Секторен анализ на икономическа дейност
84 „Държавно управление“
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I.

ВЪВЕДЕНИЕ
С навлизането на цифровите технологии във всички сфери на обществения и

стопански живот, е от изключително голямо значение да се осмислят ползите, които
могат да се извлекат от новите технологии. Темповете, с които иновативните
технологии обземат ежедневните и работни процесите, нарастват все по-бързо. Това
налага преосмисляне и приспособяване на всички и най-вече на държавната
администрация към иновациите. За постигането и устойчивото развитие на новите
технологии трябва да се оползотвори потенциала на предлаганите иновации. За да се
повиши конкурентоспособността на българската икономика, е необходимо да се
развиват нови сфери в икономическия и обществен живот. Това може да се направи
чрез автоматизиране и придаване на допълнителна стойност на съществуващите
икономически сектори, засилване на предлагането и ефективността на публичните
услуги. В глобализиращия се свят електронното управление (е-управление) се
превръща в реален и основен инструмент за реализиране на важни политики, които
правят икономическата и социалната среда все по-конкурентноспособна и бързо
развиваща се. Като елемент, електронните административни услуги и процеси, от своя
страна, водят до подобряване на качеството на обслужване, до повишаване на
вътрешната ефективност на публичния сектор. Също така чрез дигитализирането
правителството може да предоставя услуги, които отговарят на нарастващите нужди на
гражданите и предприятията, дори в период на все по-сложни предизвикателства като
пандемията

от

Ковид-19.

Електронното

управление

е

реализиране

от

административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи
публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, на правните
взаимовръзки, административни процеси и услуги и на взаимодействието с
потребителите чрез използване на информационни и комуникационни технологии,
осигуряващи по–високо ниво на ефективност на управлението. Електронното
управление е основната платформа за цифрова трансформация на публичните
институции, за повишаване на качеството на административните услуги, за
преминаването към рационални електронни процеси на функциониране и управление в
публичните сектори и за достъп по електронен път на информацията, с която
разполагат публичните институции. То е средство, както за всеобхватно повишаване
ефективността

на

процесите

в

администрацията,

така

и

за

облекчаване

взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса. При координирано,
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стандартизирано и целесъобразно реализиране на е-управление се освобождават ценни
ресурси – време, хора и финанси. Особено в настоящата ситуация на криза, причинена
от коронавируса, стана ясно колко са важни в днешно време дигиталните технологии и
уменията да се борави с тях. Кризата ни показа колко са взаимозависими световните
икономики и как мрежите, свързаността и добрите дигитални умения ги поддържат. В
момент на изолация и затваряне на всички граници до национално ниво, технологиите
са единствения начин за поддържане на комуникация между хората и отделните
държави. Чрез тях е възможно работата да не бъде прекъсвана, да се поддържат
навременни знания за болестта, да се обсъждат и приемат закони, да се присъства в
учебни часове, макар и виртуално, обществата и икономиките да продължат да
функционират. Дигиталната трансформация ще е от огромно значение за темповете на
възстановяване на икономиките и обществата на всяка държава. Всяка държава в своя
план с мерки за възстановяване последиците от пандемията, включва дигиталните
технологии като основен компонент и имащи ключова роля в икономическото
възстановяване. Също така те са от основно значение за прехода към климатично
неутрална дигитализация. В това число влиза и цифровизацията на предприятията,
публичната и държавна администрация, както и квалифицирането на кадри в сферата
на дигиталните умения. В тази връзка Европейската комисия следи напредъка на
държавите членки в областта на цифровите технологии чрез доклади за индекса за
навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI).

