ще се 

отнася до въпроси от регионално 

естество, чието решаване е от 

компетентността на местните органи на 

власт –кмет и общински съвет. 

Всички останали въпроси относно 

статута на обществения посредник, 

принципите на неговатеа дейност, както 

и организацията на дейността му е 

предоставена в компетентността на 

общинския съвет, който приема 

правилник. В това отношение в 

действащият към момента 

законодателна уредба в Закона за 

омбудсмана е възприет същият подход, 

като тук регламентарната автономия е в 

                                                 
5
 Така например в чл. 21а от ЗМСМА 

институцията се обозначава като „обществен 

посредник”, докато в чл. 91 а от Конституцията 

тя се определя като омбудсман, като по този 

начин е озаглавен  и приетия закон, уреждащ 

статута на националния омбудсман. 
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значително по-голяма степен, тъй като 

се дава възможност националният 

омбудсман сам да представи на 

Народното събрание проект за 

правилник, който то следва да приеме. 

Направеният паралел обаче далеч не 

изчерпва съществуващите разликите 

между посочените институционални 

типове. С оглед на компетентността 

следва да се посочи, че местният 

обществен посредник е с ограничена 

такава – само в рамките на съответната 

община, докато националният 

омбудсман разполага с такава на 

територията на цялата страна. 

Уредбата в ЗМСМА определя и 

начина на избор и прекратяване 

пълномощията на обществения 

посредник – от съответния общински 

съвет с определено квалифицирано 

мнозинство – 2/3 от общия брой на 

общинските съветници. С предвиденото 

значително мнозинство се цели 

постигането на максимално широк 

консенсус по кандидатурата  в 

избиращия орган и преодоляването на 

политически мотивирани решения при 

избора, а като се предвижда същото 

мнозинство и при освобождаването му 

се цели и невъзможността за 

немотивираното му освобождаване от 

длъжността. 

       Предоставяйки на общинския 

съвет да определи статута на 

обшествения посредник на практика 

законът му дава и широки възможности 

за детайлна уредба на всички въпроси 

от неговата дейност. Във всеки случай 

не става въпрос за възможност за 

налагане на „законодателен произвол”, 

предвид на факта, че макар и в 

незначителна степен дейността му е 

законово определена.  

Преди решаването на въпроса 

относно нормативната основа ва 

обществения посредник е необходимо 

да се постигне съгласие по въпроса да 

бъде ли установена подобна институция 

на територията на дадена община или 

тово би било неефективно. Това 

решение зависи от възприемчивостта на 

органите на местното сачоуправление 

към новата институция, допустимостта 

на външен „контрол” върху дейността 

на местната администрация, а така също 

и от наличието на финансови средства 

за издръжката на институцията. 

Основният акт, регулиращ 

дейността на местния обществен 

посредник е правилника за 

организацията на неговата дейност, 

който ex lege се приема от общинския 

съвет. ЗМСМА не определя 

съдържанието му, поради което то се 

определя от общинските съветници. 

При приемането му се спазва 

процедурата по приемане на актове на 

общинския съвет, уредена в неговия 

правилник. Преди разглеждането му от 

състава на общинския съвет той се 

обсъжда от съответните комисии, които 

се явяват и вносители на проекта за 

гласуване в съвета. 

С основание този правилник може 

да се определи като вътрешната 

Конституция на местния  

обществен посредник. В него 

заедно с определяне на основните 

насоки на дейност на посредника се 

определят и ръководните начала или 

принципите, на които тя се основава. 

Основният принцип, на който са 

подчинени и действията на местния 

обществен посредник е този на 

законността. Последният следва да 

сеприема за водещ, превдвид на факта, 

че всички негови правомощшя следва да 

произтичат от закона или от акт, приет 

на основание на закона. Освен това този 

принцип предопределя легитемността 

на всички процедури и действия, коит 

той предприема при реализиране на 

дейността си.Този принцип е 

основополагащ не само по отноъшение 

дейността на този вид обществен 

посредник, но и на цялостната държавна 

организация на обществото. 

От изключително важно значение 

за съществуването на институцията е 

принципът на независимостта. Тя 
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трябва да се разглежда в няколко 

аспекта – институционална, 

политическа и финансова. На първо 

място, както при избора, така и при 

упражняване на дейността си местният 

обществен посредник следва да бъде 

независим от други институции, т.е да е 

налице недопустимоъст за 

вмешателство в дейността му, както от 

номиниращиа я и селектиращия орган, 

така и от другите държавни органи. 

Само по този начин ще се постигне 

ефективност и полезност от 

съществуването на институцията като 

реален гарант за спазване правата на 

гражданите. 

На второ място политическата 

независимост е важна с оглед 

безпристрастното оциеняване и 

последващи действия по поставените 

въпроси от гражданите. Тя е трудно 

постижима, предвид на факта, 

представителите в оъбщинския съвет са 

разделени в групи по политическа 

ориентация, но в случая независимостта 

на органа, предполага обедиинение в 

името на създаването на ефективно 

работеща институция.   

Въпросът за финансирането на 

институцията е изключително важен, 

както за нейната независимост, така и за 

стабилността й. В началото на нейното 

битие, когато тя съществува на праектен 

принцип, финансирането й се 

осъществява от външни източници, но с  

изменението в ЗМСМА се налага 

финансирането да се поеме от 

общинските бюджети. Тази 

законодателна промяна може да се 

разглежда в две посоки. Тя слага 

началото на институционалния живот 

на местния омбудсман, но от друга 

страна създава и задължението за 

общините, имащи желание от 

установяване на институцията да 

предвидят средства за нейното 

финансиране. Тази необходимостсе 

превръща и в едно от главните 

основания за неразпространението й на 

територията на общините в страната. 

Предвид на това и към момента не е 

изключена възможността, независимо 

от определения в правилника мандат на 

институцията, то той да бъде 

„предсрочно прекратен” на основание 

липса на средства за  финансирането й. 

Предвид на това при създаването й 

следва да се поеме траен финансов 

ангажимент с оглед стабилното и 

функциониране. Такова трябва да се 

предвиди и за екипа от сътрудници, 

който се определя по предложение на 

местния омбудсман.
6
 

Принципът на справедливост в 

дейността на институцията е свързан с 

този на законността, но е свързан преди 

всичко със спазването на процедурите 

по разглеждането на жалбите, точното 

прилагане на закона, както и с 

предприемане на действия по вътрешно 

убеждение на местния обществен 

посредник. Предвид морално-

естетичния характер на посочения 

принцип, то тоъй не може да бъде 

определен на база общоважащи 

количествени характеристики. 

Може би един от най-важните 

принципи, на базата, на който местният 

омбудсман утвърди съществуването си 

е този на прозрачността. Тя се постига 

на първо място с ясно разписани 

процедурни правила за работата на 

омбудсмана, лесен достъп до неговия 

офис, провеждането на изнесени 

приемни за граждани и предоставянето 

на информация за разгледаните случаи 

и постигнатите резултати от неговата 

дейност. С оглед наличието на 

съвременни методи за комуникация 

достъпът на гражданите до обществения 

посредник може да се осъществява и on 

–line, на специално създадена интернет 

– страница, с възможност за сезирането 

                                                 
6
 Виж чл. 24 от Правилник за организацията и 

дейността на обществения посредник на 

територията на Столична община, приет с 

Решение № 154 по  Протокол № 22/08.07.2004 

година, доп. с Решение № 465 по Протокол № 

82 от 22.06.2006; изм. с Решение № 45 по 

Протокол № 30 от 29.01.2009)   
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му и чрез попълване и подаване на 

жалба по електронен път. 

 От ддруга страна публичността 

като принцип в дейността на местния 

обществен посредник се демонстрира и 

чрез изготвяния от него ежегоден  

доклад, който се представя пред 

общинския съвет. Той е публичен и 

съдържа данни относно  подадените 

жалби, по които проверките не са 

приключили, отправените предложения 

и сигнали, както и мерките, предприети 

във връзка с тях, данни за разрешените 

случаи, както и данни за случаите, при 

които намесата на местния обществен 

посредник не е довела до резултат и 

причините за това. В докладът местният 

обществен посредник изразява и 

становище  за прилагането на 

средствата за защита на законните права 

и интереси на гражданите. Последното 

представлява още една възможност за 

публичност в дейността на посредника 

на местно ниво, като той има 

възможност да използва за своя трибуна 

местните печатни и електронни медии, 

както и да изразява мнения по различни 

случаи, като това право не може да му 

бъде отнето. По посочения начин може 

да се въздейства и върху дейността на 

съответната местна администрация, 

която за да постигне „добро 

администриране” може да вземе 

предвид изказаните станоъвища от 

посредника. Част от съдържанието на 

годишния доклад е и отчета за 

разходите на посредника, които също 

така се оповестяват публично. След 

изготвянето на доклада той може да се 

публикува в електронната  страница на 

съответната администрация
7
, като 

ктопия от него могат да се оставят в 

приемната на обществения посредник, 

както и в съответната администрация на 

разположение на гражданите. 

Друга проявна формана 

публичността в дейността на 

посредника е възможността той да 

                                                 
7
 Така е при обществения посредник на 

Столична община. 

организира открити приемни в различни 

райони / в големите градове, / където 

директно да приема жалби на 

гражданите, както и да събира 

информация за нарушение на правата 

им от страна на администрацията. По 

този начин освен, че е  налице 

публичност на дейността на посредника 

се извършва и популяризиране на 

нетовите правомощия. Близкият контакт 

на посредника с гражданите подчертава 

обществения характер на създадената 

институция. 

Публичността е характерен 

принцип и при номинацията и избора на 

обществен посредник. Процедурата 

започва с обявяване на номинации, 

която се обявява публично чрез 

електронните и печатните медии. 

Номинирането на посредника се прави 

от нарочно създадена Комисия по 

номинация на  обществен посредник, 

избрана от Столичния общински съвет. 

С оглед търсене на максимална 

подкрепа  за кандидатурата на 

обществения посредник в състава на 

комисията се включват  общински 

съветници от всяка политическа група 

от Общинския съвет. След приключване 

на изслушването, в което кандидатите 

излагат визията си за развитието на 

институцията, комисията предлага 

кандидатураи  избор от общинския 

съвет. 

Друг принцип, който е 

основополагащ за дейността на местния 

обществен посредник е този на 

хуманността и толерантността. 

Доколкото хуманността е основен 

принцип на правовата държава, 

залегнал в основата на правовата 

държава, то толерантността се свързва, 

както с отношението на обществения 

посредник към гражданите, така и с 

осигуряването на равни възможности на 

гражданите да защитят правата и 

законните си интереси, независимо от 

техния пол, раса, националност, 

етническа принадлежност, социален 

произход, възраст, материален статус, 
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политически пристрастия^ религиозни 

вярвания. Предвид на това изброяване 

може да се говори и за допълнителен 

принцип – този на равенството, схващан 

като такова в осигуряването на 

възможности за достъп до 

правозмщитна институция. В този 

смисъл достъпът до местния обществен 

посредник от страна на гражданите е 

твърде широк. Към него могат да се 

обръщат не само български и чужди 

физически лица и лица без гражданство, 

но и юридически лица и организации.  

С оглед на изложеното се налага 

извода, че местният обществен 

посредник се наложи като надеждна и 

ефективна правозащитна институция,за 

която в бъдеще е необходима отделна 

законова уредба. Предвид на правно-

техническите възможности за нейното 

създаване de lege ferenda това може да 

се осъществи или чриз приемане на 

специален закон или чрез приемане на 

отделна част в закона за омбудсмана. 

Който и от способите да бъде избран, 

една задълбочена правна уредба на 

местния омбудсман ще бъде, както в 

негов имнтерес, така и в интерес на 

гражданите. 

 

 

УДК 004: 37 

МОТИВАЦИЯ ЗА АКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

Любомира С. Попова 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 

 

Образователната система в Бълга-

рия, а и в света, е изправена пред нови 

предизвикателства, свързани със съвре-

менните условия на живот и навлизане-

то на нови информационни източници, 

технологии и електронни услуги, които 

значително променят средата, в която 

протича образователния процес и моти-

вацията на личността. Едно от съвре-

менните предизвикателства са елек-

тронните услуги, които все по-широко 

навлизат във всички сфери на нашия 

живот. Потвърждение на този факт се 

открива в Лисабонската стратегия и 

програмите за развитие е-Европа, в кои-

то се посочва, че в страните членки на 

Европейския съюз следва да се предла-

гат електронни услуги на бизнеса и 

населението. За успешно реализиране 

на този процес има две важни условия: 

- едното е разработване на елек-

тронни услуги, адекватни на потребно-

стите на гражданите; 

- другото условие е подготовка и 

мотивиране на личността като активен 

потребител на този вид услуги. 

Настоящото изложение се фокуси-

ра върху втория аспект, като си поставя 

за цел да се изведат някои психолого-

педагогически аспекти за развитие на 

мотивация за активно използване на 

е-услуги в образователната система. 

Терминът „информационна техно-

логия” се употребява във връзка с 

използване на компютрите за обработка 

на информацията, като се обхваща 

цялата изчислителна и комуникационна 

техника, включително и мобилните ко-

муникации. Целта на информатизацията 

е подобряване качеството на живот на 

хората за сметка на увеличаване произ-

водителността и облекчаване условията 

им на труд (3, с.11-14). 

В зависимост от потребителите, 

административните услуги условно мо-

гат да се разделят на: административни 

услуги за гражданите, административни 

услуги за бизнеса и вътрешни админи-

стративни услуги. В контекста на обра-

зователната проблематика е важно у 

личността да се развият базови умения 

за използване на електронни услуги, ка-

то заедно с уменията е важна и целена-

сочената работа за развитие на мотива-

ция за тяхното използване. 
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В Български тълковен речник по-

нятието: „мотив” (фр.) се определя като 

повод, подбуда, основание, подтик да се 

предприеме или извърши нещо (1, с. 

447). Етимологическото значение на 

думата е свързано с латинския глагол 

„moveo”, който означава движа, насоч-

вам, подтиквам към действие. Мотива-

ционното поведение най-често е отра-

жение на взаимовръзката между лич-

ност и общество. При това обществено- 

историческият прогрес, който се осъще-

ствява чрез последователна смяна на 

типовете социални системи или обще-

ствено-икономически формации, обу-

славя историческите изменения в моти-

вацията на поведението на личността 

(2). В този смисъл може да се обобщи, 

че мотивите са социално-психически 

феномен.  

Мотивацията представлява си-

стема от мотиви или отношения на лич-

ността, структурирани в определена йе-

рархична система. Мотивационната 

сфера на личността притежава няколко 

специфични характеристики (4, с. 16-

17):  

- Като най-безспорна от изследо-

вателите се откроява нейната йерар-

хичност. Посочената характеристика 

изразява факта, че мотивите, които 

предпоставят човешкото поведение, са 

разположени на различни йерархични 

равнища.  

- Друга особеност на мотивацията 

е нейният специфичен индивидуален 

характер, който е уникален и неповто-

рим при всяка личност.  

- Мотивационната сфера се харак-

теризира с голяма динамика. Промени-

те в нейния състав и структура се 

дължат на разнообразни обстоятелства, 

като с особена сила това важи през це-

лия училищен период.   

- Мотивационната сфера включва 

актуални и потенциални мотиви. Ак-

туалните представляват подбуди за по-

ведение, които са факт. Потенциалните 

мотиви са подбуди, които се формират у 

личността, но не се изявяват в нейното 

поведение поради отсъствие на адекват-

на за проявлението им дейност.  

С възрастта мотивите придобиват 

определена устойчивост, съхраняват се 

в паметта и управляват взаимодействие-

то между субекта и действителността. 

Ето защо е изключително важно да се 

работи целенасочено върху формиране-

то на положителни мотиви за 

използване на електронни услуги. Педа-

гогическите специалисти имат възмож-

ността и отговорността да формират та-

кива мотиви у подрастващите. 

Електронните услуги, които в мо-

мента са най-широко разпространени в 

българската образователна система са 

web-сайтове на училища и електронните 

дневници. 

В последните години широко раз-

пространение намират web-сайтове на 

училища. В община Велико Търново 

почти всички училища имат такива сай-

тове. Използването им се определя като 

нова възможност за прозрачност на об-

разователните институции, чрез която 

се подобрява комуникацията между 

учители, експерти, родители и ученици. 

Сайтът на най-голямото в община 

Велико Търново училище СОУ „Емили-

ян Станев” (6) има разнообразно 

съдържание и включва информация за: 

училището, проекти, прием, другите за 

нас, галерия, връзки, контакти, новини, 

награди, профил на купувача, учебници, 

карта на сайта. Тъй като училището ра-

боти по много проекти и има много 

международни партньори, информация-

та може да се ползва освен на български 

език и на: английски, френски, немски, 

гръцки, португалски, румънски, руски, 

сръбски и испански. 

Чрез училищните web-сайтове се 

предоставя информация, спестява се 

време, повишава се доверието на граж-

даните и общността, предлага се 

непрекъсната обратна връзка с тях. 

В редица училища се въвежда 

използването на електронни дневници. 

Електронният дневник е софтуерна си-

стема, която подпомага организирането 
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на учебния процес в българските учи-

лища (5). Системата уведомява родите-

лите за резултатите и събитията, свър-

зани с техните деца в училище, посред-

ством SMS съобщения, e-mail, проверка 

чрез web- портал или чрез обаждане по 

телефона. 

Пример за електронен дневник е 

този на СОУ „Вела Благоева”,  град Ве-

лико Търново (7). На началната му 

страница се въвеждат потребителско 

име и парола, за да се получи достъп до 

информацията. След посочването им, 

потребителят (родител, настойник, по-

печител и др.) има възможност да се за-

познае с оценките, отсъствията на уче-

ника, реализираните дейности и пред-

стоящите събития. 

По своята същност електронният 

дневник е иновационна услуга с цел по-

добряване качеството на образованието 

и увеличаване прозрачността на българ-

ското училище. Важно предимство на 

тази услуга е, че в дългосрочен план, тя 

може да доведе до подобряване на ре-

зултатите, свързани с успеха и поведе-

нието на учениците.   

На базата на проведени наблюде-

ния и беседи с педагози, работещи в об-

разователни институции, могат да се 

изведат следните насоки и препоръки, 

свързани с развитие на мотивация за ак-

тивно използване на е-услуги: 

- За развитие на мотиви за 

използване на е-услуги е необходимо 

осъвременяване на образователните це-

ли и в съответствие с тях приложение на 

съвременни ИКТ технологии. 

- Нужно е целенасочено прилагане 

на педагогически технологии за стиму-

лиране развитието на учебната мотива-

ция на учениците. 

- В подготовката на студентите - 

бъдещи учители трябва да се включат 

подходящи теми за теоретично изясня-

ване същността на иновационните ИКТ, 

чрез които се стимулира познавателната 

активност и мотивация за използване на 

електронни образователни услуги. 

- Пълноценната интеграция ИКТ в 

образователния процес е наложителна с 

оглед на нуждата от управление на го-

лямо количество информация; 

- Препоръчително е да се поощ-

ряват изследователските опити на педа-

гози по тази проблематика, за да се раз-

нообразят методите и похватите, които 

могат да обогатят традиционните обра-

зователни технологии.  

Развитието на мотивация за 

използване на е-услуги в образовател-

ната система ще доведе до преки резул-

тати, които могат да се обобщят в след-

ните направления: 

- Психолого-личностен ефект - 

формиране на уверени и мотивирани да 

използват е-услуги личности.  

- Икономически ефект - по-добра 

и ефективна образователна среда, под-

готовка на кадри, които успешно се реа-

лизират във всички сфери на съвремен-

ния пазар на труда, подобряване плани-

рането и управлението на образовател-

ните институции. 

- Социален ефект - подобряване 

обслужването на гражданите и бизнеса 

в сферата на образованието. 

Изследваният  проблем е актуален 

както за педагогическата теория, така и 

за образователната практика. Целенасо-

чената педагогическа работа, съдържа-

ща иновационни решения и съвременни 

ИКТ, ще повиши личностната актив-

ност, ще съдейства за развитие на моти-

вация за активно използване на елек-

тронни услуги в образователната систе-

ма. 

 

 

Използвана литература: 

1. Български тълковен речник. С., Наука и изкуство, 1993, с.447. 

2. Николов, П. Мотивация на учебната дейност. Благоевград, 1998, с.149. 

3. Петрова, М. Информатизация на публичното управление в България. В. Търново, 

2013. 



  
147 

4. Попова, Л. Роля на мотивацията за учебната дейност. В. Търново, 2012. 

5. http://www.e-school.bg/ 

6. http://em-stanev.org/ 

7. http://dblagoevvt.jlsoft.eu/Default.aspx 

УДК 004 : 35 

МOДУЛ Е-УСЛУГИ В ИНФOРМАЦИOННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА OТ ЕС 

Зoрица Антoнoва Радлoвска 

„Управление на oбщините”  

Научен ръкoвoдител: прoф. д-р Мариана Петрoва 

 

Изгражданетo на Инфoрмациoнна 

система за управление и наблюдение на 

Структурните инструменти на ЕС в 

България за прoграмен периoд 2007-

2013, кактo и за нoвия 2014-2020 е задъ-

лжителнo услoвие за функциoниранетo 

на системите за управление и кoнтрoл 

на oперативните прoграми.  

Целта на инфoрмациoнната систе-

ма е да пoдпoмoга изпълнениетo на ад-

министративни задачи и да следи за 

спазванетo на бизнес прoцедурите и 

изискванията на ЕК за наблюдение и 

oтчитане. 

Oснoвна цел на дoклада е да се 

представят разрабoтените е-услуги към 

Инфoрмациoнната система за управле-

ние и наблюдение на средствата oт ЕС 

(ИСУН), техните функциoналнoсти и 

реализиране. 

Създаванетo на цялoстни 

електрoнни услуги oбхващащи кoмуни-

кацията между бенефициент и админи-

страция през целия прoцес пo пoдаване, 

изпълнение и oтчитане на прoекти фи-

нансирани със средства oт ЕС, вoди дo 

ускoряване на прoцеса и намаляване на 

административнoтo бреме и разхoдите. 

Успешнoтo въвеждане на тези услуги 

демoнстрира нагледнo предимствата 

свързани с преминаванетo oт хартиен 

към електрoнен дoкументooбoрoт, кактo 

и предoставя възмoжнoст за редизайн на 

прoцедурите и прoцесите на oтделните 

звена, дoпълнителнo oблекчавайки бе-

нефициентите. Наред с чистo практични 

предимства в прoцеса на управление на 

средствата oт ЕС, извършените финан-

сoви анализи пoказват значителна 

oптимизация на генерираните разхoди 

за управление на прoекти. При преми-

наванетo към изцялo електрoнна кoму-

никация между oтделните oрганизации, 

се oчаква да бъдат спестени oкoлo 20 

млн. лева за целия прoграмен периoд 

2014-2020 г. ИСУН oбслужва всички 

административни структури, участващи 

в прoцеса на управление, наблюдение и 

кoнтрoл на средствата oт Структурните 

фoндoве на ЕС независимo oт тяхнoтo 

местoпoлoжение на теритoрията на Ре-

публика България. 

Наред с тoва успешната реализи-

ция на пълния набoр oт функ-

циoналнoсти на ИСУН мoже да пoслу-

жи за пример за начина, пo кoйтo следва 

да се предoставят електрoнни услуги oт 

институциите, кoетo да има мултипли-

циращ ефект извън сферата на управле-

ние на средствата oт ЕС. 

Системата е реализирана изцялo 

катo Интернет базиранo прилoжение
8
, а 

сoфтуерът на системата e разделен на 

функциoнални мoдули: Регистрация, 

Oценка, Дoгoвoри, Управление на 

прoекти, Финансoв мoдул, Интерфейс 

със SAP, Интерфейс с ИСАК и АКС-

ТЪР-ПOПАЙ, Интерфейс с ТГС, Мoдул 

Наблюдение, Нереднoсти и прoверки на 

мястo, Параметри, Системна инфoрма-

ция, Електрoнни услуги, Специализира-

ни инструменти. Мoдул за публична 

инфoрмация, Интерфейс с SFC 2007 [8]. 

                                                 
8
 https://eumis.government.bg 

http://www.e-school.bg/
http://em-stanev.org/
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Фиг.1. Архитектура на ИСУН (пo М.Димитрoва, 2013) [2] 

 

За изпoлзване на функ-

циoналнoстите за е-услуги е 

неoбхoдимo бенефициента да разпoлага 

с електрoнен пoдпис, съoбразнo с 

нациoналните и еврoпейските правила 

за електрoнния дoкумент, съгласнo 

Закoна за електрoнния дoкумент и 

електрoнния пoдпис и Директива 

1999/93/ЕС [9]. 

Системата oтгoваря на между-

нарoдните стандарти за инфoрмациoнна 

сигурнoст и в нейната архитектура са 

залoжени съвременните дoбри практики 

за рабoта на инфoрмациoнните системи 

– виртуализация, oтдалеченo реплики-

ране, възмoжнoст за незабавнo прехвър-

ляне на рабoта към резервния център, 

кoнтрoл на изпoлзваните ресурси. 

С предлoжениетo за регламент на 

Еврoпейския парламент и на Съвета за 

oпределяне на oбщo прилoжими раз-

пoредби за Еврoпейския фoнд за ре-

гиoналнo развитие Еврoпейския сoциа-

лен фoнд, Кoхезиoнния фoнд, 

Еврoпейския земеделски фoнд за разви-

тие на селските райoни и Еврoпейския 

фoнд за мoрскo делo и рибарствo, 

oбхванати oт oбщата стратегическа 

рамка, и за oпределяне на oбщи раз-

пoредби за Еврoпейския фoнд за ре-

гиoналнo развитие, Еврoпейския сoциа-

лен фoнд и Кoхезиoнния фoнд и за 

oтмяна на Регламент (ЕO) № 1083/2006 

пред инфoрмациoнните системи oб-

служващи oрганите управляващи oпера-

тивните прoграми се пoставят нoви за-

дачи, кoитo не съществуваха в прoграм-

ния периoд 2007- 2013 г. Съгласнo 

предлoженият чл. 112 ал. 3 oт Регламент 

(ЕС), 1303/2013: „Държавите-членки 

гарантират, че не пo-къснo oт 31 де-

кември 2014 г., всеки oбмен на инфoр-

мация между бенефициерите и управля-

ващите oргани, сертифициращите oрга-

ни, oдитиращите oргани и междинните 

звена, мoже да се извършва самo 

пoсредствoм електрoнните системи за 

oбмен на данни” [2]. 

В глава втoра на Регламента са 

oпределени са пoдрoбни правила 

oтнoснo oбмена на инфoрмация между 

бенефициерите и управляващите oрга-

ни, сертифициращите oргани, oдитните 

oргани и междинните звена [2]. 

Системите улесняват oперативната 

съвместимoст на нациoналните рамки и 

рамката на Съюза и дават възмoжнoст 

на бенефициерите да предoставят цяла-
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та инфoрмация, пoсoчена в първа 

алинея самo един път. Oснoвнoтo пре-

дизвикателствo и задача за развитиетo 

на инфoрмациoнната система е изграж-

данетo на е-услуги, пoзвoляващи 

електрoнна кoмуникация между бене-

фициент и администрация. 

 

Фиг.2. Примери за авoматичнo задаване на уникален нoмер oт ИСУН 

 
 

 
 

Най-успешната електрoнна услуга 

предoставена през прoграмен периoд 

2007-2013 е въведенoтo електрoннo 

кандидатстване. Oсигуряванетo на 

функциoналнoст за е-кандидатстване не 

е включенo катo изискване към държа-

вите членки, нo създаванетo и изпoлзва-

нетo на тази функциoналнoст е дoбре 

приетo oт всички участници в прoцеса и 

вoди дo дoпълнителнo редуциране на 

административнoтo бреме. 

Изискване на системата е всички 

пoдавани в услугата файлoве да бъдат 

пoдписани с oтделена (detached) сигна-

тура, при кoятo пoдписваният файл 

oстава непрoменен, а в явен вид към 

негo се дoбавя дoпълнителен файл с 

разширение .p7s , кoйтo съдържа пoдпи-

са.  

Регистриране на Заявление за 

пoлзване на е-услуги предoставяни oт 

ИСУН е неoбхoдимo, за да мoже пoтре-

бителят да изпoлзва услугата за е-

кандидатсване и електрoннo oтчитане 

(е-oтчитане).  

ИСУН генерира автoматичнo уни-

кален нoмер при регистриране на 

прoцедури, прoектни предлoжения, 

дoгoвoри и дoкументи, свързва ги с 

кoнкретнoтo нивo oт oперативната кар-

та, за кoетo тези oбекти се oтнасят.  

Oтчитанетo на напредъка пo 

прoекта се oсъществява пo електрoнен 

път oт Бенефициента. 

Мoдул „Електрoнни услуги за бе-

нефициентите“ предoставя е-услуги, 

кoитo да пoдпoмoгнат бенефициентите 

при пoдаване на прoектни предлoжения 

и oтчитане изпълнениетo на прoектите 

пред Дoгoварящия oрган, oсигурява 

възмoжнoсти за следене текущoтo 

състoяние на изпълнениетo, кактo на 

прoцедурата така и на прoекта oт страна 

на Бенефициента. Мoдулът пoдпoмага 

рабoтата на бенефициентите и oблекча-

ва цялoстният прoцес пo управление на 

изпълнениетo на прoекти. Предoставя-
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нетo на е-услуги на бенефициентите е 

свързанo с ускoряванетo на прoцедурите 

пo кандидатстване и разширяване на 

възмoжнoстите за пoлзване на струк-

турните инструменти на ЕС.  

 

Фиг.3. Планирани действия и срoкoве 

 
 

Е-услуги са предпoставка за дoбрo 

управление, наблюдение и oтчитане на 

напредъка пo изпълнение на прoекти oт 

бенефициентите и пoвишаване ефек-

тивнoстта и ефикаснoстта при изпълне-

ние на прoекти пo oперативни прoгра-

ми. Важнo предимствo на системата е, 

че спестява значителни разхoди за oтпе-

чатване и кoпиране на мнoжествo дoку-

менти. Oбрабoтката на дoкументи oн-

лайн съкращава срoкoвете за oтчитане и 

така oсигурява услoвия за пo-бързoтo 

възстанoвяване на средства към бене-

фициентите. 

Мoдулът за електрoнни услуги на 

ИСУН е създаден в рамките на прoект 

№0013-ЦКЗ-2.0 „Развиване на инфoр-

мациoнни системи във връзка с управ-

лениетo и наблюдениетo на средствата 

oт структурните инструменти на ЕС в 

България“ (BG161PO002-2.1.01-0003-

C0001), финансиран пo Oперативна 

прoграма „Техническа пoмoщ“, съфи-

нансирана oт ЕС чрез Еврoпейския 

фoнд за региoналнo развитие [6]. 

Изпoлзванетo на е-услуги 

предoставя възмoжнoст за намаляване 

на разхoдите, свързани с кандидат-

стване и oтчитане на прoекти, 

пoдoбряване на кoмуникацията админи-

страция – пoлзватели на услуги, стан-

дартизиране и oпрoстяване на прoцеси-

те. Е-oтчитане oсигурява значителнo 

намаляване на административнoтo бре-

ме и разхoдите на бенефициентите, тъй 

катo тoзи етап oбхваща близo 75% oт 

дoкументooбoрoта, генериран при 

изпълнениетo на даден прoект. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инфoрмациoнната система, кoятo 

ще бъде изпoлзвана през следващия 

прoграмен периoд, ще нoси иметo ИС-

УН 2020. 

ИСУН 2020 ще бъде изпoлзван 

през целия прoграмен периoд 2014-2020 

дo закриванетo на финансираните 
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прoграми. Прилoжениетo разрабoтенo в 

изпълнение на прoекта ще функциoнира 

дo 2024 (приключване на oперативните 

прoграми oт периoда 2014-2020 г.) или 

близo 10 г. - изключителнo дълъг срoк 

за изпoлзванетo на какъвтo и да е 

прoграмен прoдукт. 
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УДК 004.92 

МОДЕЛ НА ИНТЕРАКТИВНА СТЕРЕОСКОПИЧНА СИСТЕМА  

ОТ КАМЕРИ  

Р. Р. Радоева, Е. Г. Петков 

ВТУ “Св.св.Кирил и Методий“ 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

За да разграничи три измерения, 

човешкият мозък комбинира информа-

ция от два независими източника, раз-

положени на леко раздалечени гледни 

точки и анализира минималните разли-

чия в двата образа. Тези различия по-

казват на мозъка как са разположени 

обектите един спрямо друг [9].  

Процесът на анализиране и ком-

биниране на два образа в тримерно 

възприятие е познат като бинокулярно 

или стереоскопично зрение. Основната 

полза от стереоскопичното зрение е 

усещането за дълбочина. То ни позво-

лява да преценяваме с точност разстоя-

нието до наблюдаваните обекти [2]. 

Стереоскопията представлява тех-

ника за постигане и подсилване илюзи-

ята за дълбочина в двуизмерен образ 

посредством стереопсис (усещането за 

дълбочина, което се получава когато 

даден обект се наблюдава с две очи) [7].  

Повечето стереоскопични методи 

представят две отделни изображения 

съответно за лявото и за дясното око на 

наблюдателя. Тези две изображения се 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
http://umispublic.minfin.bg/About.aspx
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http://www.investor.bg/temi/%D0%98%D0%A1%D0%A3%D0%9D/
http://expert.raabebg.com/novini/isun
http://bgregio.eu/media/files/Info%20dni%20i%20obuchenia/.pdf
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комбинират в мозъка и по този начин се 

създава илюзията за дълбочина. 

Целта на разработката е да се 

създаде интерактивна стереоскопична 

система за визуализация на тримерни 

модели. Нуждата от разработка на такъв 

тип система за визуализация произлиза 

от това, че при рендериране на изобра-

женията се получава загуба на дълбочи-

на в образа, което в дадени ситуации се 

явява недостатък [5, 6]. Това може да 

бъде преодоляно чрез стереоскопична 

визуализация. 

Система за стереоскопична визуа-

лизация на тримерни модели, която да 

бъде универсална би била полезна в 

сферата на научните изследвания, на 

електронните услуги, образованието, 

медицината, географията и други. 

Съществуващите разработки в тези об-

ласти винаги са обвързани с конкретна  

приложна област и точно определени 

графични файлови формати [3], поради 

което такава система би била полезна и 

приложима във всяка от изброените 

сфери. От възможностите на тази си-

стема ще могат да се възползват широк 

кръг от специалисти в различни профе-

сионални области. 

За постигане на целта са поставени 

пет основни задачи:  

 Обзор; 

 Създаване на модел на стереоско-

пична камера; 

 Зареждане на тримерни модели на 

сцената; 

 Изграждане на интерфейс на систе-

мата; 

 Приложение на системата. 

Публикацията дава решение на 

втора задача от поставените по-горе. 

Открояват се четири подзадачи: обзор 

на графичните системи и хардуерни 

устройства, избор на модел, създаване 

на модели на движение на камерите в 

пространството, софтуерна реализация 

Като резултат е създаден модул за сте-

реоскопична визуализация. Решението и 

резултатът са част от дисертационно 

изследване. 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

В стереоскопичните приложения 

се използва терминът четворно буфери-

ране. За да бъде осъществено е необхо-

димо графичната карта на компютърна-

та система да поддържа такъв режим на 

работа. Този режим позволява на разра-

ботчиците да контролират изобразява-

нето, представяйки рендерираните сте-

рео кадри – съответно за ляво и дясно 

око и съответсващите им задни буфери ( 

от англ. back buffers). Сцената, която ще 

бъде изобразена трябва да бъде ренде-

рирана два пъти от две различни гледни 

точки в две независими двойки буфери 

(преден ляв, преден десен, заден ляв, 

заден десен). Тази техника осигурява 

две отделни изображения, необходими 

за стероскопична визуализация. Чет-

ворното буфериране основно се свързва 

с приложно програмния интерфейс 

OpenGL. OpenGL (Open Graphics 

Library) [10] е езиково и платформено 

независим интерфейс, служещ за ренде-

риране на двумерна(2D) и тримерна 

(3D) компютърна графика. За под-

сигуряването на стереоскопичната визу-

ализация се дефинират два допълнител-

ни буфера именувани GL_BACK_LEFT 

и GL_BACK_RIGHT. 

2.1. Графична система. Харду-

ерни изисквания 

След подробен анализ на съще-

ствуващите графични системи е избран 

приложно програмния интерфейс 

OpenGL. Избраната графична система 

дава възможност да бъдат разработвани 

приложения поддържащи стерео визуа-

лизация. Взаимодейства директно с 

графичната карта, с цел да се възползва 

максимално от хардуерно-

ускорителните възможности за ренде-

риране. Разработеното приложение е 

платформено независимо и не е обвър-

зано с конкретна хардуерна система. За 

да бъде осъществена стереоскопична 

визуализация освен подходяща графич-

на система са необходими и съответни-

те хардуерни устройства:  

 графична карта поддържаща четвор-
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но буфериране; 

 дисплей с честота на опресняване на 

кадрите 120 Hz; 

 активни очила (от англ. shutter 

glasses) и устройство за синхронизи-

ране на показваните кадри и очила-

та.  

2. 2. Стереокамери 

За генериране на изображения от 

3D сцена, всяка тримерна графична си-

стема съдържа обект от тип, наречен 

камера [4, 8]. Всяка камера се определя 

от гледна точка, която е разположена в 

точка от пространството, посока на гле-

дане и определен участък, който наблю-

дава. 

След като бъде дефиниран обект 

от тип камера е необходимо да се опре-

делят неговото положение в простран-

ството, ориентацията и формата на зри-

телното поле. По отношение на ориен-

тацията всяка камера се определя от три 

вектора: v – посока на гледане, w – век-

тор насочен нагоре, u – вектор, сочещ 

вдясно от камерата [1]. 

2. 2. 1.  Модели на стереокамери. 

Избор 

Съществуват две основни техники 

за позиционирането на виртуални каме-

ри и рендерирането на стероскопични 

изображения, като само една от тях 

създава правилна двойка стерео изоб-

ражения. Тези техники се делят на 

събирателна и паралелна.При събира-

телна техника се създават две камери, 

които имат една и съща гледна точка, но 

различни позиции. Определянето на по-

зициите им става чрез създаването на 

обичайна камера и определянето на 

нейните u, v, и w вектори. 

При тази подредба осите, опреде-

лени от v векторите на камерите, се 

събират в точка в пространството. 

Недостатъкът на тази техника се 

вижда на Фигура 1 и е описан в [8]. 

Проекционните равнини на камерите не 

са успоредни и са завъртяни в противо-

положни посоки, в резултат на което се 

получават разминавания в лявото и дяс-

ното изображения. 

Недостатъкът на събирателната 

техника може да бъде преодолян чрез 

задаване на паралелни симетрични зри-

телни полета. В този случай част от ля-

вото изображение не съществува в дяс-

ното и обратно. След рендерирането, 

тези части биват изрязани. В сечението 

на проекционните полета на двете каме-

ри обектите се проектират със съвпада-

щи хоризонтални линии. Това елимини-

ра проблема, появяващ се при събира-

телната техника.  

Изрязването на части от изобра-

жението се явява основен недостатък на 

тази техника. Този проблем се решава 

чрез използването на паралелна техника 

с асиметрични зрителни полета. Пре-

димствата са, че не се получава разми-

наване между лявото и дясното изобра-

жение и не се налага изрязване на части 

от изображението. 

Избрана е паралелна техника с 

асиметрични зрителни полета, като ос-

новна за целите на настоящата разра-

ботка. Тази техника дава най-точен три-

измерен образ. Също така има възмож-

ност да се използва и събирателната 

техника. Тези техники могат са реали-

зирани чрез графичната система 

OpenGL [4].  

 
Фиг. 1. Система от камери, построена 

чрез събирателната техника (изглед отгоре) 

Фиг. 2. Система от камери с 

асиметрични зрителни полета 
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2. 2. 2. Движение на стереокаме-

ри в пространството. 

Едно от изискванията към систе-

мата е нейната интерактивност. За ре-

шаването на тази подзадача е необхо-

дима възможността за движение на си-

стемата от стереокамери. Приложени са 

основните трансформации (транслация, 

мащабиране, ротация). Разработени са 

методи за движение. След като камери-

те са определени в позиция и ориента-

ция, върху тях са приложени ротации 

около векторите u, v, n. Тези трансфор-

мации имат за цел да симулират движе-

нията на истинска камера. За да се 

опишат по-ясно, могат да се използват 

термините: накланяне, отклоняване, 

завъртане [4]. 

Накланяне на камерата се осъще-

ствява, когато ъгълът, който надлъжната 

й част сключва с равнината на хоризон-

та, се променя. Отклоняването описва 

ротация около оста, определена от v. 

Завъртане се осъществява около оста, 

определна от вектор n. 

 

 
Фиг. 3. Движение на камера: а) накланяне, б) завъртане, в) отклоняване. 

 

Изведени са следните формули за 

разработването на методите за движе-

ние: 

vuv

vuu

Накланяне

*)cos(*)sin(

*)sin(*)cos(
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)2.3(

)1.3(  

Разработени са методи, които 

управляват системата от стереокамери 

чрез клавиатура и мишка. 

 2. 3.  Архитектура и реализа-

ция на приложението  

Дефиниран е клас StereoCamera. 

Зададени са следните атрибути: Point3 

viewPosition - гледна точка; Point3 focus 

- точка, в която е фокусирана камерата; 

Vector3 viewDirectionVector и Vector3 

upDirection - вектори, определящи по-

соката на гледане и посока нагоре;  float 

focalLenght - фокусно разстояние; float 

fieldOfView - зрително поле; Vector3  u, 

v, n - вектори, определящи ориентацията 

на камерата; float eyeSep - разстояние 

между двете камери.  

Създаден е обект от този клас и 

две негови инстанции, за осъществяване 

на стереоскопична визуализация. Разра-

ботени са следните методи за позицио-

ниране на камерата, които са основа за 

постигане на стереоскопичния ефект: 

CreateParallelCameraSymmetricR(), 

използва GL_BACK_RIGHT буфер ; 

CreateParallelCameraSymmetricL(), 

използва GL_BACK_LEFT буфер;  

CreateParallelCameraAsymmet-

ricR(), използва GL_BACK_RIGHT бу-

фер; 

CreateParallelCameraAsymmet-

ricL(), използва GL_BACK_LEFT .  

Първите два метода реализират 

събирателна техника за построяване на 

система от стереокамери. Двете камери 

са фокусирани в една точка. За опреде-

ляне на формата на наблюдавания 

участък е използван метода 
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gluPerspective().  Следващите два 

метода реализират техника с асимет-

рични зрителни полета. Векторите 

определящи посоката на гледане са па-

ралелни. Формата на наблюдавания 

участък е определена от glFrustum().  

За подсигуряването на стереоско-

пичната визуализация е иницализиран 

режима на изобразяване, чрез функция-

та от библиотеката GLUT: 

glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE| 

GLUT_RGB | 

GLUT_DEPTH|GLUT_STEREO). 

Тази команда дефинира двата до-

пълнителни буфера именувани 

GL_BACK_LEFT и GL_BACK_RIGHT. 

По този начин се реализира техниката 

четворно буфериране. Преди да бъдат 

извършени съответните операции се из-

бира подходящият буфер.  

Разработеното приложение, пред-

ставено в настоящият доклад, предоста-

вя възможността за динамична промяна 

на системата от стерео камери. Разрабо-

тени са отделни методи  в класа 

StereoCamera за лява и дясна камера, 

които са приложени съответно за заден 

ляв буфер и за заден десен буфер. При-

ложен е следния алгоритъм: 

 

 
4.  Работа на приложението, из-

води  

Реализирани са две основни тех-

ники за създаване на система от стерео 

камери. Постигнат е ефектът на дълбо-

чина в образа. На Фигура 5 и Фигура 6 е 

демонстрирана работата на разработе-

ното приложение.  

Реализираните методи за стерео-

скопична визуализация и методите за 

движение на системата от стереокамери 

работят коректно.  Изобразени са две 

отделни изображения съответно за ля-

вото и за дясното око на наблюдателя. 
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Фиг.5 Стереоскопична визуализация  

с приложена ротация 

Фиг.6 Стереоскопична визуализация 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 В настоящият доклад е предста-

вено създаването на модел на стерео-

скопична камера. Представено е реше-

ние на поставените подзадачи. Разрабо-

тен е модул реализиращ техниките за 

построяване на система от камери. Реа-

лизирани са методи за движение както и 

динамична смяна на системата от каме-

ри. Разработеният модул отговаря на 

изискването за интерактивност на си-

стемата, предлагайки възможността за 

управление на системата от  камери. 
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УДК 35 : 004  

ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО-

ПРОБЛЕМИ И ПЕРЕСПЕКТИВИ 

Е.К.Савова 

ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 

 

Електронно правителство, като 

понятие се появява през 90-те години на 

XX в. с развитието на 

информационните, комуникационните 

технологии и използването на World 

Wide Web. Започва с изграждaнето на 

първите правителствени Интернет 

страници.  

Достъпът до интернет услуги чрез 

мобилните устройства в последните 

години тласка допълнително развитието 

на електронното правителство. 

Основните цели на е-управление, 

независимо от държавата, в която се 

изгражда: 

Граждани и фирми да имат лесен 

достъп до качествени административни 

услуги по електронен път, по всяко 

време и от всяко място; 

Достъп до обществена 

информация; 

Въвеждане на приоритетни 

електронни услуги; 

Участие на гражданите в 

управленските процеси; 

Отворено и прозрачно управление 

на администрацията; 

Отчетност при изпълнение на 

политиката и дейността на 

администрацията; 

Еднократно събиране на данни от 

администрацията и многократното им 

използване; 

Постепенно преминаване към 

безхартиен оборот на документи;  

Оптимизиране на разходите на 

време и средства на администрацията; 

Бързина на обслужване от страна 

на администрацията; 

Спестяване на време и средства на 

граждани и фирми; 

Изграждане и въвеждане на 

системи за провеждане на електронно 

гласуване. 

Фактори за успех на е-

управление: 

1.Наличие на политическа воля; 

2.Осигуряване на необходимия 

финансов ресурс;  

3.Осъзната необходимост на 

обществото от развитие на е-

управление;  

4.Осигуряване на 

висококвалифицирани специалисти по 

информационни технологии; 

5.Ефективна обратна връзка- 

Администрация - Общество. 

 

Целта на настоящия доклад е да 

покаже текущото състоянието на е-

управление на Община Велико Търново, 

проблемите, слабостите и предстоящите 

задачи.  

Развитието на локалното 

електронно правителство по общини и 

областни администрации е от голямо 

значение за успеха на държавното е-

правителство, тъй като по-голяма част 

от административните услуги  (около 

80%) са на местно ниво. 
Състоянието на е-управление на 

Община Велико Търново към месец  де-

кември 2014г. е следното: 

1. Официалният сайт на Община 

Велико Търново е:  https://www.veliko-

tarnovo.bg . 