DESI

проследява цялостното цифрово представяне на Европа и напредъка на всяка държава
от ЕС в областта на цифровата конкурентоспособност. Той включва профили на
отделните държави членки и ги сравнява относно напредъка им в областта на
цифровите технологии по пет показателя – свързаност, човешки капитал, използване на
интернет услуги, внедряване на цифрови технологии и цифрови обществени услуги. От
2014 г. насам докладът се публикува всяка година и съчетава количествени данни от
показателите на DESI по петте измерения на индекса със специфични за всяка държава
изводи относно политиката и най-добри практики.
С нарастването на разпространението на дигиталните технологии, работният процес на
всички нива в сектор „държавно управление“ е изправен пред променяща се среда, към
която работниците и служителите трябва да се адаптират непрекъснато. Дигиталните
компетенции могат да се считат за основен фактор за успешно изпълнение на задачите
в работния процес, както и за успешното внедряване на нови технологии, които да
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водят до по-добра ефективност и оперативност на целия работен процес. Въпреки
безспорно огромната важност на тези компетенции и тяхната еволюция във времето,
все още липсват обширни и задълбочени изследвания по този въпрос.
Бързият темп на технологични иновации изисква настоящата работна сила
непрекъснато да актуализира своите умения, за да бъде подготвена за новите роли в
сектор „Държавно управление“. Дигиталните умения варират от такива, които дават
възможност за основно социално взаимодействие (комуникативни умения, грамотност,
използване на смартфони и т.н.), до умения, които позволяват взаимодействие със
системи и услуги (например електронна търговия и услуги за електронно правителство
и т.н.), както и до такива умения, които отговарят на нуждите на работодателите и
които максимизират пригодността за заетост в конкретен специфичен отрасъл или
професия. Акцентът на настоящият анализ е върху дигиталните умения и изискванията
към работната сила в контекста на технологичните промени и процесът на „Четвърта
индустриална революция“, който се развива успоредно и свръхдинамично във всички
икономически дейности.
Темата за дигитализацията в сектор „държавно управление“ и новите изисквания към
работната сила не е нова за хуманитарните науки като цяло. В контекста на
бързопроменящия се пазар на труда, особено в условията на Четвърта индустриална
революция, дефинирането и изучаването на тази тема отново излиза на дневен ред с
още по-голяма необходимост. Все повече нараства нуждата от нови емпирични
изследвания по този въпрос, защото все по-голяма част от класическите зависимости
между променливите, които са част от стандартните трудови теории, са поставяни под
въпрос в контекста на технологичната трансформация. Настоящият секторен анализ
отговаря на тази необходимост, като е мотивиран от няколко ключови факта.
На първо място, тази тема не е изследвана до момента в рамките на българската
икономика, особено по отношение на сектор „държавно управление“. Акцентът в този
сектор през последните години винаги е бил върху въвеждането на „електронно
правителство“, а не върху уменията и знанията, които служителите трябва да
притежават и от каква квалификация и преквалификация имат нужда. Следователно,
контекстът на настоящия анализ е различен от всичко, което е правено до момента по
проблематиката.

4

На второ място, в контекста на дебатите около Индустрия 4.0, европейските
институции през последните години все по-активно засягат тези проблеми, особено
въпросът за работната сила и нейният принос в отделните икономически сектори
(ЕССП, 2017; ЕКО/410 – ЕИСК, 2017; СЕДЕФОП, 2015 и др.). Обемът на този принос
до голяма степен зависи от дигиталните компетенции с които разполагат служителите.
В този смисъл, резултатите, изводите и препоръките от този секторен анализ биха се
вписали в международния дебат по темата и биха провокирали бъдещи сравнения и от
други автори. Следователно, може да се открои нарастващо внимание върху този
проблем в глобален, европейски и национален план, което дефинира темата като много
актуална и с висока степен на значимост за развитието на трудовия пазар в България.
Настоящият секторен анализ има амбицията да се превърне в логично продължение на
съществуващата литература в областта на технологичният прогрес и влиянието му
върху работния процес. То би спомогнало и за провеждането на ефективна и
навременна превантивна политика по квалификация и преквалификация на целия
персонал в сектор „държавно управление“ с цел недопускане на загуба на работни
места, а оттам и дисбаланси на пазара на труда като цяло.
Всички страни по света са изправени пред надпревара между технологиите и
образованието, а победителите ще бъдат онези, които насърчават повишаването на
уменията, така че всички да могат да се възползват от цифровите възможности.
Дигитализацията не е само временно явление, а по-скоро революционна промяна в
играта. Това означава, че бизнесът, хората и правителствата са по-свързани от всякога .
От една страна, това предлага големи възможности, но в същото време компетенциите
на организациите и хората са силно оспорени от дигитализацията, като се налага
постоянно да се адаптират към постоянно променящата се среда. Това е еднакво вярно
за всички организации, които до голяма степен са признали необходимостта от
правилните умения в дигиталния свят, но когато бъдат попитани дали техните
служители