2. Достъпни са 13 приоритетни 

електронни услуги в модул: e-

Община: 

Административни услуги 

„Местни данъци и такси” 
Издаване на копие от подадена 

данъчна декларация; 

Издаване на удостоверение за 

данъчна оценка на недвижим имот; 

Издаване на удостоверение за 

платен данък върху превозни средства; 

https://www.veliko-tarnovo.bg/
https://www.veliko-tarnovo.bg/
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Издаване на удостоверение за 

платен данък върху недвижими имоти и 

такса за битови отпадъци; 

Издаване на удостоверение за 

дължим и платен данък върху 

наследство; 

Издаване на удостоверение за 

дължим размер на патентния данък; 

Издаване на удостоверение за 

наличие или липса на задължения по 

Закона за местните данъци и такси; 

Удостоверение за декларирани 

данни; 

Административни услуги по 

гражданска регистрация и 

актосъставяне 
Издаване на удостоверение за 

постоянен адрес; 

Издаване на удостоверение за 

промени на постоянен адрес; 

Издаване на удостоверение за 

настоящ адрес; 

Издаване на удостоверение за 

промени на настоящ адрес; 

Административни услуги 

"Устройство на територията" 
Издаване на удостоверение за 

административен адрес на имот (една от 

първите администрации с такава е-

услуга). 

3.Проектът “Е-дом” в модул: 

Етажна собственост, съдържащ 

информация от регистрите на етажната 

собственост на сградите в града.  

4.Модул: Обществен 

мониторинг, който включа темите:  

Мониторинг на работата по 

ключови за общината дейности относно 

снегопочистване, сметосъбиране и 

обществен транспорт;  

Обществено обсъждане; 

Инициатива: “Да изчистим Велико 

Търново”;  

5.Модул: Обществено обсъждане, 

предлага актуални теми за разглеждане 

- проекто-бюджета, анкети, покани за 

дискусионни форуми, предложения на 

граждани и др. ; 

6.В модул: Местни данъци и 

такси може да се провери задължението 

към Местни данъци и такси, 

посредством въвеждане на КИН 

/персонален идентификационен номер/; 

7.Интерактивен обществен 

терминал - киоск и видео екран са 

монтирани в Центъра за информация и 

услуги на гражданите за улеснен достъп 

до информация и интернет; 

8.Инсталирани са два мощни 

сървъра в сградата на Община Велико 

Търново за съхраняване на 

информацията; 

9.Обучени са 80 служители на 

Общината за работа със софтуера за 

комплексно административно 

обслужване.  

Слаби места  

1.Предлаганите електронни услуги 

са недостатъчни;  

2.Е-услуги трябва да са написани 

на ясен и достъпен език с кратко описа-

ние, как се ползват; 

3.Слаба популяризация на е-

управлението и запознаване на 

граждани и фирми с възможностите на 

предлаганите е-услуги. 

4.Подобряване информираността 

за ползите от е-услуги; 

5.Обучение на граждани и фирми 

за ползване на е-услуги; 

6.Липсва система за отчитане и 

анализ на посещаемостта на уеб-сайта. 

А също така начин за отчитане на 

ползвалите е-услуги граждани;  

7.Липсва възможност за търсене 

на информация в сайта; 

8.Липсва на електронен адрес за 

сигнали, жалби и предложения, както и 

информация за телефони за Дежурен по 

Община; телефон за гореща връзка и 

т.н. 

Проблеми пред Общината за 

въвеждане на е-управление: 

1.Съществуват проблеми в 

ефективното взаимодействие на 

Общината с други институции при 

изготвяне на електронни услуги. 

2.Има недостиг на средства при 

финансирането на е-управление;  
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3.Процесите в администрацията да 

се разглеждат отделно от постановките 

на електронното правителство; 

4. Липсва общо планиране, 

финансиране, управление и контрол на 

процеса на изграждане на е-управление. 

5. Недобра посещаемост на уеб-

сайта поради липса на информация и 

разяснителна кампания; 

6. Универсалният е-подпис е 

необходим за голяма част от е-услуги 

предоставяни на фирми и физически 

лица. Документите и данните изискват 

висока степен на защита. 

7. Използването на е-услуги 

зависи пряко от популяризирането и 

цената на е-подпис. Цената на е-подпис 

към момента е висока. 

8.Проблеми на киберсигурността.  

Представителите на бизнеса 
подреждат проблемите по значимост по 

следния начин: 

1.Липса на сигурност и недоверие 

към възможностите на администрацията 

да запази конфиденциалността на 

фирмената информация (27%); 

2.Недостатъчна информация за 

предлаганите електронни услуги (16%);  

3.Трудности при откриването и 

достъпа до сайтовете (15%); 

4.Недостатъчен брой предлагани 

услуги (15%); 

5.Липса на доверие в 

администрацията (14%).  

Препоръки от автора на докла-

да. 

1.Да се подеме кампания за 

популяризиране на е-услуги на 

Общината чрез сайта на Общината – 

раздел Новини, Общинското радио, 

местен печат и печатни дипляни, като се 

изтъкнат ползите от административните 

е-услуги; 

2.Общината да публикува на вид-

но място на сайта - списък на предлага-

ните е-услуги; 

3.Включване карта на сайта на 

Общината; 

4.Да се увеличат броя на е-услуги, 

което би увеличило и броя на ползва-

щите ги; 

5.Редовна актуализация на инфор-

мацията в сайта на Общината; 

6.Включване на допълнителна ин-

формация за мероприятия, които  Об-

щината Велико Търново не организира, 

но се провeждат на територията на Об-

щината. Информацията да е пълна и 

изчерпателна;  

7.Да се подобри навигацията и да 

се пре-проектира сайта, след увели-

чаване на броя на темите и предлагани-

те е-услуги. Навигацията трябва да е 

лесна и интуитивна.   

8.Прилагане политика за 

използване на минимален размер на 

файловете с формуляри, за малки раз-

ходи на уеб-хостинг услугите; 

9.Факти, карти и информацията за 

туристическите забележителности на 

уникалния град Велико Търново трябва 

да бъдат поднесени атрактивно на 

сайта. Общината трябва изготви 

стратегия за привличане на повече 

туристи и създаване добър имидж на 

града и околностите.  

Переспективи за развитие на е-

управление на Община Велико 

Търново. 

1.Е-управление изисква 

цялостна ориентация на 

администрацията на дружелюбно 

отношение към обикновенния 

гражданин или фирма:  
Равни възможности за достъп – 

леснодостъпни услуги за всички;  

Гражданите и бизнеса да бъдат 

стимулирани да използват 

възможностите на е-управление;  

Публичност и прозрачност на 

действията на администрацията;  

Защита и сигурност на данните, 

което води до повишаване на доверието. 

2.Усъвършенстване на 

съществуващите е-услуги и 

подобряване обслужването на 

населението; 
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3.Надграждане на е-услуги, като 

се включат: кметствата и населените 

места на Общината;  

4.Разработване на модела за 

обслужване посредством “едно гише”; 

5.Подготвяне на още десет нови е-

услуги; 
6.Внедряване на Инвестиционен 

справочник с поместена актуална 

информация за инвестиционни проекти, 

проекти по инфраструктурата, 

образованието и т.н.  

Целта е чрез интерактивен начин 

да се представи необходимата 

информация за насърчаване на 

инвестициите в региона. 

7.Внедряване на: Виртуален тур 

на Община Велико Търново, 

показваща е-услуги чрез виртуална 

разходка (първата администрация с 

такава услуга). 

8.Разработване на комплексна 

ГИС платформа (Гражданска 

активност, Информационни системи, 

Съхранена природа), като неразделна 

част от електронното управление на 

общината;  

9.Формиране на партньорски 

модел: Общинска администрация – 

Гражданско общество за съвместно 

вземане на решения и провеждане на 

конкретни инвестиции за обновяване на 

публичните пространства. 

10.Крайната цел - лидерство на 

Общината Велико Търново по 

отношение на предоставяните 

административни е-услуги на граждани 

и фирми.  

Заключение 

Създаването на електронно 

правителство е продължителен, 

отговорен и много скъп процес, 

изискващ много работа вътре в 

администрацията и коренна промяна на 

мисленето на служителите на общината.  

Служителите трябва да дават 

повече от себе си и да бъдат отворени 

към нуждите на обикновения гражданин 

или фирма. 

А обществото от своя страна 

трябва да изисква от страна на 

администрацията лесния достъп до 

точна информация и качествени е-

услуги. 

 Тези процеси трябва да 

реализират с най-малък разход на време 

и средства от двете страни. 

Най-важните плюсове на е-

управление:  

1. Лесен достъп до информацията 

(60%); 

2. Достъпност 24 часа в 

денонощието; (46%); 

3. Спестява време и разходи на 

граждани и фирми; 

4. Спестява време и разходи на 

администрацията; 

5. Намаляване на бюрокрацията; 

6. Намаляване възможностите за 

корупция (30%). 

Внедряването на електронното 

управление води до радикална промяна 

в административно-управленските 

структури на всички нива, като ги прави 

по-открити, по-прозрачни и по-

ефективни, от което ще спечели 

обществото по пътя към едно по-

демократично управление. 
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УДК 34/35 : 004 

ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА Е-ПРАВОСЪДИЕ – РЕАЛИЗАЦИЯ  

И ТЕНДЕНЦИИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГАБРОВО 

Елка Станчева 

„Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт” 

Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, България 

 

Въведение 

Правилата на гражданския и 

административен процес в условията на 

е-правосъдие ще са в основата на 

организацията и на електронния 

наказателен процес. 

Предизвикателството е голямо, защото 

още не са напълно ясни всички 

параметри, които българската държава 

ще реализира в областта на 

електронното правителство. В края на 

2012 г. беше приета Стратегия за е-

правосъдие, действаща и в момента. 

Стратегията за развитие на 

електронното управление в Република 

България (2014-2020) е изготвена като 

част от ангажиментите на страната ни 

съгласно предварителните условия за 

средствата от ЕС за програмен период 

2014 – 2020 г. Нейната основна цел е да 

очертае рамката на всички текущи и 

нови дейности в областта на 

електронното управление. 

Стратегията е обвързана със 

следните стратегически документи: 

Национална програма за развитие: 

България 2020; Национална програма за 

реформи 2014-2020 г.; Стратегия за 

развитие на държавната администрация 

2014-2020 г.; Базисен модел на 

комплексно административно 

обслужване;  Национална програма 

„Цифрова България 2015”;  Национална 

стратегия по киберсигурност; 

Декларация на министрите, отговорни 

за политиките по електронно 

правителство на Европейския съюз, 

приетата през 2009 г. в Малмьо; 

Стратегия „Европа 2020”; Програма в 

областта на цифровите технологии за 

Европа. 

Забави се приемането на системни 

изменения в законодателството. 

Предсрочното разпускане на Народното 

събрание и работата на три 

правителства през миналата година 

може сериозно да забави изпълнението 

на тази част от проекта, доколкото още 

я няма правната рамка, съдържаща се в 

закона и не е известно какви изменения 

ще получи внесеният в Народното 

събрание законопроект. 

С изграждането на Единен портал 

на електронното правосъдие (ЕПЕП) се 

решават и няколко конкретни проблема: 

 Ще се облекчи публичния достъп до 

електронния вариант на 

административните и гражданските 

дела със заличени лични данни, а 

също електронните съобщения и 

призовки до страните по делата и 

техните пълномощници.  

Това ще стане възможно не само 

заради централизацията, но и с 

разработването и предоставянето в 

рамките на проекта на нов шаблон за 

интернет страниците на всички 

съдилищата.  

 ще се решат и два проблема, 

възложени на ВСС със Закона за 

съдебната власт: за изграждането и 

въвеждането в експлоатация чрез 

Единния портал на централизирана 

система за разпределение на 

съдебните дела по случаен принцип - 

предвиден в чл.9 ЗСВ; за изграждане 

и въвеждане в експлоатация на 

система за електронно гласуване за 

пряк избор на членовете на ВСС по 

системата един магистрат един глас. 

Необходими са поправки в ЗСВ,  

за да се осъществи проекта.  В момента 

тъкмо липсата на доработка на този 
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закон силно ще  затрудни работата. 

Глава 33 от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗСВ, приет през 2012 г., 

предвижда 30-месечен срок за НС в 

Закона за съдебната власт да се създадат 

правила за пряк избор на членове на 

ВСС от квотата на съдебната власт чрез 

гласуване по електронен път. Такива 

правила не се предвиждат с последния 

ЗИД на ЗСВ и този срок може да не 

бъде спазен. Самите правила трябва да 

се предвидят в заданието, което ВСС 

следва да отправи към разработчиците. 

Този, който разработва системата, 

трябва да знае как се издигат 

кандидатурите, къде се огласяват 

концепциите на кандидатите, как да се 

обсъждат електронно кандидатите и 

техните предложения и какви ще са 

основните правила за този електронен 

избор. Системата трябва да е готова 

година преди края на мандата на 

настоящия 7-ми състав на ВСС. 

Съгласно разпоредбата на ЗСВ не по-

късно от 3 януари 2017 г. трябва да се 

проведе експериментално електронно 

гласуване по вече приети правила за 

избор на 8-мия състав на ВСС по 

системата един магистрат - един глас. 

Натоварването на съдиите и 

помощния административния персонал 

трябва да осигурява достатъчно време 

за правилното управление на делата. 

Трябва внимателно да се обмисли дали 

съдиите могат да делегират някои 

административни аспекти по 

управлението на делата на 

административния персонал.  

Управлението на делата изисква 

промяна на отношението и културата на 

много съдии и съдебни служители, 

които трябва да бъдат насърчавани чрез 

обучение и/или други способи за 

разпространяване на знания. 

Неизбежна е тенденцията за 

цифрово записване на съдебните 

заседания. За да се запазят 

доказателствата и да бъдат налични тези 

доказателства, например пред 

Апелативните инстанции, съдилищата 

трябва да въведат такива системи 

възможно най-скоро. 

 Повечето бюджетни системи на 

съдебната власт не могат лесно да 

пригодят нивата на капиталови 

инвестиции в ИТ приложения, така 

както изисква цифровия запис. На този 

въпрос следва да бъде обърнато 

специално внимание. Анализ на ползите 

от разходите е необходим за укрепване 

на инвестиционните решения. 

Съдебните системи трябва да се 

учат от онлайн механизмите за 

разрешаване на спорове и 

приложенията, които в момента са на 

разположение в интернет. 

Основната цел Е- правосъдие е 

подобряване на лесния достъп до 

правосъдие за всички обикновени 

граждани;  поддържане и подобряване 

на високо качество на предоставяното 

правосъдие;  осигуряване на 

постоянство на съдебни решения и 

навременност; осигуряване на надеждна 

защита на обществения интерес; защита 

на независимостта на съдебната власт. 

І. Тенденции при използване на 

информационните технологии в 

Административен съд Габрово. 

В Административен съд Габрово с 

въвеждането и използването на новите 

технологии се цели  да се осигури на 

хората по-удобен достъп до 

информация и услуги, повишаване 

качеството им, постоянна оптимизация 

на начина на  предоставяне на публични 

услуги, промяна на административните 

взаимоотношения чрез 

информационните технологии. 

Дейности извършвани чрез 

електроните технологии в 

Административен съд Габрово: 

1. Автоматизирана система за 

управление на делата /АСУД/  

Софтуерът позволява на съдиите и 

съдебните служители да работят с 

електронни копия на документите по 

делата, като включва: 

 Завеждане на делата. 
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 Въвеждане на информацията в 

документите. 

 Придвижване на делата от едно 

работно място /статус/ до друго. 

Системата напълно отразява 

реалното делопроизводство в съда и 

позволява точно следене на движението 

на делата. 

2. Електронен обмен на данни между 

съда и прокуратурата.  

 Административен съд Габрово – 

следва: регламентиран достъп до 

АСУД с право за четене към 

Окръжна прокуратура Габрово. 

 Окръжна прокуратура Габрово – 

следва: изпращане по електронен 

път на внасяне в съда Актове на 

Прокурора към Административен 

съд Габрово /например Протест/. 

3.  Интернет сайт на 

Административен съд Габрово.  

 Основни принципи: 

- Ефективност. 

- Достъпност. 

- Прозрачност. 

 Видове информация. 

- За дейността на съда. 

- За услугите, които могат да 

получат клиентите на съда. 

 Справки по дела. 

- Информация за статута на 

делото. 

- Постановени съдебни актове. 

 Звукова версия на сайта. 

- За хора със зрителни 

увреждания. 

- Чрез звук могат да се 

запознаят с част от 

информацията, публикувана 

на сайта на Административен 

съд Габрово. 

4. Движение на електронните дела 

между съдилищата в съдебния 

регион - Електронен обмен на 

съдебни актове по електронна поща 

между Административен съд 

Габрово и страните по делата. 

 Интернет. 

 E-mail – заявление за изпращане 

на Акт по електронен път към 

Административен съд Габрово. 

 Съдебни актове в електронен вид 

по e-mail към страна 

/процесуален представител/. 

5. Електронен портал за адвокати. 

 Електронни справки по дела. 

 Възможност за обратна връзка с 

администратора на портала и 

съдилищата. 

 Публикуване на всички съдебни 

актове, включително протоколи 

от съдебни заседания. 

 Достъп с индивидуални 

потребителско име и парола. 

6. Вътрешни електронни пощи в 

Административен съд Габрово. 

II. Автоматизирана система за 

управление на делата /АСУД/ - 

основен електронен инструмент. 

РЕГИСТРАТУРА 

1. Завеждане на ново дело. 

2. Завеждане на резултати от 

обжалване. 

ДЕЛОВОДСТВО 

1. Насрочване на първото заседание. 

2. Генериране на списък за 

призоваване. 

3. Генериране на призовки, съобщения 

и други книжа за връчване на 

страните и участниците по делата. 

4. Проверяват дали са коректни и 

пълни данните в описните книги. 

5. Отбелязват делата със завишен 

обществен интерес. 

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ 

Обработване на съдебните 

заседания с попълване на данните с 

резултатите от проведеното заседание. 

АРХИВ 

1. Водят в електронен вид книгата за 

изпълнение на присъдите/ касае  РС  

и ОС/. 

2. Водят в електронен вид Архивната 

книга. 

3. Връщат по електронен път чрез 

АСУД делото на РС ведно с 

касационното административно 

наказателно дело. 
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4. Издават в електронен вид 

Изпълнителни листи и бюлетините 

за съдимост. 

5. Работят по молби за отмяна на 

влезли в сила решения, молби за 

възобновяване, молби  за отмяна на 

обезпечения - /последното касае  РС 

и ОС/. 

 Основни функции и задачи на 

системата: 

- Оптимизира процеса на въвеждане 

на информацията по образуването и 

движението на делата. 

- Високо ниво на сигурност, свързана 

с архивиране на информацията, 

съдържаща се в съдебните дела чрез 

въвеждането и използването и на 

електронен носител.  

- Мониторинг върху делата чрез 

възможността във всеки един 

момент, при всяко положение на 

делото, за сравнително кратко време, 

да се получи информация за 

страните, характера и предмета на 

делото, извършените процесуални 

действия и стадия на разглеждане. 

- Икономия на време и средства за  

извършване на справки и анализ на 

статистическата информация, 

свързана с образуваните дела. 

АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

1. Създаване на електронни папки. 

- Електронно образуване и завеждане 

на съдебни дела. 

- Дигитализация на съдебни 

документи и работа с тях. 

- Публикуване на съдебни актове с 

автоматично заличаване на лични 

данни. 

2. Автоматично електронно 

разпределение на дела. 

- Случайно разпределение на дела 

между съдиите. 

- Случайно разпределение на съдебни 

заседатели /за Районен съд /РС, 

Окръжен съд /ОС/.  

Забележка: в Административен 

съд не се ползват съдебни заседатели, 

но следва да бъде заложено в 

програмата.  

3. Електронно администриране. 

- Пълно електронно отразяване на 

съдопроизводството. 

- Електронна регистрация на всяко 

събитие и проследяване по 

електронен път на всяко дело от 

завеждането, до окончателното му 

приключване. 

- Печат на документи от АСУД. 

4. Електронни регистри и книги. 

- Електронни регистри и описни 

книги по Правилник за 

администрацията в районните, 

окръжните, административните, 

военните и административните 

съдилища. 

- Електронни регистри за 

административно управление /за 

обучения, за отводи/. 

- Електронни регистри по делата /за 

дела със значим обществен  интерес, 

Наръчник за външни призовки/. 

5. Електронна поща за обмен на 

информация и документи. 

- Вътрешен електронен обмен на 

информация и документи между 

съдии и съдебни служители, между 

съдилищата и прокуратури.  

- Дискусионен форум за съдии. 

6. Електронни справки, електронно 

копиране на документи, статистика 

/за съдебни дела, за натовареност на 

съдиите и съдебните служители/. 

 ПОТРЕБИТЕЛИ В АСУД 

1. Вътрешни: Съдиите и съдебните 

служители от специализираната 

администрация в Административен 

съд Габрово, чиито права на достъп 

съответстват с потребителските им 

роли, продиктувани от съдебните им 

функции. 

2. Външни: С ограничени права /само 

за четене/ и без достъп до 

класифицирана информация. 

 Съдиите и някои изрично 

оправомощени служители от 

Административен съд Габрово. 



  
162 

 Прокурорите от Окръжна 

прокуратура Габрово. 

ДВИЖЕНИЕ НА 

ЕЛЕКТРОНИТЕ ДЕЛА МЕЖДУ 

СЪДИЛИЩАТА В СЪДЕБНИЯ 

РАЙОН ЧРЕЗ АСУД 

 Постъпване по електронен път на 

съдебни дела/касационно обжалване на 

Решения/ от Районен съд Габрово, 

Районен съд Севлиево, Районен съд 

Дряново и Районен съд Трявна към 

Административен съд Габрово и 

връщането им обратно. 
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УДК 35 : 004 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ В OБЩИНА ГАБРOВO 

Нели Станчева 

„Инфoрмациoнни технoлoгии в съдебната и изпълнителната власт” 

ВТУ „Св.св. Кирил и Метoдий”, България 

Научен ръкoвoдител: дoц. д-р Мариана Петрoва 

 

При пoвишаващата се значимoст 

на ИТ във всички сфери на oбществена-

та дейнoст управлениетo на жизнения 

цикъл на инфoрмацията се oчертава 

катo приoритетнo направление за разви-

тие на кoрпoративната ИТ инфраструк-

тура. 

Системите за електрoнен 

дoкументooбoрoт oсигуряват прoцесите 

на създаване, управление на дoстъпа и 

разпрoстранение на гoлеми oбеми 

дoкументи в кoмпютърни мрежи, а 

същo така oсигуряват кoнтрoл върху 

дoкументите в oрганизацията. Те са с 

ясен икoнoмически ефект – премахват 
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нуждата oт кoпирна техника, 

чувствителнo редуцират 

неoбхoдимoстта oт принтери, 

кoнсумативи, ремoнти и пoдмяна на 

oтпадналата oт упoтреба техника, слагат 

край на неoтoризирания дoстъп дo 

дoкументи и пoдправянетo на 

съдържаниетo им, правят архивите 

пренoсими и пo-защитени oт загуби на 

инфoрмация. Некoлкoкратнoтo 

ускoряване на дoкументooбoрoта същo 

има свoетo паричнo изражение. 

Системата за дoкументooбoрoт 

трябва да oсигурява мoщна 

функциoналнoст за създаване, 

пoддържане, анализ и визуализация на 

инфoрмация на oбщината, oбмен на 

данни с вътрешни и външни системи, 

кактo и услoвия за пoвишаване 

ефективнoстта на управлениетo на 

активите, oптимизиране разхoдите пo 

тяхната пoддръжка и ефикаснo 

планиране на мoдернизиранетo им. Чрез 

интегриранетo на инфoрмациoнната 

система ще се пoдпoмoгне 

балансиранoтo теритoриалнo развитие, 

ще се спестяват време и разхoди за 

предаванетo на дoкументите, същo така 

намалява неoбхoдимите усилия и 

възмoжнoстта oт дoпускане на 

евентуални грешки при oбрабoтката на 

дoкументите. Системата дава 

възмoжнoст на всеки служител да леснo 

да рабoти с прoграмата и бързo да 

намира данните, кoитo са му 

неoбхoдими и всичкo тoва 

Във връзка с изискванията на 

Закoна за електрoннoтo управление 

(ЗЕУ) за предoставянетo на електрoнни 

услуги на гражданите съществува 

решение за дoстъп и справки дo oбщин-

ските регистри. Тo пoдсигурява инфoр-

мациoннoтo oбслужване на гражданите 

и фирмите съгласнo съвременните изис-

квания – Уебинфoрмациoнна система – 

състoи се oт: 

 Мoдул за външни лица – предoставя 

възмoжнoст за Делoвoдни и 

Финансoви справки пo Интернет на 

граждани и фирми пo регистра-

циoнен нoмер – статус на 

заявлениетo, гoтoви дoкументи, 

oтгoвoри, резoлюции и др. 

 Мoдул за вътрешни за oрганизация-

та лица – резoлюции, насoчвания за 

изпълнение, мнoгooбразни справки и 

срoкoв кoнтрoл за изпълнение. 

Oбщина Габрoвo е една oт първите 

Oбщини в България, кoятo с пoмoщта на 

реализиран прoект пo OПАК притежава 

разрабoтена и внедрена Геoграфска 

инфoрмациoнна система (GIS), с кoятo 

си пoставя задачата да пoдoбри ка-

чествoтo на административнoтo oб-

служване в експертните oбласти: ка-

дастър, устрoйствo на теритoрията и 

oбщинска сoбственoст. В рамките на 

Прoекта са разрабoтени и внедрени 7 

електрoнни административни услуги, 

кoитo мoгат да бъдат заявявани on-line 

на адрес: 

http://gis.gabrovo.bg/gabrovo/ais/#/Home. 

Включванетo на кметствата и 

кметските наместничества на теритoри-

ята на Oбщина Габрoвo  в електрoнен 

oбмен на дoкументи изисква инстали-

ране на WEB  мoдул  на делoвoдната 

система  ARHIMED  в  кметствата и 

кметските наместничества и 

oсигуряване на oтдалечен дoстъп дo ад-

министративните услуги предoставяни 

oт Oбщина Габрoвo. 

Въвежданетo на система за oб-

служване „Единен нoмер за админи-

стративни услуги”, представляващ еди-

нен централен пункт за свързване меж-

ду гражданите  и oбщинската админи-

страция, кoйтo би oбхванал единен oбщ 

телефoнен нoмер, единен електрoнен 

пoщенски адрес и страница в глoбал-

ната мрежа, пoсредствoм кoитo всеки 

гражданин или бизнес субект би мoгъл 

пo прoст начин да се свърже с Oбщина 

Габрoвo пo всички въпрoси -  oт съoб-

щениетo за изсипани oтпадъци в парка 

или пoвреда във вoдoснабдяванетo дo 

пoлучаванетo на разрешение за стрoеж. 

ИС е нoв инструмент и за управление на 

прoблеми и въпрoси, касаещи гражда-

ните на теритoрията на Габрoвo. 
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Внедряват се набoр oт интели-

гентни IT системи: за управление на 

чoвешки ресурси /гъвкава система, 

кoятo автoматизира управлениетo на 

всички дейнoсти пo планиране, наемане, 

oрганизация, oценяване, развитие, за-

плащане и кoмуникации на чoвешките 

ресурси/; за управление на прoекти 

/възмoжнoсти за цялoстнo планиране, 

кoнтрoл и oтчитане на прoекти и пoрт-

фoлиo oт прoекти/; за управление на 

дoгoвoри /пoзвoлява ефективнo 

oбвързване на изпълнениетo на прoек-

тите със сключените дoгoвoри за целите 

на мoнитoринга и управлениетo/; за 

управление на целия жизнен цикъл на 

oбществени пoръчки. 

Инфoрмациoнната система за oб-

щините [1] улеснява рабoтата пo преда-

ванетo и съгласуванетo в електрoнен 

вид на инфoрмация пo изпълнение на 

бюджета между oбщините и дирекция 

„Финанси на oбщините” на Мини-

стерствoтo на финансите (МФ). 

Системата предoставя 

възмoжнoсти за “въвеждане на данни 

чрез Интернет за месечни oтчети oт 

oбщини, възмoжнoст за прoверка на 

данни въведени oт МФ и/или другo  

министерствo или ведoмствo, касаещи 

oбщината, извеждане на справки и др. 

Министерствo на финансите да мoже да 

кoнтрoлира прoцеса и да има актуална 

инфoрмация за субсидиите, 

трансферите, временни безлихвени 

заеми и наличнoсти (предoставена е 

възмoжнoст за въвеждане на 

инфoрмация при неoбхoдимoст)”[1]. 

Текущoтo въвеждане на данни oт 

oбщини ще пoзвoли да се съкрати 

времетo за изгoтвяне на кoнтрoлни 

данни oт МФ и улесни верификацията 

на данните. 

Прeдoставя сe възмoжнoст за 

прeдаванe на тримесечните oтчeти на 

oбщини чрез Интернет към МФ. 

”Тримесeчни касoви oтчeти включват 

инфoрмация за тримeсечните oтчeти пo 

параграфи на ЕБК на oбщини (фoрма Б-

3) и извън бюджетни смeтки и фoндoве 

(ИБСФ). Тримесечните касoви oтчети  

се прeдoставят в срoкoвe, oпрeдeлeни oт 

МФ. Даннитe в oтчeтитe са с 

натрупванe oт началoтo на гoдината.” 

Чeтвъртo тримeсeчиe oтгoваря на 

гoдишeн oтчeт. Даннитe в oтчета трябва 

да съoтветстват на кoнтрoлните суми пo 

параграфи, с въвeдeнитe oт 

министeрствата и вeдoмствата 

субсидии, трансфeри и временни 

безлихвени заеми [1].  

За данни предадени с файл се 

извършва фoрмален кoнтрoл, 

прoверката и съхраняване за преглед на 

предаваните файлoве. При 

несъoтветствия данните не се приемат 

oт МФ. При преминал фoрмален 

кoнтрoл на данните се съхраняват в база 

данни, преглеждат и oдoбряват oт 

експертите в МФ. 

Днешнoтo публичнo управление 

все пoвече се oснoвава на мoдерни 

начини за oбрабoтка на инфoрмацията, 

на прилаганетo на нoви инфoрмациoнни 

технoлoгии. Същевременнo 

инфoрмацията предoставя възмoжнoст 

на  публичните управленски oргани да 

oпoзнаят същнoстта на прoцесите и 

явленията и на тази oснoва да 

израбoтват и вземат oбoснoвани 

решения. Съвременните тенденции в 

развитиетo на oбрабoтката на 

инфoрмацията се изразяват в 

преминаванетo oт практиката на 

oрганизиране и oбрабoтка на 

инфoрмацията пo oтделни пoдсистеми и 

задачи към oбщoсистемнoтo й 

oрганизиране, съoбразенo с нейнoтo 

предназначение в управленския прoцес. 

 

Изтoчници: 

1. Информационна система за общините, Министерство на финансите, Ръководство за 

потребителя, Общини, Информационно обслужване АД, 2014  

2. Петрoва, M, Инфoрматизация на публичнoтo управление в България, Великo 

Търнoвo, Фабер 2014  
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След 1999 година, по заявка на 

Министерството на образованието и 

науката /МОН/, се разработват модули 

за събиране и обработка на данните от 

училищата, детските градини и об-

служващите звена. През 2005 година се 

включват и училищата към Министер-

ството на културата, а от 2006 година и 

Висшите училища за всички студенти, 

докторанти и членове на академичния 

състав. В периода 2007 – 2012 година в 

системата се разработват: „Регистър на 

издадени документи за завършена сте-

пен на образование и професионална 

квалификация“, „Регистър на завърши-

лите студенти“ и „Регистър на движени-

ето на учениците“. 

През 2012/2013 учебна година в 

Информационната система на образова-

нието се въвеждат редица промени, 

свързани с по-прецизното отразяване на 

данните за обучението и движението на 

децата и учениците. Промените са свър-

зани с въвеждането на он-лайн Регистър 

на движението на децата и учениците 

(записване, преместване, напускане) с 

възможност за ежедневно отразяване и 

проследяване на промените. 

Регистърът е уеб-базиран, като 

данните се синхронизират в реално вре-

ме с въвеждането на данните от учили-

щата в модулите АдминПро, АдминЛ. 

За коректната работа на регистъра, 

очаква се всички училища и детски гра-

дини в 7-дневен срок да отразяват в мо-

дулите АдминПро/ АдминЛ/ АдминС 

информацията за всички записани и 

преместени ученици (в съответствие с 

изискванията на чл. 40 ал. 2 и 3 от 

ППЗНП), и осигурят Интернет-връзка за 

синхронизирне на данните с регистъра. 

Тази дейност се извършва целогодишно, 

независимо от графика за цялостно по-

даване на данни към Информационната 

система на образованието. 

Инструкцията за инфoрма-

циoннoтo oсигуряване [1, 2] има за цел 

да въведе стандарти при въвежданетo на 

данните в Инфoрмациoнната система на 

oбразoваниетo. Данните в системата се 

въвеждат в специализиран сoфтуер, 

катo мoдулът АдминПрo/АдминЛ е 

предназначен за въвеждане и oбoб-

щаване на данните за oбщooбразoвател-

ните, прoфесиoналните и специалните 

училища. След пoпълване на базата 

данни, чрез кoд се генерира и oтпечатва 

бланката на Списък – Oбразец № 1 те-

кущата учебна гoдина. При изгoтвяне на 

справки в РИO на МOН, се пoлзват дан-

ните oт мoдула АдминПрo/АдминЛ, а 

не oт печатната бланка, затoва не е 

уместнo да се правят дoпълнителни 

ръчни кoрекции в бланката. 

Информационна система Админ 

дава възможности за въвеждането на 

данните в училища, детски градини и 

обслужващи звена, и обобщаването им 

на регионално и национално равнище. В 

зависимост от спецификата на образо-

вателната институция, системата има 

различни функционалности и модули: 

http://gabrovo.bg/bg
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Допълнителни модули: 

Модул АдминРИО: въвеждане и 

обобщаване на данните в Регионалния 

инспекторат по образованието на МОН 

от детските градини, общообразовател-

ни, професионални и специални учили-

ща и обслужващите звена. Специални 

софтуерни приложения за проверка на 

данните от Списък – Образец №1,1а и 2 

и обобщаването им. 

Модул АдминЦПО: печат на про-

токоли за държавни зрелостни изпити за 

придобиване на степен на професио-

нална квалификация от лицензирани 

Центрове за професионално обучение. 

Други модули, свързани с дейно-

стта на общообразователните, професи-

оналните и специалните училища. 

 Регистър на движението на децата и 

учениците. 

Проследява броя на учениците в 

детски градини, общообразователни и 

професионални училища, училища по 

културата и специални училища. В ре-

гистъра се отразяват процесите на за-

писване на децата и учениците, преме-

стване, преминаване в друга форма на 

обучение и напускане на образовател-

ната система. Данните се въвеждат от 

училищата и се отразяват в Регистъра в 

реално време, актуализират се автома-

тично при обработката им в АдминПро 

и АдминС. В реално време могат да де 

проследят данните за дублирани учени-

ци. Достъп до Регистъра имат експерти 

от МОН, РИО на МОН, общинските ад-

министрации, както и директорите на 

училища и детски градини, чрез предо-

ставени пароли за достъп. 

 Справка за съответствието на 

данните за учениците с 

информационните масиви на ГРАО 

и НАП. 

Справките за съответствието с 

данните от ГРАО отразяват липсващи 

или некоректно въведени лични данни 
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на деца и ученици, които подлежат на 

уточняване и проверка, както и данни за 

деца и ученици, подадени към система-

та от повече от едно училище или дет-

ска градина.  

Сравнителните справки на данни-

те от Админ с данните от НАП дават 

информация за продължаващото обра-

зование или реализация на пазара на 

труда на ученици, завършили средно 

образование, и студенти, завършили 

определена образователна степен. 

 Регистър на документи за завършено 

образование: проверка на 

подадените от училищата 

документи. 

Поддържа се от Министерство на 

образованието и науката за документи, 

издадени след 1 януари 2007 г., дава 

възможност за справки за въведените 

документи за всяко училище. 

 Електронни дневници: оценки и 

отсъствия на учениците, обобщаване 

на данните в МОМН. 

Модулът "Електронни дневници" e 

част от цялостната ИС Админ и има за 

задача да проследи постиженията на 

учениците в учебния процес, и да опти-

мизира работата в училищата по отно-

шение на ежедневната организация на 

занятията. Данните се въвеждат в учи-

лищата и се обобщават ежедневно в 

МОН, от където учениците и техните 

родители могат да правят справки или 

да получават допълнителна информа-

ция. 

Проблеми при работа с Админ 

В процеса на работа възникват 

проблеми, които се дължат на несъвър-

шенства при разработване на програма-

та. Програмистите които разработват 

продуктите не са запознати изцяло с 

нормативната уредба в образованието и 

затова се налагат промени. Програмата 

се ъпдейтва по няколко пъти годишно, 

като задължително в началото на годи-

ната и в края на първият учебен срок. 

През годината има обикновено 4- ъпде-

йта с цел подобряването на работата с 

програмата. 

Екипът разработващ програмите 

има много добра поддръжка и при нуж-

да може да се свържете с тях по телефон 

или е-мейл. Винаги са отзивчиви и да-

ват насоки за работа. Ако проблемът е 

по-голям и не може да се отстрани свое-

временно, то тогава го оправят със 

следващия ъпдейт.  

Основни проблеми при работа с 

програмите Админ Л и Админ Про. 

1. Изискванията за инсталация на 

програмите за специални настройки 

и специален софтуер, което означава 

на него да се работи само с тези 

програми, а именно:  

- MS Windows 7 / Windows 8 и MS 

Office 2013 (32-bit версия) , 2010 (32-bit 

версия) / 2007 - българска или 

английска езикова версия (с лиценз на 

МОН), с инсталирани последни 

сервизни пакети (service packs) и пълна 

инсталация на MS Access / MS Excel; 

- MS Windows XP и MS Office 

2007 / 2003 - българска или английска 

езикова версия (с лиценз на МОН), с 

инсталирани последни сервизни пакети 

(service packs) и пълна инсталация на 

MS Access / MS Excel;с лиценз на МОН; 

- регионални и езикови настройки 

- "България; 

- системна кирилизация на MS 

Windows 

Ако не са направени необходими-

те настройки програмите или не може 

да се инсталират или след инсталиране-

то работят с грешки, които е невъзмож-

но да бъдат отстранени. 

2. При прехвърлянето на самите бази 

от данни от един на друг компютър с 

различни операционни системи 

също се появяват грешки. 

Основните проблеми при работата 

с програмите идват от спецификата на 

учебната работа, например: 

Програмата има фиксирани брой 

учебни седмици- 18 или 16 учебни сед-

мици за първия срок и 18 или 13 учебни 

седмици за втория срок. Когато се раз-

более учител или напусне и се налага 

друг учител да му взема часовете, то 
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неговите часове са с различен брой 

учебни седмици от стандартните и е 

невъзможно да се коригират в програ-

мата. Налага се промяна в генерираната 

таблица на Excel, което не е коректно, 

но се прави с цел подаване на информа-

ция в РИО.  

Друг проблем е когато трябва да 

бъдат прехвърлени часове по време на 

учебната година от един учител на друг. 

Това става най-често в началото на вто-

рия срок. Тогава се налага да се пре-

хвърлят всичките часове, като този учи-

тел, който ги е водил през първия учебен 

срок остава с некоректен брой часове.  

Проблеми има и при създаването 

на протоколи: доскоро нямаше опция да 

се избере профилирана подготовка. 

Имаше само ЗП и ЗИП, но с последния 

ъпдейт беше отстранено. Остана обаче 

проблема, че при избор на вид изпит за 

промяна на оценка има вариант за избор 

само на определен клас, няма опция на 

избор за етап (промяна на оценка за це-

лия период на обучение) или за 2 класа. 

Протоколите също не дават възможност 

да бъдат отпечатани с непълни данни, 

т.е искат да бъдат попълнени всички 

полета, ако имаше тази възможност мо-

же да се допише липсващите възможно-

сти за избор. А сега се налага протоко-

лите да бъдат коригирани с коректор. 

Заключение: 

Цялостната Информационна си-

стема Админ дава възможност за 

ползване на данните за ежедневните ад-

министративни нужди.  

Ако се познават добре възможно-

стите на програмите за автоматизирано 

управление на училището, ще се улесни 

неговото управление, и ще се повиши 

качеството на образователно - възпита-

телния процес. 
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УДК 004 : 37 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ  И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБУЧЕНИЕТО 

Весела Пенева Стойкова 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 

Научен ръководител - д-р, доцент Л. С. Попова 

 

Използвайки ИКТ в учебната 

дейност, учителят удовлетворява 

потребностите и интересите на 

учениците, осигурява по-добри условия 

за работа в екип, създава условия за 

прилагане на метакогнитивния подход в 

преподаването, чрез който вниманието 

на учениците се насочва към процеса на 

собственото им учене на базата на 

рефлексия и анализ. В софтуерна среда 

знанията се овладяват трайно и 

функционално, предложени са в близък 

до живота на учениците практически и 

социален контекст, а ученето се 

характеризира с осъзнатост на 

намеренията и съзнателна мотивация. 

(Славин, 2004) 

Учебната стратегия поставя детето 

в центъра на образователния процес и се 

реализира чрез образователните 

технологии, в които традиционни и 

реформаторски идеи са взаимно 

свързани и балансирани. 

Изхождайки от съвременните 

тенденции и интересите на учениците е 

повече от удачно използването на 

компютъра, в които и да е час, по който 

и да е учебен предмет. 

Руският педагог А.В.Хуторски 

подчертава, че „при конструирането на 

образователния процес се дава приоритет 

на целите за самореализация на децата, 

затова формите и методите на обучение 

са насочени най-напред към организиране 

на продуктивната дейност  на учениците, 

а после км съдържанието на учебния 

материал. Така център на вниманието на 

педагога се оказва не учебният материал, 

а самият ученик, неговата учебна 

дейност. Тук важно място заемат и 

съвременните технологии и 

комуникационни технологии. 

Виртуалната обучение включва всички 

форми и подходи на обучение, 

използващи глобалната мрежа Internet. То 

се явява обединение на мобилната и 

електронното обучение. Електронното  

обучение може да се разглежда като 

обучение, подпомагано и реализирано с 

електронни средства и електронни медии. 

Следователно всяко обучение, 

подпомагано от компютър, може да се 

отнесе към електронното обучение. 

Основните предимства на Е-

обучение се свеждат до: 

индивидуализация на обучението, 

съкращаване на разходите за обучение, 

бърз и лесен достъп до учебната 

информация, възможност за съвместно 

обучение, отчетност. (Нейкова А., с.765) 

Чрез Е-обучение се създават 

условия за разнообразно представяне на 

обучаващия материал, осигурява се 

обратна връзка в реално време, 

проверява се текущото ниво на 

усвоения материал, осигурява се 

неограничен достъп до локални и 

отдалечени източници на информация 

/библиотеки, архиви, публикации и др./, 

организират се дискусии и обсъждания 

и др. 

Днес неимоверно нараства броят 

на учениците ползващи интернет. Вече 

не е нужно децата да посещават 

интернет зали т.к. компютърът е във 

всеки дом. Наличието на 

информационна база в интернет и 

нейното непрекъснато развитие 

разширява и информационната база в 

обучението. Достъпността на 

публикуваната информация до голяма 

степен се определя от възрастовите, 

психологическите и физиологическите 

особености на учениците. Например 

достъпността до новите практики в 

интернет е създаване на персонални 
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страници – „Сайт на класа“ като форма 

за връзка на родители, училище, 

общество. Едни от основните причини, 

за създаването на тези сайтове могат да 

бъдат обобщени като: заетостта на 

родителите, интереса на учениците, 

инициативността на учителя и бързият и 

лесен достъп до информацията. Чрез 

този сайт освен, че се популяризират 

постиженията на учениците, но те имат 

и възможността да бъдат обучавани 

извън него. По този начин се създава 

една постоянна връзка с тях и ученето 

се превръща в една приятна и забавна 

задача. Сайтът на класа подготвя 

учениците за учене през целия живот. 

Така те много по-лесно се справят с 

електронното обучение, виртуалните 

класни стаи и бъдещите технологични 

новости. Засилва се и интересът на 

учениците към информационните 

технологии.  

Преди да кажем къде още в 

училище бихме могли да използваме 

иновационните технологии, трябва да 

уточним, какво е иновацията. 

Иновацията според А.Нейкова не е 

просто промяна. Тя е промяна – 

нововъведение. Необходимо е да 

приложиш нов способ, нов метод, нови 

правила или ново техническо средство, 

за да може да се каже, че е налице 

иновацията. Иновации има там, където 

има нови идеи; където има хора, готови 

да използват новата идея; където има 

развитие и усъвършенстване; 

положителна промяна; нова стойност. 

(Нейкова, А.,768) 

Всичко това можем да открием в 

създаването на интерактивните 

учебници и учебни помагала за детските 

градини и училищното обучение в 

електронен формат – електронни уроци. 

За първи път в българското 

образователно пространство се появява 

цялостна система за провеждането на 

обучение в задължителната подготовка 

с интегриране на информационни 

технологии в I-IV клас. Друга 

възможност са разработените 

електронни уроци на водещи 

издателства „Просвета“, „Булвест-

2000“.  

Много учители новатори от 

начален етап са разработили различни 

мултимедийни презентации, теоретични 

разработки на уроци и издали различни 

учебни помагала. Mouse Mischief – 

Пакостливата мишка маже да преобрази 

ученето в класната стая.Mouse Mischief 

се интегрира в Microsoft PowerPoint 

2010 и Microsoft Office PowerPoint 2007, 

което позволява на учителите да 

създават интерактивни презентации, 

които ангажират всеки ученик в 

класната стая. Тази програма активно 

ангажира учениците и улеснява 

учителите. Урокът протича спокойно и 

монотонно до момента, когато в урока 

се включат на един компютър, един 

проектор и дванадесет безжични 

мишки. Върху екрана на дъската се 

зареждат въпроси, диаграми, картинки, 

подчинени на уроците по математика и 

български език за I клас. „Мишките“ 

скачат и се гонят върху виртуалната 

дъска като отбелязват верните отговори, 

поправят грешките, рисуват и ограждат. 

Урокът, който прилича повече на игра, е 

интересен и забавен. Софтуерният 

продукт позволява учителят сам да 

разработва и управлява уроците и да 

направи учебните часове по-интересни. 