въплъщават

тези

компетенции,

то

резултатите

често

са

твърде

разнопосочни. Увеличеното използване на информационни системи е навлязло еднакво
в публичните администрации в световен мащаб и правителствата също са започнали да
признават потенциалните ползи по отношение на ефективността, ако бъдат широко
използвани. Тук е важно да се каже, че неуспешната дигитална трансформация идва не
от внедряването на новите технологии, а от трансформирането на организацията по
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начин, който би изтласкал работниците и служителите извън работния процес и би
предизвикал технологична безработица. В крайна сметка, компетентностите са ключов
ресурс за успешното внедряване и използване на дигитални технологии в отрасъл
„държавно управление“. Ако публичните администрации желаят да използват пълния
потенциал на дигитализация, развитието на компетенции за работа с разнообразен
набор от технологии следва да бъде от еднакво значение като развитието на самата
технология. И все пак, въпреки важността на темата, научните приноси в тази област се
срещат рядко и изглежда не са сред приоритетите за изследване. Почти не могат да се
открият опити за структуриране на необходимите компетенции за обучение в областта
на дигиталният преход на сектор „държавно управление“.
Обект на анализ е потребностите от дигитални умения за работната сила в сектор
„държавно управление“. Като предмет на анализа се явява проявленията и динамиката
на тези потребности към различни времеви периоди. Основната цел на анализа е да
изследва и оцени настоящата ситуация и бъдещите потребности от дигитални умения
на заетите в сектор „държавно управление“ в България.
За постигането на основната цел на анализа са дефинирани няколко основни задачи,
както следва:
1)

Да се направи анализ на теоретичната и емпиричната литература по проблема в

международен и национален план. За да се разбере по-добре формата на приноса на
знанието, направен досега, се провежда структуриран преглед на литературата, за да се
разкрие състоянието на научните изследвания в областта на тези компетенции;
2)

Да се направи дескриптивен анализ на данни в микроикономически и

макроикономически план, като се изведе значението на сектора за развитието на
икономиката;
3)

Да се проведе емпирично социологическо изследване (ЕСИ), което да дефинира

настоящата степен на дигитални компетенции по професии и длъжности, както и
необходимите такива в бъдеще (една, три и пет години);
4)

Да се направи анализ на резултатите от проведеното ЕСИ и да се формулират

препоръки към икономическата политика с цел осигуряване на курсове за
квалификация и преквалификация на заетите в сектора;
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Дефиницията на дигиталните умения се „разширява“ с течение на времето. Първите
дефиниции за компютърна или ИКТ грамотност се фокусират върху технически,
оперативни и процедурни знания за използването на компютъра, докато по-късните
дефиниции обхващат когнитивни, позитивни, социални и емоционални умения. Появи
се интернет грамотност, медийна грамотност и дигитална грамотност. Компютърната
грамотност е най-тясната цифрова концепция, подчертаваща техническото използване
на компютрите и софтуера, докато интернет грамотността добавя съображенията и
способността да функционира успешно в мрежова медийна среда. Дигиталната
грамотност е най-широкото понятие и включва основните аспекти на останалите
концепции. Всички понятия в настоящият анализ се разглеждат в контекста на идеята
за технологичен детерминизъм, а не от идеята за нов тип социални и културни умения в
процеса на работата. В този смисъл, настоящият анализ работи със следните
дефицинии:
(1)

Умения: способността да се изпълнява задача до предварително определено

ниво на компетентност;
(2)

Общи умения: Умения, които могат да се използват в голям брой различни

професии;
(3)

Пропуски в уменията: недостатъци в уменията на съществуваща работна сила,

както на индивидуално ниво, така и като цяло, които пречат на сектора да функционира
нормално;
(4)