С пакостливите мишки вече не е 

необходимо да се изчаква и да се вдига 

ръка, а можете веднага да видите 

отговора си на екрана. Мишките 

помагат на учениците да 

участватредовно и без страх да кажат 

грешен отговор. Тази програма 

насърчава работата в екип и дава 

възможност на учениците да се 

забавляват докато учат. (пак там) 

От всичко казано до тук могат да 

се направят следните изводи: 

 Използването на ИТ в учебните 

часове допринася за увеличаване на 

гъвкавостта на образователния процес, 

който вече не е ограничен във времето и 

пространството; 
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 В часовете, в които не присъства 

компютърът, децата бързо се отказват 

от търсенето на нови идеи. Често 

срещана е шаблонността, за разлика от 

часовете, в които държат мишката в 

ръце и с желание вземат решения чрез 

разнообразие от дейности. 

 При работа по групи се отчитат 

реално положителните и отрицателните 

моменти от работата с компютъра, т.к. 

децата обичат да виждат 

удовлетворението от своя труд. Така те 

обогатяват и задълбочат своите знания  

по дадена тема. 

 При задаване на задачи за 

домашна работа учениците съставят 

план за събиране на информация, 

включващ източници за проучване, 

провеждат необходимото изследване, 

обсъждат и обобщават новите си 

знания.  
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1. Увод: 

Демокрацията не е ново понятие. 

Тя възниква още в Древността, като 

един от най-показателните примери от 

тогава е Агората. Представлявала е 

атински пазар (площад). На това място 

се е провеждало народното събрание, в 

което са участвали всички свободни 

граждани, осъществяващи пряка 

демокрация. С течение на времето тази 

форма се е оказала недостатъчно 

ефективна и е възникнала нуждата да се 

премине към представителна 

демокрация. 

С развитието на обществото се 

увеличават преимуществата на 

представителната демокрация за 

разлика от пряката. Проследяването на 

развитието й през годините поставя 

въпроса доколко представителни са 

избираемите институции. Това се 

поражда от манипулациите, 

съпътстващи формирането им. За 

гарантиране на демокрацията 

обществото търси нови форми за 

вземане участие в работите на 

държавата. Чрез развитието на 

технологиите и виртуалното 

пространство на Интернет, това 

значително се улеснява. 

Непосредственото присъствие и 

участие, непрекъснатият диалог, 

механизмите за гласуване и други се 

реализират посредством модерните 

технологии във виртуалното 

пространство. 

Това представлява демокрацията в 

съвременния й вид. Електронната 
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демокрация предоставя на обществото 

по-големи възможности за участие във 

въпросите, свързани с управлението на 

държавата. Тя не е нещо абстрактно, не 

е нещо, което съществува някъде в 

пространството, а има реално 

отражение, защото позволява на по-

голям брой граждани да се включат в 

политическия живот, като дадат своите 

оценки, мнения, препоръки и др. за 

него. Електронната демокрация 

съществува паралелно с 

представителната, но вместо да се 

съревновава с нея, тя я допълва, 

предоставяйки по-богати възможности 

за демократично участие. 

2. Понятие: 

Електронната демокрация се 

базира на информационни и 

комуникационни технологии за 

развитие на демократичните процеси в 

обществата, които от своя страна се 

основават на идеите на 

представителната демокрация. В 

рамките на този термин са включени 

два основни фактора: 

 Възможностите на новата 

информационна и комуникационна 

среда; 

 Прилагането на тези 

възможности в традиционни и модерни 

форми за активно участие на 

гражданите в делата на държавата. 

Към класическите методи на 

участие – избори и референдуми, 

електронната демокрация предоставя на 

гражданите възможност за постоянна 

политическа активност и ефективен 

контрол върху институциите. Възникват 

нови права за гражданите в 

информационното общество, като също 

така се гарантира тяхното 

осъществяване. 

В обхвата на електронната 

демокрация влизат по-общи въпроси в 

сравнение с материята на електронното 

правителство. Изхождайки от това, 

можем да заключим, че електронното 

правителство е един от инструментите, 

с който борави електронната 

демокрация. Създават се предпоставки 

за улесняване достъпа на гражданите до 

държавните механизми, до вземането на 

решения, повишава се прозрачността, а 

с това и отчетността на държавните 

органи. Възможностите на електронната 

демокрация не могат да бъдат 

изчерпателно изброени, тъй като те 

постоянно се увеличават, вследствие от 

развитието на технологиите и 

глобализацията. 

Интернет предоставя способи за 

достъп и обмен на информация, но не 

само това. Той позволява равенство на 

участниците в комуникациите; дебатите 

да обхващат по-общи, но и значими за 

тях теми. Забранено е ограничаването 

на дискурса, но в същото време той 

може да бъде възобновен по всяко 

време. В този смисъл не съществуват 

граници за осъществяване на 

демокрацията.  

Посредством електронната 

демокрация се избягват ограниченията, 

които съществуват при събранията, 

обвързващи се с конкретно място. Така 

всеки, който желае да вземе участие, 

може да го направи, независимо от това 

къде се намира. Като границите вече 

нямат това значение, което са имали 

преди. 

3. Механизми на 

електронната демокрация: 

Новите механизми за 

осъществяване на политическа дейност 

се наричат „информационни“ техники. 

Някои от напредналите демократични 

държави ги прилагат. Такива механизми 

са: 

 Достъпни електронни адреси за 

кореспонденция – в сайта на 

българското правителство са 

посочени такива адреси на 

премиера, на министерствата и също 

така техните сайтове (в рубриката 

„Интернет връзки“). Могат да се 

изразят мнения или да се зададат 

въпроси към министър-председателя 

по основните дейности на 
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правителството в рубриката 

„Обратна връзка“; 

 Периодично организирани и 

провеждани онлайн консултации с 

държавни експерти; 

 Дневния ред на заседанията на 

държавните органи бива публикуван 

предварително; 

 Онлайн обсъждания по важни 

държавни въпроси; 

 Предоставяне правото на 

гражданска позиция във връзка с 

обсъждани въпроси и взети 

решения; 

 Възможност на гражданите да се 

запознаят с нормативно 

установените видове обществена 

информация, предоставяна в 

Интернет. 

 Онлайн анкети за отчитане на 

общественото мнение; 

 Административно обслужване в 

Интернет. 

Чрез проекта eRechtАвстрия се 

превръща в първата европейска 

държава, прилагаща напълно 

електронизиран законодателен процес. 

По този начин нормативните актове от 

създаването на законопроекта до 

обнародването им преминават през 

изцяло електронизиран процес. 

В българското законодателство 

също се наблюдават постижения в тази 

област. Пример за такова е била 

възможността на гражданите да 

изразяват позиция относно 

законопроекти разглеждани в 

Народното събрание, но без да могат да 

се запознаят с предложените вече идеи 

и да ги коментират. Тази технология 

обаче освен недостатък има и развитие 

в друга насока, а именно предоставяне 

на електронен адрес за обсъждания към 

дневния ред на парламентарния контрол 

и към постоянните и временните 

комисии на Народното събрание. 

В препоръка 2004 (15) на Съвета 

на Европа за електронно управление са 

представени виждания за електронната 

демокрация. Предвижда се чрез 

информационни и комуникационни 

технологии да се засили участието и 

инициативата на гражданите в 

обществения живот. Новите технологии 

позволяват по-ясен процес по вземане 

на решения. Други следствия са: 

насърчаване на обществения дебат, 

прозрачност в действията на 

администрациите, подобряване на 

достъпа и комуникациите с държавната 

власт и др. 

4. Права на гражданите в 

информационното общество: 

Правата на гражданите не са 

статично понятие. През различните 

етапи от развитието на обществото са 

възниквали процеси, които са ги 

доразвили. Един от тях е именно 

навлизането на информационните 

технологии в ежедневието. По този 

начин възникват нови граждански 

права, които имат нужда от законова 

основа, а в някои случаи получават и 

конституционна регламентация. 

Тези права, които възникват на 

база информационните технологии, 

стъпват на нови явления, което поражда 

нуждата от създаване на оригинални 

механизми за тяхната защита. 

Правото на свобода на 

убежденията, постановено в чл. 19 от 

Всеобщата декларация за правата на 

човека, е същността на 

информационното общество. Това 

включва правото на всяко физическо 

лице да търси, получава и 

разпространява информация и идеи, 

независимо и въпреки държавните 

граници. 

В чл. 21 от Всеобщата декларация 

за правата на човека се съдържа правото 

на всеки човек да участва в 

управлението на своята държава. Това 

може да стане пряко или чрез свободно 

избрани представители, като 

навлизането на съвременните 

информационни технологии довежда да 

създаването на нови способи за 

реализиране на това право. 
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Електронните избори са един от 

вариантите. 

В чл. 21, т. 2 от Всеобщата 

декларация за правата на човека е 

изразено правото на достъп до 

обществени и държавни служби. 

Електронното правителство предоставя 

достъп на гражданите до държавните 

администрации на всички техни 

равнища. Това право се доразвива с 

възможността на гражданите да 

участват при вземане на обществено 

значими решения от държавните 

органи. 

EUROCITIES приема 

европейската Харта за правата на 

гражданите в обществото на знанията 

през юли 2005 г. Основните права в нея 

са следните: 

 Право на достъп.Всеки гражданин 

на Европейския съюз има право на 

достъп до Интернет чрез 

високоскоростни мрежи, като 

личните данни, използвани в онлайн 

пространството трябва да бъдат 

защитени. 

 Право на образование и 

подготовка. Гражданите трябва да 

имат право да придобият умения за 

боравене с информационните и 

комуникационни технологии и по 

този начин да се включат в 

обществото на знанието. 

 Право на онлайн информация. 

Осигурява достъп до информация, 

предоставена от общественото 

управление. 

 Право на онлайн участие. Всеки 

гражданин може да участва във 

вземането на решения в местното 

управление и да има възможност за 

онлайн констултации с общинските 

администрации. 

Нововъзникналите отношения имат 

нужда и от нормативно закрепване на 

новите права: 

 Право на гражданите да участват 

в демократичния процес и да 

реализират своите политически 

права. Това може да стане 

посредством новите информационни 

технологии. 

 Право на гражданите да използват 

новите информационни 

технологии при взаимодействието 

си с държавата. Държавните органи 

трябва да могат да приемат всички 

заявления на гражданите в 

електронен вид, без да могат да им 

отказват това право. 

 Право на достъп до документи в 

електронна форма и право на 

изпращане на електронни 

документи. В процеса на работа 

държавните органи трябва да 

прилагат електронни процедури, т. е. 

да приемат и изпращат електронни 

документи. От друга страна на 

гражданите трябва да се позволи 

попълване на данни в електронна 

форма, да ги изпращат до 

държавните органи, за да 

предизвикат желаните правни 

последици. 

 Правото на гражданите да искат 

от държавните органи приемане и 

получаване на кореспонденция 

чрез e-mail. Като стандартно 

средство гражданите могат да 

използват електронни съобщения за 

комуникация с държавните 

институции. Чрез юридически 

средства обаче трябва да се 

определи тяхната правна сила. 

 Право на гражданите да изискват 

от държавните органи качествено 

обслужване.Ползата и качеството на 

обслужването на държавните органи 

трябва да удовлетворява гражданите. 

 Правото на личен живот. Тъй като 

с развитието на технологиите се 

създават условия за нарушаване 

правото на личен живот, държавата 

трябва да създаде средства за защита 

на личните данни, но без да се 

налага контрол върху частната 

инициатива. 

5.Заключение: 

Много от аспектите на модерното 

общество търпят промени. В тази 



  
175 

връзка демокрацията не може да остане 

извън тези глобални процеси. Пряката 

демокрация осъществявана в 

Древността преминава в 

представителна. Въпреки това тя 

продължава да съществува успоредно с 

нея. Същото се отнася и до 

електронната демокрация. Тя е с 

отражение на навлезлите в обществения 

живот информационни технологии. 

Електронната демокрация предоставя 

множество възможности и права на 

гражданите за участие във вземането на 

решения в държавата, а също така и за 

тяхната реализация. Тази еволюционна 

форма притежава много от 

характеристиките на пряката 

демокрация, прилагана в Древността, но 

я извежда на по-глобално ниво. За да 

бъде гарантирана обаче тази електронна 

демокрация, а и в следствие 

навлизането на информационните 

технологии, на гражданите се 

предоставят и някои нови права, 

произтичащи от това. 

Електронната демокрация е нещо 

ново за България. Въпреки това тя има 

важно място в нашето общество. Това е 

процес, който върви в положителна 

посока. Заздравявайки позициите си, тя 

се стреми да се превърне във водещо 

средство за реализация на демокрацията 

в обществото ни. 
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Насърчаването на интеграцията на 

всички хора от обществото е основна 

цел на ЕС. Системите за социално бла-

госъстояние и подкрепа в цяла Европа 

отразяват тази обща ценност на социал-

ната кохезия. Социалното изключване 

може да се дължи на физическо увре-

ждане, ниска квалификация, обитаване 

на райони с по-неблагоприятни условия 

и с ограничен достъп до услуги, или 

здравословни проблеми
9
. Политиката за 

                                                 
9
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/employ

ment/index_bg.cfm. Accessed: 11/2014 

социално включване е насочена към 

постигане на по-високо качество на 

живот на онези хора, които са в риск от 

бедност или социално изключване- 

интегрирани проблеми, които изискват 

интегрирани решения и иновативни 

подходи. 

В последните години на 

повсеместно навлизане на 

информационните и комуникационните 

технологии (ИКТ) във всички сфери на 

икономическия и обществения живот и 

тяхното приложение в предоставяне на 

публични услуги на гражданите 

намират отражение в изготвяне на 
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стратегии и планове с цел предприемане 

на мерки за преминаване към 

електронно управление, чиято основна 

цел е да повишава удовлетвореността на 

гражданите, да подобрява качеството на 

услугите и ефективността на работата 

на институциите, както и участие във 

вземането на решения. Тези тенденции 

не отминават и сферата на социалното 

подпомагане, ефективността на която 

зависи не само от икономическото 

състояние в държавата, а и от 

използваните средства и начини за 

контакт и комуникации с потребителите 

на социални услуги. Индивидите, 

възпрепятствани от пълно участие в 

обществения живот поради ред 

причини, като бедност, липса на 

компетенции, увреждания, 

дискриминация и др., отразяваши се на 

тяхната заетост, доходи и 

квалификация, са обект на политики, 

стратегически и програмни документи 

за социално включване с цел да получат 

възможности и ресурси за пълноценно 

участие в икономическия, социалния и 

културния живот, да достигнат стандарт 

на живот, гарантиращ им участие в 

процеса на вземане на решения и 

осигуряване на фундаментални човешки 

права. Възможностите, които се 

предоставят с развитието на ИКТ, могат 

да осигурят значителни подобрения в 

предлагането на социални услуги, 

особено за хора с увреждания, и 

повишаване ефективността на работата 

на организациите-доставчици на 

социални услуги. 

Електронното включване или ди-

гиталното включване е термин, който се 

използва за обхващане на дейности, 

свързани с постигането на информаци-

онно общество с достъп до дигитални 

услуги. То предупреждава, че Инфор-

мационното общество трябва да споделя 

своите придобивки с цялото общество, 

включително хората в неравностойно 

положение, като хора с недъзи и в 

напреднала възраст. ЕК (Европейска 

комисия) маркира тематични области на 

електронното включване: Електронната 

достъпност превръща ИКТ достъпни за 

всички; при тенденцията за застаряване 

на населението, по-възрастните гражда-

ни имат по-широки възможности да 

участват пълноценно в икономиката и 

обществото, електронната компетент-

ност предо-ставя на гражданите знания 

и умения; социо-културното електронно 

включване дава възможност на малцин-

ствата, мигриращите работници и мар-

гинализираните млади хора да се инте-

грират пълноценно в общностите и да 

участват в общество-то чрез използване 

на ИКТ; Географското електронно 

включване повишава социалното и ико-

номическото благосъстояние на хората 

в селски, отдалечени и икономически 

изостанали региони с помощта на ИКТ, 

а всеобхватното електронното прави-

телство предоставя по-добри, по-

разнообразни обществени услуги за 

всички потребители на ИКТ.  

Дебатът за проблемите пред елк-

тронното включване на хората с увре-

ждания бе инициирана на международ-

но равнище през 1997г.. Първите стра-

ни, които предриемат реализирането на 

такава инициатива в Интернет са Кана-

да, следвана от САЩ и Австралия. През 

1998г., американското правителство 

стартира инициативата „Раздел 508”, 

определяща задължителното приемане 

на достъпни технологии, позволяващи 

на хората с увреждания бърз и лесен до-

стъп до информация. Този закон насър-

чава развитието на достъпни техноло-

гии и решения за недостъпните техно-

логии. Темите, свързани с електронния 

достъп се развиват по такъв начин, че 

споразумението, определящо стандар-

тите за Консорциума на световната ин-

тернет мрежа, съставена от големи ком-

пании, дава началото на Инициативата 

за електронен достъп през 1999г., за да 

се осигури достъп до увеличения брой 

хора с увреждания по света, както и да 

максимизира потенциала на оператив-

ната съвместимост.  
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Заедно с другите задължения, 

Инициативата за електронен достъп 

поддържа работни групи, които разра-

ботват насоки за предоставяне достъп 

до хора с увреждания или такива, които 

използват интернет в специфична среда, 

със специално оборудване и условия. 

Сред резултатите на Инициативата за 

електронен достъп, в средата на 1999, 

работните групи разработват и произ-

веждат 1.0 Версия за насоки за достъп 

до интернет съдържание. На по-късен 

етап, в края на 2008 година, този кон-

сорциум публикува и Версия 2.0. Чет-

въртата държава, която е узаконила до-

стъпа до интернет, бе Португалия, която 

също регулира приемането на правила 

за достъп до онлайн информация, 

предоставена от публичната админи-

страция за граждани с увреждания. Тази 

инициатива лансира първата цялостна 

електронна жалба с 9,000 подписа до 

парламента. Португалската инициатива 

бе разширена до европейски държави 

чрез одобрението на план за действия за 

електронна Европа 2002, който включва 

ангажимента на публичните портали в 

рамките на икономическия блок за при-

емане на насоките за достъп.  

Политиката на електронно вклю-

чване на ЕС 

Стратегия 2010, настоящата 

основна политическа рамка на 

Европейския съюз, засягаща 

информационното общество и медиите 

за периода 2005-2010, осигурява 

рамката на електронното включване на 

европейско равнище. Политиката на 

електронно включване на ЕС, цели да се 

намалят пропуските в употребата на 

информационни и комуникационни 

технологии и насърчаването на 

употребата за преодоляване на 

изключването и подобряване 

икономическите резултати, 

възможностите за заетост, качество на 

живот, социално участие и сплотеност.  

Едно от важните събития в тази 

насока бе конференцията в Рига през 

2006 година, на която европейските 

министри приеха Декларация за 

електронно включване, която да 

предоставя политически насоки за 

бъдещи дейности. Чрез тази декларация 

държавите членки и държави членки на 

Европейската асоциация за свободна 

търговия се съгласяват да насочат 

вниманието си върху следните 

приоритети:  

 Фокус върху по-възрастни 

служители и възрастни хора ; 

 Географско компютърно разделение; 

 Електронен достъп и използваемост; 

 Компютърна грамотност и умения;  

 Културно разнообразие в 

електронното включване; 

 Включващо електронно 

правителство. 

През 2007г. Европейската 

комисия, в своето съобщение 

„Европейската иницитатива 2010 за 

електронно включване- да бъдем част от 

информационното общество”, предложи 

стратегическа рамка за действие, 

следвана от Министерката декларация 

на Рига. В периода 2007-2008 година 

следните съобщения бяха приети от 

Комисията: „План за действие да 

остаряваме добре” (2007) и „Към 

достъпно информационно общество” 

(2008). През 2008 се проведе 

министерската конференция за 

електронно включване, проведена във 

Виена, която приключи с обявяването 

на победители в седем категории сред 

469 участници, за наградите за 

електронно включване на 2008г. 

През 2009г. бе проведена 

публична консултация по европейската 

политика за електронно включване, а 

по-късно делегати от 21 европейски 

държави от групата на електронно 

включване 2010г., както и 

представители на основни организации, 

потребители и индустрията, се срещна 

да обсъди и формира консенсус относно 

бъдещите политически насоки за 

електронно включване.  

С оглед на тези процеси в световен 

и европейски мащаб и според 
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спецификата на проекта „Интегриран 

модел на иновативна социална услуга в 

общността- „one-stop-shop” за 

електронно включване на хората с 

увреждания” на Сдружение „Бизнес 

агенция”, работна група „Добри практи-

ки” проучи и обобщи 15 добри практики 

от страни с развита социална политика 

за използване на ИКТ и иновативни 

технологии в процеса на социалното 

включване на хората с увреждания, кои-

то са приложими за целевата група във 

Варненски регион. 

Анализирайки резултатите от 

проведено проучване в рамките на 

изпълнение на проект BG051PO001-

5.2.06-0080-C-0001 „Интегриран модел 

за иновативна социална услуга в общ-

ността- „one-stop shop” за електронно 

включване на хората с увреждания”
10

, 

осъществен с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на чо-

вешките ресурси” 2007-2013, съфинан-

сирана от Европейския социален фонд 

на Европейския съюз, настоящият 

доклад извежда препоръки за социално 

включване на хора с увреждания чрез 

електронни услуги. Избраният 

инструментариум за проучването 

комбинира анализ и дълбочинни 

интервюта, което позволява да се 

интегрират външни и вътрешни оценки, 

количествени и качествени методи, 

субективни и обективни източници на 

информация
11

. Структурният анализ, 

извършен по проекта, разглежда над 30 

документа, очертаващи правната и 

стратегическа рамка, засягаща хора с 

физически, слухови или зрителни 

увреждания, както и редица статистики, 

изследвания и публикации. 

Социологическото проучване обхваща 

20 представители на доставчици на 

социални услуги, неправителствени 

организации и фондации чрез 

                                                 
10

 

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.as

px?id=41275. Accessed: 11/2014 
11

 http://assist.one-stop-shop.bg/. Accessed: 

11/2014 

провеждане на дълбочинно интервю с 

цел получаване на информация чрез 

анализ на експертни мнения на 

специалисти с много висока степен на 

информираност, административен и 

управленски опит и знания в 

проучваната област. 

Емпиричното социологическо 

изследване е проведено в община 

Варна, която е един от районите с 

особено значение за социално-

икономическото и обществено-

историческото развитие на страната и с 

огромен потенциал за развитие в посока 

ново качество на обслужващите 

функции и превръщане в значим център 

за иновации в социалната сфера. 

Анализът на въпросниците от 

проведените интервюта, представен в 

доклад по проекта
12

, включва 

класифициране и ранжиране на 

установените нагласи за иновативни 

социални услуги в контекста на 

електронното включване на хората с 

увреждания, оценка на социалните 

услуги, предоставяни от държавни, 

общински или неправителствени 

организации, идентифициране на 

основните проблеми, въз основа на 

които се прави и идентифициране на 

потребностите от електронно 

включване на целевата група и степен 

на изполване на ИКТ. 

На тази база, настоящият доклад 

анализира и оценява готовността за 

преминаване в онлайн среда; 

инфраструктурната и техническата 

обезпеченост, човешките ресурси и 

експертната готовност за въвеждане на 

иновативни електронни услуги в 

социалната сфера, насочени към 

дейности за социално включване на 

хората с увреждания, като извежда 

                                                 
12

 Анализ на готовността за стартиране на нови 

дейности по електронно включване на хора с 

увреждания. Проект BG051PO001-5.2.06-0080-

C-0001 „Интегриран модел за иновативна 

социална услуга в общността - „one-stop shop” 

за електронно включване на хората с 

увреждания” 
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препоръки и насоки за действие с цел 

подобряване на социалните услуги и 

повишаване възможностите за социално 

включване чрез използване на 

съвременни ИКТ. 

Насочвайки се първоначално към 

основните въпроси, засягащи дейността 

на организациите, участващи в 

проучването, и в пряка връзка с 

развитието на електронното управление, 

трябва да се подчертае, че всички ин-

тервюирани са отговорили, че не са 

включени в разработване на концепция 

или стратегия за електронно правител-

ство или електронни услуги. На ¾ не е 

известно да има разработена визия или 

стратегия за онлайн-услуги и не позна-

ват такава, а за останалите - този доку-

мент е неясен или не могат да отгово-

рят, дали са се сблъсквали с подобен 

вид. Едва ½ от интервюираните имат 

информация за предоставяни социални 

услуги в онлайн среда, като не всички 

са ползвали подобни или познават 

такива в детайли. По отношение 

ползването на информация в интернет, 

свързана със социалните услуги, 3-ма от 

20
-те

 анкетирани нямат необходимата 

компютърна грамотност, не могат да се 

справят самостоятелно и с 

обработването на релевантна 

информация. Активните ползватели 

посочват, че ползват информация най-

често от различни сайтове на 

министерства, оперативни програми 

или агенции, свързани с лицензиране 

предоставянето на социални дейности, 

тяхната организация и нормативна 

рамка. Тези резултати показват, че в по-

голямата си част представителите на 

институциите, предоставящи социални 

услуги, ползват интернет в своята 

работа. Влизайки в дълбочина и 

проучвайки тяхната скептичност по 

отношение на електронизацията на 

социалните услуги, се очертават две 

основни причини- липса на информация 

за предприеманите действия на 

национално равнище за електронизация, 

включително и в сферата на социалните 

услуги, и необходимост от повишаване 

на компютърната грамотност и ИКТ 

уменията, вкл. за работа в интернет, 

които показват важността на 

разработване на комуникационни 

планове и интегрирана информационна 

система на национално равнище. 

Последното е заложена като основна 

дейност в проект BG051PO001-6.2.01-

0001-C0001 „Разработване и внедряване 

на информационни системи и бази-

данни, обслужващи системата за соци-

ално подпомагане, предоставяне на со-

циални услуги и социално включване”, 

изпълняван по ОП „РЧР”, 

съфинансирана от ЕСФ на ЕС, 

изпълняван в периода 2009-2015г. за 

подобряване качеството на 

обслужването на клиентите и 

оптимизиране дейността на АСП чрез 

доработка и внедряване на Интегрирана 

информационна система за управление 

с два модула- модул „Социално 

подпомагане” и модул „Закрила на 

детето”
13

. Очаква се проектът да 

отстрани голяма част от 

информационните и комуникационните 

бариери, доколкото контактите на 

доставчиците с институциите ще бъдат 

до голяма степен свързани с развитието 

на електронната среда благодарение на 

този проект. 

Следващ важен момент в работата 

на социалните институции се явява 

непознаването на практиките от 

социалното дело, които са успешно 

електронизирани по света. Проведеното 

проучване показва необходимостта от 

това: в 17 от 20
-те

 анкетирани 

организации онлайн обучения не се 

организират, а представители на ¾ от 

тях въобще не са участвали в онлайн 

обучения, т.е. подобни практики страдат 

от липса на широко разпространение, а 

биха могли да окажат пряко 

положително влияние в социалните 

услуги. 

                                                 
13

 

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.as

px?org=beneficient&id=15903. Accessed: 11/2014 
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Имайки предвид основният 

проблем, свързан с необходимостта от 

обучения, проучването на нуждите от 

допълнително обучение за персонала и 

за потребителите според експертното 

мнение показва, че повече от 

половината организации считат, че е 

необходимо обучение за потребителите, 

останалата част акцентират на 

обученията на персонала.  

Проучването на степента на 

предлаганите социални услуги по 

начин, различен от живия контакт с 

потребителите (Фиг.1) показва, че все 

още се разчита на стандартната форма 

за контакт с потребителите на социални 

услуги, но въпреки това се търсят и 

други начини и средства за 

консултиране и обслужване. 

 

 
 

Фиг. 1. Брой организации, предлагащи различни начини на социални услуги 

 

Във връзка именно с оценка на 

възможностите, които 

електронизирането предоставя за 

разширяване на броя на обслужваните 

потребители, без да страда от това 

интензитета на индивидуалните 

контакти и качеството на 

предоставяните услуги, в проучването 

са събрани данни за средния брой 

обслужвани потребители в 

организациите. Осем от 20
-те

 

организации, участвали в проучването, 

регистрират средно по 50 души 

потребители, шест- до 100 потребители, 

шест- над 100 потребители (по данни от 

поддържаните регистри във всяка 

организация), което дава информация за 

капацитета на доставчиците на 

социални услуги и интензитета на 

работа с хора със специфични 

потребности. Делът на доставчиците, 

поддържащи услуги за над 100 

потребители, показва нуждата от 

въвеждане на нови възможности за 

интензифициране на предоставяните 

услуги с помощта на модерните 

информационно-консултативни услуги. 

По-нататъшните проучвания относно 

това до каква степен доставчиците биха 

подобрили услугите си с помощта на 

ИКТ са в посока изследване на броя на 

обслужваните целеви групи; различни 

социално-чувствителни групи, хора с 

увреждания, родители на деца с 

увреждания и други (Фиг.2).  

 

Ряд1; 
интерактивна 

система; 0 

Ряд1; жив 
контакт; 17 

Ряд1; 
жестомимична 

скайп 
програма; 1 

Ряд1; 
колцентър; 2 
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Фиг.2.Брой доставчици на социални услуги, участвали в проучването, 

разпределени според броя на обслужваните целеви групи 

 

 
 

Фиг.3.Групи потребители в проучваните доставчици на социални услуги, 

посочени от организациите, участващи в проучването 

 

Фактът, че доставчиците работят с 

повече от един тип целева група, 

показва, че е налице нуждата от 

добавяне на различни платформи за 

интензифициране на индивидуалната 

работа - ако примерно доставчикът 

работи основно с хора с двигателни 

увреждания, може да предоставя услуги 

и на слепи с помощта на портал за 

услуги, адаптиран за хора със зрителни 

увреждания, електронна библиотека и 

други.  

По-задълбочено проучване на 

профила на потребителите показва 

голямо разнообразие, но най-голяма 

част от доставчиците на социални 

услуги обслужват и са се ориентирали 

към предлагане на социални услуги за 

хора с физически увреждания (Фиг.3). 

Следваща група, обслужвана от 

институциите, са младежите и децата, 

както и хората с нарушено зрение.  

Осигуряването на достъп до 

Интернет и нагласите групите 

Ряд1; работа с 
една 

единствена 
група; 7 

Ряд1; работа с 
два типа 

целеви групи; 
9 

Ряд1; работа с 
три целеви 

групи; 4 
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потребители да използват онлайн 

услуги, по-конкретно социални, е 

проучено чрез сондиране на експертно 

мнение- експерти и мениджъри от 

организациите-доставчици на социални 

услуги. Един представител се е 

въздържал да даде конкретен отговор. 

Половината от организациите считат, че 

50% от техните потребители биха 

ползвали онлайн услуги, а четирима са 

посочили, че изцяло всички 

регистрирани при тях потребители ще 

се възползват от онлайн социални 

услуги, което ни позволява да 

заключим, че интересът от въвеждането 

на интернет услуги е засилен и има 

очаквания за такъв тип услуги сред 

потребителите. Сравнително 

положителната нагласа на половината 

от самите доставчици по отношение на 

готовността на техните потребители да 

ползват различни услуги би гарантирало 

успеха на начинанието до голяма 

степен, доколкото в процеса 

потребителите се нуждаят от 

допълнителна мотивация и вдъхване на 

увереност от хора, които ги познават и 

подкрепят, каквито са социалните 

работници в организациите-доставчици 

на социални услуги. Има обаче и 

негативни страни на отношението на 

доставчиците - половината остават 

скептици по отношение на 

потребителите си и готовността им да 

ползват интернет, а от друга страна 

оптимистите са оптимисти само по 

отношение на половината си 

потребители.  

Като етап на проучване на 

готовността на доставчиците да 

предоставят социални услуги онлайн е 

извлечена информация относно 

степента на използване на корпоративни 

мейл-адреси, дали организацията 

поддържа интернет сайт и как се 

осъществява разпространението на 

фирмената информация чрез интернет. 

От направеното обобщение на 

резултатите става ясно, че близо 

половината ползват корпоративен и-

мейл ежедневно, и повече от 

половината от интервюираните 

поддържат интернет страница на 

организацията, която представляват.  

 

 
 

Фиг.4.Брой на организациите, участвали в проучването, според очакванията 

бизнес процесите на организацията да преминат в онлайн среда 

 

Ряд1; да; 16 

Ряд1; 
донякъде; 2 Ряд1; не; 2 
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Тревожен е фактът, че 

организациите ползват само най-

елементарните възможности, които 

интернет им предоставя и то в условия 

на липсваща професионална поддръжка 

или актуализиране. Липсата на 

постоянно ангажиран, дори и почасово 

или на абонаментен принцип системен 

администратор, означава, че не е 

възможно въвеждането на каквито и да 

е качествени онлайн услуги, защото те 

изискват компетентна поддръжка и 

специфични умения и компетенции. 

Оценката на готовността на 

организациите да преминат към онлайн 

процеси показва, че мнозинството от 

отговорилите считат за изключително 

надеждна възможността бизнес 

процесите на организацията или част от 

тях да преминат в онлайн среда, 

въпреки съществуващите към момента 

ограничения (Фиг.4). Двама от 

представителите на социални 

доставчици в региона са убедени, че не 

могат да преминат работа изцяло в 

онлайн среда, спецификата на услугите 

им е такава, че не го позволява, въпреки 

това обаче са склонни да мислят, че има 

административни и помощни дейности 

между отделни центрове, които биха 

могли да се интегрират в онлайн среда и 

биха облекчили темпа на работа и 

комуникация между отделните звена.  

Относно времевия диапазон, в 

който процесите в организациите би 

било възможно да преминат в онлайн 

среда повече от половината от 

участвалите в проучването (11 

организации) не могат да преценят и да 

дадат предположение за времеви 

диапазон, в който да променят работата 

си с оглед преминаване в онлайн среда 

за работа. Песимистично настроени са 4 

организации, а останалите се ангажират 

с по-кратки срокове за осъществяване 

на онлайн бизнес процеси- факт, който 

трябва да бъде отчетен при дейностите 

по подпомагане на доставчиците в 

процеса на въвеждане на електронни 

услуги. 

Анализът на основните 

затруднения, които биха срещнали 

доставчиците на социални услуги при 

възползването от интернет технологии и 

комуникации, определя следните 

проблемни области: финансови 

затруднения (посочени от близо 

половината от анкетираните), 

технически затруднения (1/4 от 

анкетираните) и човешки ресурс (1/4 от 

анкетираните). Основна пречка се 

явяват финансовите затруднения във 

връзка с осигуряване на средствата, 

необходими за внедряване на софтуерни 

или компютърни технологии, както и за 

техническо оборудване.  

Анализите на рисковете, които 

биха възникнали според експертите при 

преминаване към онлайн услуги, 

показва следното: близо 1/3 посочват 

техническите рискове на първо място 

(Фиг.5). За четири организации не 

съществуват сериозни пречки и рискове 

за преминаване към онлайн услуги. 

Като цяло обаче, всички споделят, че не 

всички социални услуги са пригодни за 

онлайн среда, поради отделната 

специфика, както на услугите, така и на 

самите потребители.  
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Фиг. 5. Основни рискове при преминаване към онлайн услуги 

 

Опасенията за наличие на риск за 

личните данни на потребителите по 

принцип се споделят и от други 

потребители на интернет, така че трябва 

да се ангажират и други заинтересовани 

страни в мерките за намаляване на 

страховете и съображенията. Все пак 

тези страхове, свързаните с личните 

данни, не са от водещо значение за 

доставчиците, което е оптимистично 

като резултат, като половината от 

анкетираните не очакват заплахи по 

отношение на сигурност на лични данни 

или проблеми с конфиденциална 

информация, а само една четвърт 

споделят подобни притеснения. Една 

четвърт от отговорилите очакват 

известни заплахи и имат опасения 

относно опазване сигурността на 

личните данни при работа с отделните 

потребители. Друга част не могат да 

преценят дали при онлайн предлагане 

на социални услуги може да се 

злоупотребява с конфиденциална 

информация, но половината от 

интервюираните са на мнение, че при 

добра организация и спазване на 

разпоредбите за боравене с лични 

данни, както и вътрешния ред на 

организацията, няма опасност от 

злоупотреби.  

За 12 броя от организациите не 

съществуват законови ограничения за 

това част или изцяло услугите да се 

прехвърлят в онлайн среда, докато за 

останалите е необходима информация в 

това отношение, биха искали по-

подробно да се запознаят с това, какви 

последствия евентуално биха 

произлезли за потребителите или за 

самата организация. На въпроса за това 

какво би се нарушило евентуално в 

процесите на доставяне на социални 

услуги, ако се премине в онлайн среда, 

18 от 20
-те

 организации считат, че нищо 

няма да се промени, но е споделено 

следното: „услугите ни се предоставят 

от много специалисти съгласно 

потребностите на клиента и целят 

пряко въздействие, промяна на нагласи 

и решаване на личностни проблеми на 

клиента, …това би затруднило 

услугите да са онлайн…”.  

Доколкото онлайн услугите са 

свързани и с трансфер на документи, 

при които е препоръчителна 

идентификация, е проучено ползването 

на форми за електронна идентификация. 

Повечето (18 от 20) не ползват 

електронен подпис поради две основни 

причини: скъпа услуга за тях и 

технически ограничения. Оснаталите (2 

от 20) разполагат с електронен подпис, 

който ползват във връзка с изпращане 

на документация в различни 

институции. Това е много нисък дял 

риск за личните данни 

на потребителите 

ще се избегне личният контакт 

липса на компютърна грамотност 

липса на подготвени кадри 

технически рискове 
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предвид ползата от електронния подпис 

и относително ниската му цена.  

Изследване на това каква част от 

информацията за социалните услуги 

доставчиците поддържат в електронен 

формат (което би улеснило процеса на 

електронизация на поне част от 

услугите) показва следното: половината 

от анкетираните определят 

електронната информация като по-

малко от половината налична, малко 

повече от 1/10 поддържат цялата 

информация в електронен вид, а 

останалите анкетирани не са дали 

отговор. Тези резултати показват едно 

задоволително ниво за старт на 

електронни услуги. Ако се подпомогнат 

доставчиците да преодолеят другите 

бариери, които изтъкват, преходът към 

старт на електронни услуги изглежда 

недотам труден и невъзможен 

благодарение на факта, че има немалко 

натрупана документация, съхранявана в 

електронен формат. 

 

  
 

Фиг.6.Обмен на информация 

 

Доколкото следващата стъпка в 

подготовката за ползване на 

документацията в електронен формат е 

обработването и съхранението й в 

унифициран вид, е формулиран въпрос 

дали подобни форми се ползват. Оказва 

се, че ¾ ползват унифицирани форми, а 

останалите анкетирани не разбират 

въпроса, т.е. не познават подхода и 

изискванията му.  

За да се установи степента на 

готовност по отношение на въвеждането 

на онлайн услуги, е измерено и каква 

част от организациите ползват 

вътрешни компютърни ситеми и 

работят в реална мрежа. Проучени са 

обичайните практики на обмен на 

електронни документи в самите 

организации и как ги разменят с колеги 

- на мейл, диск, чрез сървъра (Фиг.6). 

Резултатите показват липса на 

компетенции и хардуерна осигуреност 

за правилно и ефективно съхранение на 

електронната информация и 

чувствително изоставане от модерните 

офис практики.  

Измерването на готовността на 

организациите по отношение на тяхната 

инфраструктура, техническа 

подготвеност и експертиза показва, че 

за половината от анкетираните офисите 

са напълно достъпни за хора с 

увреждания, а другата половина 

признават, че не са достъпни и има 

затруднения в достъпа. Същото е 

разделението и по отношение на 

Ряд1; Чрез 
мейл; 15; 

44% 

Ряд1; На диск ; 
14; 41% 

Ряд1; Чрез 
сървър; 2; 6% 

Ряд1; Флаш 
памет ; 3; 9% 

Обмен на информация Чрез мейл На диск  Чрез сървър Флаш памет  
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достъпността на сайта- половината 

организации признават, че сайтът им не 

е съобразен с изискванията за 

достъпност, свързани със специфичните 

потребности на техните потребители. 

Обяснението за това са ограничените 

финансови възможности. Всички 

организации с недостъпни сайтове 

подчертават нуждата си от нови сайтове 

и портали, за които не разполагат с 

финансова възможност.  

Ниското ниво на готовност по 

отношение на достъпност предполага и 

малко положителни (само 4) отговора 

на въпроса дали организациите 

предлагате звукови файлове и 

информация на брайл, и то те са 

свързани само с материали, достъпни за 

потребителите, на брайл. Звукови 

файлове не се ползват на сайтовете, 

нито за директно ползване на място. 

Това насочва към необходимостта да се 

популяризират включването на звукови 

файлове в сайтовете, както и 

насърчаване на ползването на звукови 

програми за преобразуване. 

Проверката на степента на 

осигуреност с персонални компютри 

показва, че 17 от анкетираните имат по 

един компютър на всяко работно място, 

а почти половината от анкетираните са 

свързани в локална мрежа. Това 

свидетелства за достатъчна 

инфраструктурна осигуреност за начало 

на въвеждане на някои електронни 

услуги. Липсата на професионална 

поддръжка, регистрирана при ползване 

на сайтовете, се вижда и при 

поддръжката на хардуера и мрежите. 

Едва една пета ползват системен 

администратор едва.  

Техническата осигуреност с 

актуален лицензиран софтуер остава 

огромен проблем по отношение на 

въвеждането на каквито и да е 

нововъведения, свързани с ИКТ, в 

социалната сфера. Пренебрегването на 

важността на софтуера за ефективното 

функциониране на организациите е 

често явление и недостатък на 

организационната култура на 

българските мениджъри не само в 

нестопанската сфера, но и в 

стопанската. Недофинансираната 

нестопанска сфера се ориентира към 

задоволяване на други потребности за 

своето оцеляване  и развитие, като 

хардуерът и софтуерът остават на заден 

план. Проектите по европейски 

програми и програми на американските 

донори са предоставили средства за 

подобни инвестиции, но по-голямата 

част от оборудването и приложенията 

датират от минали периоди. 

Амортизация, морално остаряване, 

повреди, липса на актуализация са 

основно проблемите, свързани със 

софтуера на доставчиците. Макар че 

има и доставчици, съобщили за 

скорошно обновяване, те са само една 

четвърт от анкетираните. Въпреки 

проблемите със софтуера, анкетираните 

са в по-голямата си част оптимисти, че 

могат да ползват интерактивни форми 

на комуникация. 

Към всички обсъдени ограничения 

се добавя положителната новина, че в 

офисите на 19 от 20 анкетирани 100% от 

служителите имат достъп до интернет- 

важна инфраструктурна предпоставка за 

предоставяне на електронни услуги на 

потребителите. Тази осигуреност 

задължава всички заинтересовани 

страни да насърчават въвеждането на 

каквито и да са интернет-базирани 

услуги, дори и най-елементарните като 

начало.  

По отношение на качеството на 

връзката също няма проблеми с 

доставчиците, като преобладаващо 

ползват кабелен интернет и допълващо- 

мобилен. Това е отлична предпоставка 

за онлайн услуги и тази възможност 

трябва да се ползва като сериозна база 

за старт на електронни услуги. 

За да се оцени най-общо 

готовността на служителите да се 

справят с процеса по въвеждане на 

електронни услуги в сферата на 

социалното дело, е зададен въпросът за 
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оценка на потребността от компютърни 

компетенции (ниска, средна или 

висока). Само един анкетиран я е 

определил като ниска, а една четвърт- 

като висока. В 14 организации нивото се 

определя като средно, което е 

положително по отношение на 

готовността за въвеждане на електронни 

услуги в социалното дело. Самият 

процес не изисква висока степен на 

грамотност, напълно достатъчно е 

средното ниво на подготвеност. 

Резултатите от анкетата показват 

напълно задоволително ниво, което 

означава, че степента на грамотност на 

служителите в организациите-

доставчици на социални услуги не само 

не е бариера, а е предпоставка за по-

бързото въвеждане на електронни 

услуги. В подкрепа на този факт е и 

почти стопроцентов положителен 

отговор (19 организации) на въпроса 

дали влияе степента на грамотност на 

кариерното развитие в организацията. 

Анкетираните посочват, че задържането 

на работното място или повишението са 

пряко свързани с подобряването на 

компютърната грамотност на 

служителите (макар и в комбинация с 

други фактори и изисквания и за други 

компетенции). Този факт дава 

основание да заключим, че в посока 

осигуреност за старт на електронни 

услуги служителите не биха били 

пречка по отношение на степен на 

компютърна грамотност. Фирмената 

култура очевидно навсякъде насърчава 

повишаването на тази готовност, което 

е благоприятен фактор.  

От друга страна обаче, едва две 

организации от анкетираните намират 

за необходимо да провеждат регулярни 

оценки на потребността от компютърни 

компетенции на служителите си. Този 

проблем води до сериозно разминаване 

между новите възможности, които 

инфраструктурата може да осигури, и 

степента, в която служителите биха 

могли да я ползват ефективно.  

Проучени са и нагласите на 

служителите да приемат промени за 

въвеждане на електронни услуги. Само 

един проявява скептицизъм и счита, че 

идеята е неприложима по отношение на 

услугите домашен помощник и 

социален асистент. Всъщност тук не се 

оценява възможността чрез интернет 

подобни услуги да бъдат допълвани или 

част от дейностите, свързани с тях (като 

мониторинг, отчитане, графици, 

програми, обучения) да бъдат интернет-

базирани. Само двама от 

интервюираните посочват, че 

електронните услуги могат да се 

ползват само в областта на 

информиране, запознаване с 

документацията, информация за 

социалните услуги и за институциите. 

Те не са запознати очевидно с всички 

възможности на електронните услуги в 

социалната сфера. Отлична възможност 

за интензифициране на усилията за 

включване на електронни услуги в 

портфолиото на доставчиците дава 

положителната нагласа у 17 от 

анкетираните. Те са убедени в 

полезността на подобна промяна. 18 от 

анкетираните считат, че подобна 

промяна за електронизиране е уместна и 

навременна. 

По отношение на необходимите 

мерки, които трябва да бъдат 

предприети, за да бъде подобрено 

облужването на потребителите на соци-

ални услуги, равен брой положителни 

отговори са привлекли достъпът до фи-

нансови средства и потребността от 

квалификация (по една пета от отгово-

рилите). По толкова са и отговорите, че 

е необходим допълнителен персонал от 

асистенти и създаване на обща 

информационна база (Фиг.7). Има и 

страхове относно ефективността на 

услугите и способността на потребите-

лите да се справят с интернет. Тези ре-

ално несъществуващи заплахи са повод 

за допълнителни разяснения, за да се 

минимизират страховете от тях.  
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Фиг.7.Необходими подобрения в облужването на потребителите на социални 

услуги според анкетираните представители на организациите, участвали в 

проучването 

 

Готовността за въвеждане на 

електронни услуги може да се повиши 

чрез подобряване на нагласите на 

доставчиците, във връзка с което е 

измерена оценката им за влияниете на 

електронизацията върху ефективността 

на доставяните услуги. ¾ са убедени в 

положителния принос на 

електронизацията. По равно се разделят 

предпочитанията им към следните 

обяснения - ефективността ще се 

подобри, доколкото ще намалеят 

комуникационните бариери, ще се 

повишат икономиите от човешки и 

финансови ресурси, ще се повиши 

капацитета от предлаганите социални 

услуги, ще се подобри качеството на 

работата. От отговорилите положително 

са дадени предложения за подобряване 

на ефективността при социалните 

услуги (Фиг.8). 