Недостиг на умения: трудности при наемането на работа, причинени конкретно

от недостиг на лица с необходимите умения на достъпния пазар на труд;
(5)

Дигитална икономика: всички икономически, търговски, бизнес и социални

процеси, изградени и разчитащи на съвременните дигиталните технологии. В рамките
на термина се включват онлайн бизнесът, неговата софтуерна инфраструктура,
интернет търговията и всички процеси, подкрепящи тяхното безпроблемно протичане и
по-нататъшно развитие.
В методичен план са използвани следните количествени и качествени методи: 1)
анализ, 2) синтез, 3) абстракция, 4) индукция, 5) дедукция, 6) сравнителен анализ, 7)
динамичен дескриптивен анализ, 8) емпирично социологическо изследване, 9) метод на
анкетирането, 10) функционален анализ, 11) S.W.O.T анализ, 12) P.E.S.T. анализ и др.
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Методите на индукция и дедукция позволяват да се направят по-задълбочен анализ на
конкретните модели и взаимовръзки между изследваните индикатори и процеси. Тези
методи са основно използвани във втората и третата точка от анализа. Чрез метода на
индукцията се открояват общите принципи на въздействието на технологичният
прогрес върху изменението в дигиталните компетенции на служителите в сектор
„държавно управление“, докато чрез метода на дедукцията се акцентира върху
специфичните форми на проявление на тази зависимост за конкретни професии и/или
длъжности. Методите на дескриптивен и сравнителен анализ, са използвани основно
при тълкуването на резултатите, формирането на изводите и препоръките към
икономическата политика в края на анализа. Методите на анализ и синтез са застъпени
навсякъде в анализ. Абстракцията също е често използван метод с цел извеждане на
общи принципи на поведение на даден обект въз основа на отделни наблюдения.
В структурен план секторният анализ е разделен на десет основни части. Първа точка
представя въведението, основните елементи на анализа, методологията за анализ,
структурата, както и основните дефиниции. Втора точка представя тенденциите и
развитието на сектора в икономически и социален план, като тук се прави
макроикономически и микроикономически преглед на цялата налична статистическа
информация, която касае конкретния отрасъл. Трета точка е посветена на два типа
анализи, които са ключови за цялата инфраструктура: 1) S.W.O.T. анализ и 2) P.E.S.T.
анализ. Четвъртата точка е насочена към преглед на досегашните дейности с дигитални
технологии в сектор „Държавно управление“, като основните елементи на тази точка са
1) Демаркация на проектите/програмите и политиките, осъществени в сектор
„държавно управление“ от ЕК, европейските социални партньори и българските
институции и 2) Деск рисърч за сектора свързан с дигиталните технологии на
национално и международно ниво. В тази точка са дефинирани и длъжностите, които
ще бъдат разглеждани в ИД „държавно управление“ и въз основа на тях са дефинирани
задачи, които определените длъжност по НКПД следва да изпълняват.
Пета точка е посветена на консултации със заинтересованите страни, като тук са
описани резултатите от проведени фокус-групи и интервюта на базата на
предварително разработени въпросници. Това е направено с цел да се разберат
отделните видове и нива на дигиталните умения, изисквани от отделните
професионални групи в сектора. Шеста точка е посветена на разработването на
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казуси/примери, които също са изведени и мотивирани от проведените фокус-групи и
интервюта. Целта на тези примери е да дадат по-задълбочена представа за начинът по
който се развива съответното работно място, като се направи съпоставка как то се
развива в България и как се развива по света. Седма точка представя, стъпвайки върху
всичките предни точки, настоящото и бъдещото търсене на дигитални умения в сектор
„държавно управление“, като самата точка е разделена на три подточки, както следва:
1) Настоящи изисквания за дигитални умения, 2) Различия в настоящите дигитални
умения и 3) Бъдещи изисквания за дигитални умения. Осма точка е посветена на
препоръки и политики за постигане на дългосрочна синергия в дигиталните умения за
работниците и служителите в ИД „Държавно управление“. Тази точка също е разделена
на три подточки, както следва: 1) Прогнози, препоръки, политики и мерки за
следващите 12 месеца, 2) Прогнози препоръки, политики и мерки за следващите 36
месеца и 3) Прогнози, препоръки, политики и мерки за следващите 60 месеца. Девета
точка представя основните изводи от анализа, които по същество се явяват и
заключение на целия секторен анализ. Заключението представя обобщение на изводите
от всички точки и препоръки към икономическата политика, на базата на получените
резултати от емпиричното изследване. Освен това, тук е направена оценка на това дали
е изпълнена основната цел на разработката и дали предварително зададените задачи са
изпълнени. Десета точка представя списък с използвана литература в рамките на целия
анализ.

II. ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА В ИКОНОМИЧЕСКИ И
СОЦИАЛЕН ПЛАН
Технологиите, които се отнасят към държавното управление са се обособили
като отделна категория - GovTech, които са насочени към превръщането на публичния
сектор в по-иновативен, гъвкав и ориентиран към развитието. GovTech1 прилага
нововъзникващите технологии (като изкуствен интелект, сензори, блокчейн, обработка
на данни и др.) за подобряване на предоставянето на обществени услуги чрез
повишаване на ефективността и намаляване на разходите. Секторът се оценява на

1

https://www.oecd.org/sti/science-technology-innovation-outlook/technology-governance/
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около 400 милиарда долара в световен мащаб (пак там). Директният получател на
услугите на GovTech е широко разпространената местна и централна администрация,
както и други субекти, изпълняващи обществени задачи, като болници, училища или
транспортни компании. Ефектите от технологичните услуги обаче винаги засягат
гражданите, като получатели на услугите на администрацията.
Предимства на GovTech
GovTech дава възможност за повишаване на производителността, създава работни
места и ускорява темпа на икономически растеж. За администрацията GovTech е
възможността за по-евтин и по-лесен достъп до по-добри решения. За стартиращи и
малките и средни предприятия GovTech е бързо развиващ се пазар с по-лесен достъп до
държавни поръчки. GovTech помага за справяне с различни проблеми - изменението на
климата, засилване на ангажираността на гражданите, подобряване на здравните услуги
и редизайн на градовете, създадане на по-универсални, достъпни и приобщаващи
услуги и пр.
Ускоряване на процесите на автоматизация, дигитализация, роботизация, блокчейн,
навлизане на изкуствен интелект и Интернет на нещата, които от една страна изискват
скоростно въвеждане, а от друга трансформират самият сектор, като изменят начина, по
който функционира и услугите.
Колко време и пари може да спести ИИ на правителството?
Повечето държавни служители се нуждаят от повече време. Точно това може да
предложи изкуственият интелект. Когнитивните технологии могат да помогнат на
публичния сектор да освободи милиарди работни часове годишно, които да бъдат
изразходвани за същинска работа, а не за тежка работа. Индексът на ИИ в САЩ за 2017
г. съобщава, че броят на документи, произведени от ИИ всяка година се увеличава,
като това е станало с2 повече от 9 пъти от 1996 г., което отразява нарастващия научен
интерес към ИИ. В същия документ се съобщава, че броят на активните стартиращи
компании в САЩ, разработващи ИИ (AI) системи, се е увеличил с коефициент 14 от
2000 г. насам.
2.1 Динамика на основните макроикономически индикатори
2 https://hai.stanford.edu/ai-index-2017
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Според доклада за Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и
обществото (DESI), България се нарежда на последно място в класацията с 28-мо място
от 28 държави. Въпреки че, страната ни бележи значителен напредък в някои
отношения, тя си остава на последното място с по-лош резултат отпреди въз основа на
данните, получени преди пандемията. България се справя значително добре по
отношение на свързаността и е направила подобрения в областта на „електронното
управление“, тъй като 2020 година е по-различна от предходни години, имайки предвид
пандемията от COVID-19, цифровизацията, цифровите умения и използването на
онлайн услуги от гражданите е от изключително значение за умелото справяне с
кризата. В резултат на това за последните месеци, административните структури
предприеха редица действия. Въпреки това, според доклад на Държавна агенция
“Електронно управление”, предлаганите електронни административни услуги в
страната, са много нисък дял в сравнение с другите европейски държави, които
подобряват показателите си значително.
Що се отнася до човешкия капитал, който е от изключително значение за справяне с
кризата, дигиталните умения на българите са сред най-ниските в Европа. Основните
причини за скъпото и липсващо електронно управление са липса на административен и
политически капацитет. Освен че, притежаващите основни дигитални умения са много
малък дял от населението, друга причина за липсата на кадри е, че няма специалисти,
желаещи да работят за доста по-ниски от пазарните заплати, което се разбира от
доклада на Държавна агенция “Електронно управление”.
Според проучването DESI 2020, България има нужда от повишаване на цифровите
умения, повишаване на квалификацията и преквалификация на възрастното население,
а участието в ученето на възрастни е слабо. По показател използване на интернет
услуги, 24% от населението на България никога не е използвало интернет, а едва 64%
са ползватели (за сравнение средните стойности на ЕС са 85%). Важно относно
повишаването на цифровите умения е и изключително ниския процент от населението,
използващо интернет, което участва в онлайн курсове – 3%. От друга страна, България
показва по-високи стойности от средните за ЕС относно провеждането на видео
разговори (85%) и използването на социални мрежи (78%). Цифровите умения вървят
ръка за ръка с интегрирането на цифрови технологии, където България отново е на
последно място. Вижда се, че само 7% от малките и средни предприятия продават
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онлайн (18% за ЕС), а едва 3% от тях реализират трансгранични продажби. В областта
на