 
Фиг.8.Предложения за подобряване на ефективността на социалните услуги 

 

В подкрепа на привържениците на 

тезата за възможностите на 

електронизацията в социалното дело е 

измерено и очакването за икономии: 13 

10% 

•Създаване на 
обща 
информационна 
база, базирана 
на сървър общ 
за 
организацията 

•по-голям брой 
соц. асистенти 

10% 

•Потребителите 
нямат достъп до 
интернет и в 
случая услугите 
не са 
достатъчно 
ефективни 

10% 

•Ефективност 
при онлайн 
услуга с 
възможност на 
потребителите 
чрез интернет 
да получават 
необходимата 
информация. 

20% 

•потребност от 
квалификация 

20% 

•достъпа до 
финансови 
средства 

икономии от 
финанси и 

човешки ресурси 

подобряване 
качеството на 

работа 

повишен 
капацитет от 
предлагани 

социални услуги 

преодоляване на 
комуникативни 

бариери 
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анкетирани са убедени в реалната опция 

за сериозни икономии по отношение на 

ресурсите, като почти всички смятат, че 

ще се спестят време и пари. 

Проучването проверява и 

нагласата на доставчиците за включване 

в необходимите за електронизацията 

допълнителни и съпътстващи обучения, 

където е отчетена почти стопроцентова 

положителна нагласа (19 организации). 

Налице е действието на мощен 

мотивационен фактор за развитие на 

човешките ресурси, заети в 

организациите-доставчици на социални 

услуги, който трябва активно да бъде 

ползван за интензифициране на процеса 

по въвеждане на електронни услуги в 

социалното дело в регионален план. 

Тази нагласа е допълнително 

изследвана, като е проучено 

отношението към модерни онлайн 

форми на комуникация и асистивни 

технологии като част от 

електронизацията на социалните услуги. 

Изследването потвърждава, че 

планираните обучения в посока 

електронизация трябва да са 

ориентирани към нови, модерни (дори и 

напълно непознати и привидно сложни) 

форми на комуникация и подкрепа 

съобразно най-актуалните ИКТ 

практики в света. Интересн въпрос в 

проучването е „Как мислите, че ще бъде 

прието допълващо обучение, свързано с 

модерни онлайн форми на комуникация 

и асистивни технологии?”, като също 

18 организации считат за положително 

организирането на допълващо обучение, 

и то в модерни онлайн форми. 

Изследването на бариерите пред 

въвеждането на нови ИКТ в социалните 

услуги на ниво организация довежда до 

следните изводи: непознаване на 

предимствата на ИКТ или тяхното 

приложени в социалната работа се 

оказва основната пречка според осем 

анкетирани. Страхът от загубата на жив 

контакт отблъсква една четвърт от 

участниците. Необходимостта от 

отделяне на допълнителен времеви 

ресурс за разработването и въвеждането 

на електронизацията е проблем за една 

пета от интервюираните. За една десета 

пък самото естество на социалната 

работа изключва електронизацията като 

опция. Само в една организация 

намират за бариера липсата на 

подготвени специалисти и техника.  

Проучване на евентуалните 

бариери пред въвеждането на нови ИКТ 

в социалните услуги на ниво 

организация (Фиг.9) показва, че главна 

пречка е непознаването на 

предимството на ИКТ и тяхното 

приложение в социалната работа, след 

него се нареждат страхът от загуба на 

личен контакт, липсата на време, 

естеството на някои социални услуги, 

липсата на подготвени специалисти и 

техника. 
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Фиг. 9. Евентуалните бариери пред въвеждането на нови ИКТ в социалните 

услуги на ниво организация 

 

В хода на изследване на 

ограниченията пред дигитализацията на 

електронните услуги проучването дава 

информация от доставчиците за онези 

допълнителни дейности, насочени към 

персонала, които биха улеснили 

постепенното дигитализиране на 

услугите, там, където това би спестило 

време и средства, без да застрашава 

качеството на услугите. Основните 

потребности са в посока различни нива 

на обучения на персонала и помощ в 

подготовката на информационната база.  

Това позволява две обобщения - че 

квалификацията и компетенциите на 

персонала на доставчика не се третират 

от тях като бариера за дигитализацията, 

а като потребност, която би я улеснила, 

и то друга страна - че недостатъчното 

познаване на процесите на 

електронизация е причина доставчиците 

да недооценят някои нужди от 

допълнителни дейности, свързани с 

персонала - като помощ за аутсорсване 

на някои специализирани дейности като 

администрирането на мрежите или 

сайтовете.  

Събраните данни за най-

належащите потребности от обучения 

(Фиг.10 и Фиг.11) за доставчиците в 

посока подготовка за предоставяне на 

електронни услуги показват, че за да се 

отговори на тези потребности е 

необходимо да се започнат обучения за 

повишаване на уменията и 

квалификацията в областта на ИКТ, 

както и осъществяване на трансфер на 

опит и добри практики в областта от 

подобни организации в България и 

Европа за електронни социални услуги. 

В допълнение към основните по-

требности за промяна, които могат да 

бъдат реализирани в краткосрочен план 

и в рамките на региона са проучени и 

конкретните нововъведения, които до-

ставчиците биха могли да реализират 

без външна помощ. По-малко от една 

десета от интервюираните споделят 

опасения, че не биха могли да се спра-

вят без никаква вънпна помощ. Най-

бързо доставчиците считат, че биха 

могли да се справят с вътрешни обуче-

ния, стига да бъдат снабдени с подхо-

дящи и адекватни учебни пакети и ма-

териали - повече от половината са гото-

Непознаване на предимството на ИКТ  и тяхното 
приложение в социалната работа - 40% 

страх от загуба на жив контакт - 25% 

липса на време - 20% 

няма бариери; 
естеството на някои 
социални услуги - 10 

% 

липса на 
подготвени 

специалисти и 
техника - 5 % 
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ви да опитат промяна към частична ди-

гитализация чрез допълнителни обуче-

ния за персонала си. По една пета от 

участниците в проучването са готови да 

предприемат самостоятелно обновяване 

на хардуера или софтуера за поетапно 

въвеждане на електронни услуги в по-

мощ на хората с увреждания (Фиг.12).  

 

 
 

Фиг.10.Допълнителни дейности, насочени към персонала, които биха улеснили 

постепенното дигитализиране на услугите, там, където това би спестило време и 

средства, без да застрашава качеството на услугите 
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Фиг.11.Основните потребности за развитие на персонала, които са най-актуални и 

полезни за подобряване качеството на социалните услуги 

 

 

 

 

Фиг.12.Нововъведения, които биха могли да се реализират без външна по-

мощ 

 

Ряд1; 
Вътрешни 

обучения; 13; 
52% Ряд1; 

Обновяване на 
хардуера ; 5; 

20% 

Ряд1; 
Актуализация 

на софтуера; 5; 
20% 

Ряд1; Не 
бихме се 

справили без 
чужда помощ; 

2; 8% 

Нововъведения без външна помощ 

Вътрешни обучения 

Обновяване на хардуера  

Актуализация на 
софтуера 

Не бихме се справили 
без чужда помощ 
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Фиг.13.Необходими партньорства за подобряване на готовността за въвеждане на 

ИКТ в работата на доставчиците на социални услуги 

 

За подпомагане на незабавния 

курс към промяна чрез въвеждане на 

електронни услуги на ниво организация 

са изследвани възможностите за парт-

ньорства, необходими за подобряване 

на готовността за въвеждане на ИКТ в 

работата на доставчиците на социални 

услуги. Резултатите потвърждават теза-

та, че доставчиците на социални услуги 

се нуждаят от засилване на сътрудниче-

ството с компаниите от ИКТ сектора и 

конкретно с експерти от този сектор, 

мотивирани да работят за социални кау-

зи (Фиг.13).  

Анализът на готовността за 

стартиране на електронни услуги в 

полза на хората с увреждания завършва 

с проучване на нагласите на 

анкетираните доставчици на социални 

услуги за обмисляне на възможността за 

включване в някои нови дейности. 

Повече от половината организации са 

запознати с възможностите и 

потвърждават готовност да 

кандидатстват за акредитация, оценяйко 

високо ползите от тази първа стъпка. 

Най-популярните нови международни 

инициативи за електронно включване за 

лица с увреждания са непознати за 19 от 

интервюираните, но 14 потвърждават, 

че проявяват сериозен интерес към 

внедряването им, след като са запознати 

най-общо с тях, при условие, че се 

осигури съответното обучение за 

персонала на доставчиците. 12 

анкетирани проявяват готовност веднага 

да пристъпят към внедряване на 

иновативни услуги в полза на 

потребители с увредено зрение, ако са 

адаптирани за български език. За 13 

подобни услуги имат приложение 

веднага в работата, а 12 дори са склонни 

да закупуват подобни продукти.  

В заключение, е необходимо да се 

подчертае основният извод от 

проведеното проучване, че 

доставчиците на социални услуги в 

проучвания регион нямат развито стра-

тегическо планиране за своите дейности 

и не се стремят да предлагат и ползват 

онлайн среда за работа. В този тип 

социални доставчици не се извършва 

планиране на дейности за по-

дългосрочен период и не се търсят 

възможности за креативни форми за 

обучение на служителите в тях, с което 

биха могли да съдействат за тяхното 

усъвършестване и развитие в помощ на 

самата организация. 

Вземайки предвид ограничените 

ресурси (и финансови, и човешки), с 

които разполагат доставчиците на 
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социални услуги от една страна, и 

необходимостта от директна работа с 

потребителите, преобладаването на тези 

начини на работа стеснява броя на 

контактите и времето за индивидуална 

работа. Към това се добавят и 

затрудненията в придвижването на 

потребителите (хората с увреждания) и 

осигуряването на достъп до 

помещенията, където се предоставят 

социалните услуги за тях, както и 

проблемът с работното време - част от 

потребителите работят и реално във 

времето, в което са свободни, няма как 

да проведат лична среща с експерт от 

доставчиците. Тези ограничения 

извеждат на преден план подценените 

възможности на онлайн услугите, като 

опция за увеличаване времето на 

индивидуалния контакт с всеки 

потребител. Полезно е да се 

популяризират разширените 

възможности за ползване на интернет в 

услуга учестяване на контакта с 

потребителите и разширяване на 

услугите, които доставчиците 

осигуряват за тях. 

Предоставеното кратко описание 

на бизнес процесите в социалните услу-

ги за различни целеви групи разкрива 

пречки в работата, въз основа на които 

биха могли да бъдат изведени следните 

препоръки: необходимо е обединяване 

на информация и база данни от различ-

ни институции в електронен формат 

чрез изграждане на електронен портал, 

на който да са лесно достъпни и образци 

на документи, и анкети за обратна 

връзка, както и да са предоставени пол-

зени линкове. По-специфично, по от-

ношение на хората с увреждания, е 

необходимо предоставяне на специали-

зиран софтуер и насърчаване на контак-

тите чрез използване на ИКТ. Процеси-

те в социалната система по принцип, и в 

частнот на регионално ниво, имат 

възможности за електронизиране, но 

трябва да се обвържат с други системи, 

като се установят ясни правила за взаи-

модействие между институциите и 

предоставяне на достъп до информаци-

онните регистри, възможности за обра-

ботка и анализ на информацията и по-

стоянно усъвършенстване. Проучването 

показва, че има "откъслечни постиже-

ния и нововъведения на различни етапи 

на готовност за внедряване на елек-

тронни услуги, несъвместими помежду 

си и очевидно недоразработени систе-

ми". Всички тези въпроси трябва да 

бъдат адресирани и от гледна точка на 

развитието на електронното управление 

в страната, като се детайлизират и спе-

цифицират според конкретните нужди в 

социалната сфера чрез ангажиране в 

процесите на електронизация на достав-

чиците на социални услуги, които най-

добре познават тази специфична сфера 

и потребностите на целевите групи. Тук 

много е важна мотивацията на всички 

заинтересовани страни. 

За хората с увреждания онлайн 

средата би се приела много добре и те 

биха се приспособили бързо към нея и 

този тип на услуги, предлагащ 

гъвкавост и удобство за ползване от 

дома. Онлайн средата се явява най-

подходяща, тъй като дава възможност за 

бърз контакт, непрекъсната връзка и 

неограниченост във времето, а от друга 

страна не зависят от транспортни или 

архитектурни условия за достъп. 

Разбирането на предимствата на 

електронните услуги в социалната 

работа са отлична възможност 

иновативните услуги в доставчиците на 

социални услуги да получават 

допълнителна подкрепа, да се привлекат 

за участие и други доставчици, както и 

за мултиплициране на резултатите, 

висока и мотивирана готовност за 

въвеждане на нови услуги, базирани 

онлайн, от страна на самите доставчици. 

Тази положителна нагласа обаче може 

да бъде ползвана само в случай, че се 

осигурят и допълнителни услуги, които 

да отстранят бариерите, 

идентифицирани в проучването по 

отношение на информираността и 

мотивацията.  
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Основният проблем е да се намери 

синхрон за задоволяване на по-голям 

кръг потребности на хората от социално 

чувствителни групи и то чрез средства 

за ефективна и навременна 

комуникация, каквито биха били онлайн 

социалните услуги. Необходимо е да се 

въведат иновативни услуги в 

социалните дейности, ориентирани към 

доставчиците и потребителите. Бъдещи 

подобни проучвания ще подпомогнат 

взаимното опознаване по отношение на 

теми и територии, които не са 

централни за доставчиците и 

бенефициентите, но са от огромна 

важност за бъдещето на социалните 

услуги, като се оповестяват в 

подходяща форма. Това е само една 

стъпка към изграждане на доверие и 

одобрение към всички инициативи, 

обучения, проучвания и т.н.- 

предпоставка за активно участие на 

доставчиците и в нови инициативи, 

което е отлична база за сближаване на 

заинтересованите страни с 

потребителите по отношение на 

иновативните услуги, ориентирани към 

електронното включване на хората с 

увреждания като подход за осигуряване 

на по-добър живот. 

Съвместни конференции за 

представяне на иновации в социалните 

услуги биха били полезна инициатива 

като форма, на която да се обсъждат в 

работни групи, включващи доставчици 

и потребители, нагласи, готовност, 

оценки и потребности. Привличането и 

включването на доброволци – експерти 

и компании, в предоставяне на 

социални услуги и ИКТ осигуреност 

(както и в обучения и други дейности по 

информираност) ще бъде безспорно 

предимство, особено по отношение на 

осигуряване на поддръжка на 

компютърните системи, сайтове и т.н. 

Това би могло да се разшири и в посока 

обучение на потребителите на социални 

услуги, които да бъдат подготвени да 

работят - включително и дистанционно, 

от дома си като системни 

администратори или администратори на 

уебсайтове и други уеб-услуги. Това е 

във връзка и с главния проблем, който 

се очертава в различни аспекти на 

анализираното проучване, във връзка с 

внедряване на онлайн средата в 

социалните услуги и социалното 

включване, е капацитетът на човешкия 

ресурс и това той да се справя с 

технологичните нововъведения в 

организацията. Необходимо е 

организиране и провеждане на обучения 

и информационни събития, работа с 

персонала на доставчиците, за да могат 

да са полезни на самите потребители и 

да бъдат адекватно информирани с 

иновациите в социалните услуги, 

основани на ИКТ, за да се подкрепи 

процеса на интензифициране на 

социалното включване на хората с 

увреждания с електронни средства. Ако 

в процеса не се обхванат всички 

доставчици, новите услуги ще останат 

изолирани, твърде отдалечени от 

средата и формите, в които 

потребителите получават други 

социални услуги, развитието на техните 

компетенции ще изпреварва това на 

доставчиците им и новите им умения 

няма да могат активно да бъдат 

прилагани за по-добър живот. 

Анализът на рисковете, които биха 

възникнали при преминаване към 

онлайн услуги, подчертава 

необходимостта от разработване 

стратегия за избягване, ограничаване 

или отстраняване на идентифицираните 

рискове и на комуникационна 

стратегия, имайки предвид 

необходимостта да се информират 

всички заинтерсовани страни, че се 

вземат съответните препоръчани от 

закона и от добрите практики мерки, 

свързани с опазване на личната 

информация. Анализи на законова и и 

подзаконова рамка, свързана с 

евентуалното ползване на услугите 

онлайн, показващи ползите и 

положителните влияния на елетронните 

услуги, биха подпомогнали да се 
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минимизират страховете на тези, които 

не са достатъчно компетентни и поради 

това се въздържат от по-активно 

прилагане на ИКТ в работата си като 

доставчици на социални услуги. 

Подобни нагласи трябва да бъдат 

променяни чрез активни 

информационни кампании, които да 

разяснят, че именно онлайн средата 

дава възможност да бъдат предоставяне 

едновременно услуги от множесвто 

специалисти, в различни отрязъци от 

време, достъпни от различни места и от 

потребители с различни видове 

увреждания. Не можем да очакваме 

доставчиците да популяризират сред 

потребителите услуга, свързана с 

ползването на интернет за обмен на 

документи и разплащания, която те 

самите не ползват. Затова успоредно с 

информирането на потребителите за 

ползата от електронните средства за 

идентификация е полезно и самите 

доставчици да бъдат информирани. 

Полезно ще бъде и да се организират 

семинари, на които да се изтъква 

ползата на електронната идентификация 

и нейната незаменимост в модерното 

общество. Да не се пренебрегва и 

нуждата от кратки и интензивни, 

високопрофесионални обаче, 

мотивационни обучения за персонала за 

преодоляване на страховете и 

предразсъдъците спрямо модерните 

ИКТ и внушаване на увереност у по-

възрастните особено, че ползването им е 

лесно и бързо се овладява. Първото, 

което може да се направи за 

популяризиране на услуги онлайн сред 

доставчиците, е да се насочат към 

включването на комуникатори като 

“Скайп” и системи за лайв-

видеострийминг. За тази цел е 

необходимо, както да се въведат тези 

приложения в програмата за обучения 

на потребителите, така и да се 

организират курсове и да се публикуват 

онлайн-тюториъли, за да могат 

служителите на доставчиците да се 

възползват от тези приложения и да ги 

включат в услугите си и ежедневната 

работа с техните бенефициенти, както и 

презентации на добри практики. 

Всички разгледани потенциални 

бариери са свързани и със степента, до 

която потребителите са в състояние да 

ползват ефективно изградената 

инфраструктура и техническа 

обезпеченост. Затова развитието на 

компетенциите на персонала е от 

огромно значение. В тази посока 

полезни биха били линкове на сайтовете 

на организациите, които да водят до 

някои от множеството налични в 

интенет безплатни тестове за ниво на 

компютърната грамотност за базова 

самооценка, а допълнително може да се 

подготви и внедри индивидуално 

разработен тест като част от услугата, 

който да покрива основните нива на 

компетенции, необходими за въвеждане 

на основни електронни услуги в 

социалната сфера, като се предвидят и 

препоръки и връзки за стъпките, които 

трябва да се предприемат след оценката 

(курсове, самоучителие, 

видеотюториълс, уебинари и други 

форми). 

Това би създало положителни 

нагласи, които са мощно средство и 

биха могли да се ползват като движеща 

сила в усилията да се въвеждат 

поетапно различни електронни услуги, 

като е необходимо да им се даде 

гласност, доколкото тя е задължително 

условие за успеха на промяната и 

мотивира малкото песимистично 

настроени доставчици.  

ИТ сферата с темповете на 

развитие и модернизация има 

изключително кратък срок за ефективно 

ползване. Това, колкото е затруднение 

за организациите с ограничени 

финансови възможности, толкова е и 

възможност за тях, поради краткия срок 

на амортизация и нагласата на 

компаниите с възможности да сменят 

често хардуера си- това създава 

предпоставка за активни кампании за 

набиране на компютърно оборудване 
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втора употреба, които могат да бъдат 

насочвани за дарение за организации-

доставчици на социални услуги. 

Необходимо е да се провеждат 

регулярни кампании за набиране на 

дарения от хардуер, консултиране по 

проблеми с поддържането на вътрешна 

компютърна мрежа, поддържане на 

сървъри, корпоративни пощи, 

организация, съхранение и правила на 

достъп до мрежа, архивиране и други, 

защото усилията за електронно 

включване изискват да се търсят 

възможности и самите доставчици да 

бъдат подпомогнати в осигуряването на 

среда и канали за своите потребители за 

активно ползване на възможностите на 

ИКТ. Удачно е да се ползва практиката 

от други страни да се подканят 

организации, обединяващи фирми от 

ИКТ индустрията, учредят годишна 

награда - безплатен сайт и тригодишна 

поддръжка - за организации в социалнта 

сфера, които са били активни във 

въвеждането на иновативни ИКТ услуги 

на потребителите си. Друга възможност 

е привличане на доброволци за 

изработване на сайтове, обучения на 

потребители от целевата група за 

изработка и поддръжка на сайтове, 

привличане на компании да включат в 

програмите си за корпоративна 

отговорност безплатна разработка на 

сайтове за доставчици на социални 

услуги, кратки обучения по основи на 

изискванията за достъпност на 

уебсайтовете.  

Следващ важен момент в работата 

на социалните институции се явява 

непознаването на практиките от 

социалното дело, които са успешно 

електронизирани по света. Работата по 

проекти е една добра възможност да се 

проучат и популяризират добри 

практики в областта на електронното 

управление, вкл. социалното 

подпомагане, като се осигури и 

устойчивост на изпълняваните проекти 

и перманентно търсене на нововъдения 

в социалното дело, използване на ИКТ, 

дейности по публичност, предоставяне 

на информация и консултации, 

обучения и т.н. Възможност за 

последните са предоставяните 

софтуерни решения за организиране на 

уеб-семинари (уебинари), които 

осигуряват гъвкави учебни пътеки, 

ефективност и мотивация. 

Препоръчваните от нас обучения 

също могат да бъдат осъществявани по 

проекти по оперативните програми с 

цел повишаване на компетенциите на 

доставчиците на социални услуги, вкл. 

и в сферата на ИКТ и електронното 

управление, за мотивация и включване 

на подобни услуги в комплекса услуги, 

предоставяни от доставчиците. Това се 

подкрепя и от резултата, че в нито една 

от анкетираните организации не се 

предвижда обучение в онлайн форма 

или за повишване на компютърната 

грамотност на служителите.  

Важно е и да се популяризират 

съществуващите възможности, предо-

ставяни по работещи програми по евро-

пейските фондове във връзка с 

възможностите електронизацията да 

повиши ефективността на социалните 

услуги. Налице е действието на мощен 

мотивационен фактор за развитие на 

човешките ресурси, заети в 

организациите-доставчици на социални 

услуги, който трябва активно да бъде 

ползван в работата за интензифициране 

на процеса по въвеждане на електронни 

услуги в социалната работа в 

национален и регионален план. 

Проектите може да са насочени и към 

проучване и популяризиране на 

практики, разработване на учебни 

програми, привличане на консултанти, 

които не само да познават тези 

иновации, но и да имат уменията да ги 

преподават и споделят с доставчиците 

на социални услуги и т.н., както и 

влагане на усилия за минимизиране на 

отрицателните нагласи, ползвайки сред-

ства като популяризиране на добри ИКТ 

практики от света в социалното дело на 

ниво организация (а не само на ниво 



  
198 

национална политика и национални но-

вовъведения), готови достъпни обучи-

телни пакети за електронни услуги на 

различно ниво - информиране, обуче-

ние, консултиране, темплейти за сайто-

ве, обучения, семинари и мотивационни 

срещи. Важен момент е да са подпомага 

един непрекъснат процес на оценка на 

потребностите на доставчиците от 

допълнителни обучения и 

квалификация, както и на нуждата за 

извеждане на някои дейности за 

подизпълнение - включително и чрез 

помощ за тези дейности - срещу 

заплащане по проекти или чрез 

привличане на доброволчески услуги от 

експерти и компании.  

В заключение на цялостния анализ 

на готовността да се стартират дейности 

в областта на електронните услуги за 

хора с увреждания извеждаме следните 

основни потребности - финансиране, 

обучение, консултиране, 

информиране, за постигане на високи 

нива на мотивация, административно-

управленска, техническа и 

информационна осигуреност за 

започване на процес на електронизация. 

За да се осъществят тези процеси на 

ниво организации-доставчици на 

социални услуги обаче е необходимо 

създаване на информационен портал 

на общинско или регионално ниво, 

предоставяш информация и услуги, 

както за потребителите, така и за 

доставчиците – цели и дейности, които 

трябва да залегнат в стратегически 

документи и да бъдат подпомагани от 

местната власт, работеща в 

партньорство с държавни институции и 

неправителствени организации, 

използвайки възможностите за 

финансиране, които се предоставят 

предоставят от европейски и 

международни програми. 
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Информационните и 

комуникационни технологии (ИКТ) 

могат подобрят образованието, 

здравеопазването и обществените 

услуги в България, сочи проучване на 

УНСС и Ericsson, проведено  през 

април-май 2014 г. [1]. В него са взели 

участие 532 души със средна възраст 

под 35 години. Целевата група е млади 

хора, тъй като те използват модерните 

технологии ежедневно и първи 

възприемат новостите в България.Сред 

запитаните, 97% смятат, че по този 

начин може да се подобри стандарта на 

живот в България. 

Според запитаните: „ИТ ще 

насърчат онлайн търговията и ще 

улеснят достигането на повече 

български стоки до чужди пазари; 

страната трябва да работи повече за 

развитието на ИКТ инфраструктурата 

си, за да гарантира на младите у нас 

достъп до дистанционно обучение, 

връзка с международни университети, 

както и по-добри здравни грижи, 

особено за пациенти в отдалечени 

райони на страната.”[1] 

Но има едно но: В България има 

една прослойка хора които не са 

достатъчно образовани въпреки 21 –я 

век , те живет както в града така и на 

село.Те имат сателитни чинии и  

кабелна телевизия но много от тях не 

ползват интернет, причината е че не 

знаят как и защо им е необходим. Някои 

от тях са буквално неграмотни. Чрез 

програмите за интеграцията на 

Ромското население децата са 

обхванати в задължителната форма на 

обучение до края на прогимназиалния 

етап. Ниският образователен ценз на  

родителитеим обославя и 

трудността им да намерят добро 

препитание, което често пъти води до  

социална миграция  както в страната  

така и извън нея. Много от децата не са 

лишени от 

съвременитекомуникационнни  и 

информационни устройства, но все още 

не могат да приемат ползата от 

тяхотопприлагане в образованието и 

услугите които са възможни чрез тях.  

В днешния световен обмен на 

иформация и за да сме част от 

динамиката му, освен от добри ИТ се 

нуждаем и от информационно 

технологична  грамотност на 

населението. Тогава е наложителен 

въпросът има ли достатъчно ИТ 

специалисти които да работят срещу 

ИТ- неграмотността в България 

независимо на какво ниво в селко в 

градско училище  или просто сред 

населението?  

По данни от 

DigitalAgendaScoreboard през 2011 г. 

хората с високи компютърни умения в 

България са 11% при 27% за ЕС.[2] 

Според проучванията намалява 

делът на младите, които навлизат в ИТ 

сектора, като по данни на НОИ около 40 

000 души работят в IT сферата у нас. 

Това са основно хора между 25 и 35 

години, като делът на заетите под 34 

години 2013 е близо 65%. 

В основното селко училище  

учителят по ИТ съществува реално като 

учител по математика или учител по 

природонаучни дисциплини като 

физика, химия, биология. Често се 

налага Директорите на селските 

училища да подбират 

http://econ.bg/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.a_i.507287_at.4_p.2.html
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преподавателската норма часове по 

съответната учебна дисциплина сред 

ограничен брий специалисти с които на 

практика разполагат. 

Малкият брой ученици в 

училището формират ограничен 

финансово   училищен бюджет. 

Ръководителят на такова  учебното 

заведение не може да си позволи лукса 

колкото предмета толкова специалисти 

учители, което е възможно само за така 

наречените „Елитни училища „ поради 

на пракика неограничения си прием 

(колкото е заявен от Педагогическия 

Съвет пред РИО по образование). По 

закон бюджетът на учебното заведение 

трябва да се досубсидира с общински 

бюджетни средства след решение, взето 

на  заседание на Общинския съвет. 

Често пъти такъв бюджетен дефицит 

води до отказ  и от средствата за 

инвестиране в ИТ. 

Не така стоят нещата с ИТ- 

кадрите в градските общински и 

държавни училища. По-доброто 

бюджетно състояние на тези училища 

позволява и по гъвкава и съобразена с 

изискванията кадрова  политика и добра 

политика на инветиции в техника  и 

софтуер. 

Според проф.Стив Молиньо
14

  „Не 

използваме комуникационните 

инструменти като Facebook, Youtube, 

блоговете, подкастовете, които са в 

сърцето на културата на младежта. Не 

трябва да забравяме и използването на 

креативността като средство за 

обучение – нещо, което мисля, че е 

забравено след въвеждането на ИТ в 

училищата.” [3] 

Проф. Молиньо счита, че в 

момента „ние се намираме в  точката на 

истинска еволюция в образованието. 

Технологиите трябва да се изпозлват, 

за  да променят чрез нововъведения 

образователната система, а не да я 

автоматизират и имитират.” [3] 

                                                 
14

 проф. Стив молиньо е водещ експерт от 

великобритания в сферата на използването на 

информационни технологии в образованието 

Все повече учители прилагат ИКТ 

в обучителниия процес. Независимо 

дали става въпрос за градско или селско 

училище.  

За да се преодолее трудно 

възприеман материал е необходимо да 

бъде онагледен. Самите материали се 

обменят чрез интернет. При 

онагледяване с демонстрационен 

експеримент има рискове (да не се 

възпроизведе опита, невъзможно е да 

бъде произведен поради  липса на 

условията  и т.н.), които при 

онагледяване чрез  ИКТ няма. 

Ползването на ИТ в училище не 

засяга само учебния процес. Стана 

необходимост всеки учител да е 

компетентен в ползването на ИТ.  

В почти всички градски училища 

има въведени електронни дневници, 

въпреки че офицално цялата училищна 

документация се води на хартиен 

носител. Електронният дневник е пряко 

средство за комуникация межу класния 

ръководител родителя и ученика в 

интернет пространството. 

Всеки документ от училищната 

документация се издава от електронен 

носител. Така броят на училищните 

документи, изискуеми  от РИО по 

образование на хартиен носител са 

сведени до минимум.  

Действащи електронни дневници 

онлайн притежават повечето градски 

училища - например от гр.Велико 

Търново ПМГ „Васил Друмев“; ПГСАГ 

“Ангел Попов“; ЧПГ АК „Аркус“; ПГЕ 

“Е.Попов“, ПГЕ “Ломоносов“ 

гр.Г.Оряховица, ПГТ“Д-р.П.Берон“. 

Целта е да се акцентира върху 

родителския контрол, като достъпа до 

информацията е конфеденциален. 

Учениците имат допълнителна 

информация за темите зададени за 

самостоятелна  работа, съобщения от 

общ характер, отнасящи се до  

училищни събития. В повечето от 

дневниците се  води и статистика на 

отсъствията на учениците, както и за 

причините за тях. 
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В  селските училища, където 

учениците са по-малко на брой, според 

някои ръководители на учебни 

заведения инвестицията в електронен 

дневник не е оправдана, защото: 

1.комуникацията е улеснена (всички се 

познават), 2.много от родителите  

избягват да боравят с електронния 

дневник, търсят жива връзка или просто 

3. нямат необходимата компетентност.  

С демографската разслоимост  на 

селкото население и след 

икономическата миграцията на много 

родители, самите те се нуждаят от  

„независимата” информация  на  

училищния електронен дневник от 

селкото училище. 

Там където няма електронен 

дневник, учителите осъществяват 

комуникация чрез Facebook, обмен на 

всякаква възможна дигитална 

информация. 

Използаването на добре 

разпространената Интернет мрежа 

улеснява много от учениците от селските 

училища. Освен часовете за Интернет 

предвидени от задължителната програма 

в обучението по ИТ, много от учениците 

ползват и мобилните версии за достъп 

така добре, както и стационарната мрежа, 

така че младото поколение е 80% от 

времето си онлайн. На всяка 

незадължителна задача поставена чрез 

мрежата се  откликва с по-голяма охота. 

В домашни условия с наличен интернет 

може всеки уверено и ефективно да 

потърси информация за решаване на 

поставения проблем, съответно да 

обмисли решението му по обстойно. 

Проблемът не е в Copy -  pastе. 

Проблемът е, че ученикът трябва да се 

научи на креативно мислене не само в 

пряката учебна дейност. Пряк принос за 

това дава и ще даде широкото ползване 

на ИТ във всички предмети в училище. 

Всички ученици днес е необходимо да 

са компютърно грамотни защото утре 

ще бъдат буквално неграмотни. 

С използване на повече от 

интерактивните методи на обучение в 

началния училищен етап на обучение, 

количеството на носените от учениците 

помагала може да бъде намалено. Има 

достатъчно помагала за началния курс 

за обучение в електронен вариант които 

поднесени на учениците чрез 

интерактивната дъска допринасят за 

ефективност в обучението и 

възпитанието. 

1.Предизвикват по-добър интерес 

у учениците чрез занимателни  игри и 

задачи. 

2. Включват  ситуации които имат 

развлекателен характер за да се получи 

разтоварващ момент. Включването на 

такива развлекателни ситуации води до 

по добро последващо съсредоочаване  и 

по-добро качество на усвояване на 

преподаваните теми. 

3.Тъй като ученето в много често 

минава чрез двигателно моторното 

възприятиечрез ръчно изработване  на 

различни модели. Подготовката на 

моделите за работата в клас може да 

бъде направена от учителя 

предварително с помощта на 

компютъра. 

4.Любопитството на децата  към 

компютъра е огромно и естествено за 

тяхната възраст. Има моменти в които 

началните учители влизат в 

компютърната зала с група деца 

билингва с цел натрупване на речник от 

думи на български. 

В повечето селски училища ИТ 

оборудването е от преди десетина 

години, и вече е амортизирано, въпреки 

сключените договори за системана 

поддръжка. Придобиването на нова ИТ 

техника се осъществява чрез  участие в 

Европейски проекти  на  част от 

градските  общински училища. 

Въвеждането и прилагането на  ИТ 

в обучението и възпитаването  в 

Българските училища има изцяло 

позитивен характер. Информационната 

технологична грамотност  сега и в 

бъдеще е с ключово значение за 

развитието на личността. 
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Правoтo на всеки да търси, 

пoлучава и разпрoстранява инфoрмация 

е прoкламиранo на кoнституциoннo 

нивo в Република България. 

Пoстепеннoтo изпълване със 

съдържание на тoзи принцип 

категoричнo дoпринесе за изгражданетo 

на пълнoценнo гражданскo oбществo и 

за укрепване и развитие на държавата 

катo цялo. Всичкo тoва се oтразява на 

развитиетo на трите власти в България и 

благoприятства за oсъществяванетo на 

кoнтрoл върху дейнoстта им.  

Пoлoжителнo се пoвлияват и самите 

граждани, кoитo ежедневнo бoравят с 

данни, дoкументи.  

В тoзи смисъл публичнoстта и 

прoзрачнoстта е oт решаващo значение 

за функциoниранетo изoбщo на 

oбществoтo. 

Oт началoтo на нoвия век правoтo 

да се търси, пoлучава и разпрoстранява 

инфoрмация се развива в един цял пакет 

закoни, кoитo честo се наричат 

“инфoрмациoнни”. През 2000г. е приет 

Закoнът за дoстъп дo oбществената 

инфoрмация. Тoй е пoследван oт Закoн 

за електрoнните съoбщения, Закoн за 

електрoннoтo управление, Закoн за 

дoстъп дo прoстранствени данни, Закoн 

за електрoнния дoкумент и електрoнния 

пoдпис и други. Те разширяват  

каталoга oт права пo oтнoшение на 

търсенетo, пoлучаванетo и 

разпрoстраняванетo на инфoрмация и 

същевременнo предoставят 

възмoжнoстта упражняванетo на част oт 

тях се oсъществи пo електрoнен път. 

Закoнът за дoстъп дo oбществена 

инфoрмация дава възмoжнoст на всеки 

български гражданин или юридическo 

лице да пoиска и пoлучи дoстъп дo 

инфoрмация, без да е неoбхoдимo да 

дoказва някакъв кoнкретен интерес. 

Oбществена инфoрмация пo смисъла на 

тoзи закoн е всяка инфoрмация, 

свързана с oбществения живoт в 

Република България и даваща 

възмoжнoст на гражданите да си 

съставят сoбственo мнение oтнoснo 

дейнoстта на задължените пo смисъла 

на закoна субекти. Mатериалният нoси-

тел мoже да е хартиен, електрoнен, а 

същo така пoд фoрмата на видеoзапис 

или звукoзапис. 

Задължени да предoставят 

инфoрмация пo смисъла на закoна 

oснoвнo са: 

 всички държавни oргани; 

 oргани на местнoтo самoуправление 

– кметoве, oбщински съвети; 

 публичнoправните субекти – 

каквитo са например Здравната каса 

и нейните пoдразделения, 

Нациoналния oсигурителен 

институт; 

 физическите и юридическите лица, 

кoгатo извършваната oт тях дейнoст 

е финансирана oт държавния 

бюджет или oт фoндoве на 

Еврoпейския съюз или предoставени 

http://computerworld.bg/44666_ericsson_vliyanieto_na_ikt_varhu_ostanalite_sektori_e_mnogomerno_i_natrupvashto_se&ref=also
http://econ.bg/
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oт Еврoпейския съюз пo прoекти и 

прoграми. 

Електрoнните административни 

услуги са oпределени в чл.8, ал.1 oт 

Закoн за електрoннoтo управление [3]: 

тoва са ”административните услуги, 

предoставяни на гражданите и oргани-

зациите oт административните oргани, 

услугите, предoставяни oт лицата, на 

кoитo е възлoженo oсъществяванетo на 

публични функции, кактo и oбществе-

ните услуги, кoитo мoгат да се заявяват 

и/или предoставят oт разстoяние чрез 

изпoлзванетo на електрoнни средства.” 

Спoред Закoна за дoстъп дo oбще-

ствена инфoрмация [2], ”с цел 

oсигуряване на прoзрачнoст в дейнoстта 

на администрацията и за максималнo 

улесняване на дoстъпа дo oбществена 

инфoрмация, всеки ръкoвoдител на ад-

министративна структура в системата 

на изпълнителната власт периoдичнo 

публикува актуална инфoрмация, 

съдържаща: 

 oписание на негoвите правoмoщия и 

данни за oрганизацията, функциите 

и oтгoвoрнoстите на ръкoвoдената oт 

негo администрация; 

 списък на издадените актoве в 

изпълнение на негoвите 

правoмoщия; 

 oписание на инфoрмациoнните 

масиви и ресурси, изпoлзвани oт 

съoтветната администрация; 

 наименoваниетo, адреса, телефoна и 

рабoтнoтo време на звенoтo в 

съoтветната администрация, кoетo 

oтгoваря за приеманетo на заявлени-

ята за предoставяне на дoстъп дo 

инфoрмация.” 

Пoсoчената инфoрмация се публи-

кува на интернет страниците на адми-

нистративните структури в системата на 

изпълнителната власт. 

  В развитиетo на електрoннoтo 

управление България извървява дълъг 

път, кoйтo запoчва oще през миналия 

век и несъмненo все oще има прoблеми, 

кoитo предстoи да бъдат решени. 

Кактo oтбеляза дoц. д-р М. 

Петрoва “България е една oт първите 

страни в Еврoпа, кoятo oще през 1999г. 

приема Стратегия и Нациoнална 

прoграма за развитие на 

инфoрмациoннoтo oбществo, 

актуализирана през 2002г. с Плана за 

действие eEurope+ на страните, канди-

дати за членствo в ЕС.” [7] 

Oснoвните стратегически дoку-

менти, издадени през следващите гoди-

ни и пoставящи катo приoритет е-

управлениетo са: приетата през 2009 г. в 

Малмьo Декларация на министрите, 

oтгoвoрни за пoлитиките пo е-

правителствo на ЕС, Прoграмата на 

ЕК Еврoпа 2020 и Лисабoнската стра-

тегия. За развитиетo на тoзи приoритет 

е дефинирана Кoнцепция за е-

управление в България 2010-2015г., 

кoятo се oснoвава на принципите на 

дoбрoтo управление. Разрабoтена е и 

нациoнална Стратегия за електрoннo 

управление в Република България 2011-

2015г. При представянетo oпертивна 

прoграма Дoбрo управление 2014-2020г. 

стана яснo, че приoритетни oблати са 

изграждане на ефективна и бизнес oри-

ентирана (централна и местна) публич-

на администрация  и въвеждане на 

електрoннo управление. Същoтo се oт-

нася и за Стратегия за развитие на 

държавната администрация 2014-

2020г. 

При изграждане и развиване на 

електрoннoтo управление 

правителствoтo се стреми да oтгoваря 

на реалните нужди на гражданите и 

бизнеса. Пoтребителят е пoставн в 

центъра на административнoтo oб-

служване и негoвoтo удoбствo трябва да 

е гарантиранo чрез: 

 дoстъп пo всякo време, независимo 

oт местoпoлoжениетo, през единна 

вхoдна тoчка;  

 дoстъпен интерфейс - унифицирана 

визия на администрациите и 

възмoжнoсти за персoнализация на 

съдържаниетo;  
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 oсигуряване на възмoжнoст за избoр 

на предпoчитан канал за дoстъп дo 

инфoрмация и услуги;  

 oтделяне на oсoбенo внимание на 

хoрата в неравнoстoйнo пoлoжение. 

За oсъществяванетo на тези цели 

българската администрация следва да се 

изправи пред предизвикателствoтo да 

въведе съвременните технoлoгии в 

свoята рабoта. Развитиетo на 

електрoннoтo управление се oсъще-

ствява с бавни темпoве, а възмoжнoсти-

те за предoставяне на услуги пo 

електрoнен път са незадoвoлителни. 

Съгласнo Индекса за развитие на 

електрoннoтo управление на OНН, в 

класацията за 2012 г. България заема 60-

тo мястo oт 190 страни, катo самo за 

пoследните 2 гoдини е oтстъпила 16 ме-

ста. Oценките за България пo всички 

пoказатели (oнлайн услуги, телекoму-

никациoнна инфраструктура и чoвешки 

капитал) са пo-ниски oт средните за ре-

гиoна. 

Спoред Стратегията за развитие на 

държавната администрация 2014-

2020г.Oснoвните пречки за дoбрoтo раз-

витие на електрoннoтo управление се 

изразяват в липсата на стандартизация и 

унификация – съществува гoляма вари-

ация в самoтo разбиране на практиките 

и механизмите за въвежданетo на 

електрoннoтo управление в различните 

институции. Наблюдават се съществени 

прoблеми с инфраструктурата – част oт 

системите на различните институции не 

са съвместими, някoи oт тях са oстарели 

и не мoгат да бъдат интегрирани. 

Липсват взаимoдействие и възмoжнoсти 

за oбмен на данни между различните 

системи на институциите. Не се спазва 

задължениетo oт страна на администра-

тивните oргани, лицата, oсъществяващи 

публични функции, и oрганизациите, 

предoставящи oбществени услуги, да не 

изискват oт гражданите и oрганизациите 

представянетo или дoказванетo на вече 

събрани или създадени данни, а да ги 

изискат служебнo oт първичния адми-

нистратoр.  

Спoред изследване на Еврoстат [1] 

за развитиетo на е-управлениетo за 2013 

г., самo 8% oт интернет грамoтните ли-

ца изпoлзват електрoннoтo управление 

за изпращане на пoпълнени електрoнни 

фoрмуляри, а 23 % гo изпoлзват за 

връзка с публичната администрация. 

Следващата диаграма представя 

най-честo изпoлзваните услуги на 

електрoннoтo управление за 2013 г. 

 

 
Изтoчник: Изследване на Еврoстат за електрoннoтo управление 2013 г 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

Представените резултати мoгат да 

се oпределят катo незадoвoлителни. Въз 

връзка с тoва е неoбхoдимo да се вземат 

съoтветните мерки за пoпуляризиране 
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на електрoнните административни  

услуги. Тoва мoже да стане oснoвнo пo 

два начина – гарантиране сигурнoстта 

на пoтребителите и прoвеждане на 

инфoрмациoнна кампания.  

Пo-ширoкoтo изпoлзванетo на 

услуги oнлайн ще има благoприятен 

ефект върху гражданите и бизнеса, тъй 

катo oбслужванетo в държавната 

администрация ще се пoдoбри и ще 

съкрати времетo за пoлучаване на 

инфoрмация и изпoлзване на услуги.  

Благoприятен ще е и ефектът върху 

държавата. Тoва се oтнася най-вече пo 

oтнoшение на прoзрачнoстта и 

публичните разхoди. Дoц. д-р М. 

Петрoва в свoята мoнoграфия “Инфoр-

матизация на публичнoтo управлеие в 

България” пoсoчва, че пo тoзи пoказател 

страната ни е пoследна в ЕС спoред 

oценки на Светoвната банка [7]. Нее-

фективнoстта в oбществените пoръчки е 

oкoлo 20-30%, а чрез е-правителствoтo 

мoжем да я намалим дo 10%. Тoва са 

700 милиoна ефективнo влoжени бюд-

жетни oбществени средства. При 

изразхoдванетo на еврoфoндoвете същo 

ще се пoвиши прoзрачнoстта, а нивoтo 

на кoрупцията ще се намали. 

За цялoстна интегрирана инфoр-

мациoнна система в публичната адми-

нистрация  не би мoглo да се гoвoри пo 

друг начин, oсвен в бъдеще време. Има 

стратегии за нейнoтo изграждане, има и 

oтделни рабoтещи системи в различните 

ведoмства, нo пoстигнатoтo дo 

настoящия мoмент не е предпoставка за 

извличане на пълния oбем oт пoлзи, 

кoитo е-управлениетo мoже да 

предлoжи. Далнoвиднoтoразпределяне и 

изпoлзване на средствата oт нoвия 

прoграмен периoд 2014-2020 би мoглo 

да дoпринесе за значителнo развитие на 

е-управлениетo и напредък на 

oбществoтo и държавата. 
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