обществените

цифрови

услуги,

България

постига

добри

резултати

при

предоставянето на цифрови услуги с резултат от 91% , като 61% от потребителите на
интернет подават формуляри онлайн.
България заема 28-о място сред държавите от ЕС по отношение на интегрирането на
цифрови технологии, като равнището е доста под средното за ЕС. Българските
предприятия се затрудняват да се възползват от възможностите, предоставяни от
онлайн търговията: само 7% от МСП извършват продажби онлайн (в сравнение със
18% средно за ЕС), 3% от всички МСП реализират трансгранични продажби и само 2%
от оборота им е от онлайн търговия. Макар българите да ползват интензивно
социалните медии за лична употреба, само 10% от предприятията ги използват за
популяризиране на бизнеса си в сравнение с 25% средно за ЕС. На последно място,
предприятията с висок индекс за интензитет представляват само 10,9% от общия брой.
Положителен е фактът, че 23% от дружествата споделят информация онлайн при
средна стойност за ЕС от 34%. Министерският съвет на България одобри
стратегическия документ „Концепция за цифрова трансформация на българската
индустрия (Индустрия 4.0)“ като отправна точка за разработване на стратегията за
участието на България в четвъртата индустриална революция до 2030 г. Мерките и
целите в него ще осигурят основа за разработване на стратегията за МСП и
научноизследователската и иновационна стратегия (RIS3), като в двата стратегически
документа цифровизацията е междусекторен приоритет.
Броят на потребителите на услуги на електронното управление бележи застой в
сравнение с предходната година, като 61% от потребителите на интернет подават
формуляри онлайн, което е близо до средната стойност за ЕС от 67%. Основна пречка
за широкото му използване продължава да бъде остарялата нормативна уредба.
България продължава да постига добри резултати при предоставянето на цифрови
обществени услуги за предприятията, като нейният резултат е 96%, което е доста над
средната стойност за ЕС от 89%. Броят на потребителите на услуги на електронното
управление обаче се задържа на равнището от предходната година, като 61% от
потребителите на интернет изпращат формуляри онлайн. По този начин се е увеличила
разликата със средната за ЕС стойност, която се повишила до 67%.
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България е постигнала значителен напредък по отношение на изпълнението на своята
стратегия за развитие на електронното управление. Стратегическата рамка е налице.
Държавна агенция „Електронно управление“ предоставя финансова подкрепа за
изпълнение на актуализираната стратегия за електронно управление в България за
периода 2019 – 2023г.
През 2019 г. цифровите обществени услуги са се подобрили значително. Налице е
забавяне при

въвеждането

новите документи

за самоличност

с електронна

идентификация и електронен подпис, като през последната година е постигнат малък
напредък. Наваксването на закъсненията в процеса на реформи, свързани с
изпълнението на стратегията, би допринесло за значителни подобрения в цифровата
публична администрация.

III.

S.W.O.T. АНАЛИЗ НА СЕКТОРА
Необходимостта от включване на SWOT анализ се обосновава с това, че той е

мощен инструмент за оценка въздействието на силните и слаби страни, възможностите
и заплахите пред дадена икономическа дейност. Това го прави безценен инструмент за
определяне качествените характеристика на изследваната дейност, но също и за
предвиждане на перспективи за нейното бъдещо развитие. Анализът ще бъде безспорно
полезен инструмент за оценка на въздействието и тенденциите за развитие в бъдещето.
Често анализът се опростява до елементарно изброяване на силни и слаби страни,
възможности и заплахи, без връзка, както с предхождащите го ситуационни, социалноикономически, сравнителни анализи, както и с последващите приоритети и цели, които
би трябвало да произтичат от него. Целта на настоящата точка е чрез този метод да се
даде точно такъв поглед на сектор „държавно управление“ в България, а не просто
механично да представи основните характеристики на сектора.
От голямо значение е да се определят силните и слаби страни на въвеждането на
електронно правителство в България, както и възможностите и заплахите от външната
среда, които биха могли да повлияят на развитието му в публичната администрация. В
съвременните условия акцентът е поставен върху засиленото технологично развитие и
усъвършенстване на дигиталните умения. В голяма степен от решаващо значение е
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създаването на предпоставки и добри условия за въвеждане на дигитални технологии в
сектор „държавно управление“.

СИЛНИ СТРАНИ
 Наличие на нормативна уредба – закони и подзаконови нормативни актове
 Налични интернет страници на публичните институции
 Съществено намаление на разходите свързани с управление на човешките
ресурси
 Премахване на бюрократични практики
 Повишаване на вътрешната ефективност на публичната администрация
 Ограничаване на корупционните практики
 Оборудване на администрациите с информационни и комуникационни
технологии
 Формулирана визия и стратегически цели за развитие
 Възможност да бъдат изтеглени различни формуляри и документи

СЛАБИ СТРАНИ
 Липса на универсална електронна идентичност
 Липса на оперативна съвместимост в работата на държавните администрации
 Липса на координация и интеграция на различните администрации –
неизпълнение на принципа „служебно начало“
 Недостъпност на електронни административни услуги за граждани на държави
членки в ЕС
 Необходимост от изграждане на нови механизми за обучение на дигитални
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умения на служителите
 Целите на е-правителството не отговарят напълно на изискванията на ЕС
 Изчезване и намаляване на работни места
 Нужда от повишаване на квалификацията и преквалификация на сегашната и
бъдещата работна ръка
 Нежелание на някои институции да предоставят на други достъп до данни,
които съхраняват
 Постоянно искане от гражданите да предоставят вече налична в друга
администрация информация

ВЪЗМОЖНОСТИ
 Оптимизиране на работния процес и подобряване качеството на обслужване
 Въвеждане и осъществяване на обмен на електронен документооборот
 Ускоряване на процеса по вземане на решения от органите на публичното
управление
 По-ефективно и по-ефикасно функциониране на публичните администрации
 Координация и взаимодействие между служители във всяко звено
 Координация

и

комуникация

между

административните

структури

на

централно, областно и местно ниво
 Осъществяване на по-ефективна комуникация и добро функциониране между
публичните администрации и частния сектор
 Осигуряване на по-високо ниво ефективност на управлението
 Осигуряване на възможност за по-бързо икономическо възстановяване
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ЗАПЛАХИ (ПРОБЛЕМИ)
 Ниско ниво на дигитални умения на гражданите в страната
 Неефективна комуникация и функциониране между публичните администрации
и частния сектор
 По-слаби възможности за кариерно развитие в публичната администрация в
сравнение с частния сектор
 Недоверие на обществото към резултатите от въвеждането на е-управление в
публичните администрации
 Неефективни промени за решаване на проблема с корупцията
 Ниско ниво на защита от киберпрестъпления и изтичане на голяма база данни с
информация
 Изоставане от средното ниво развити държави и в последствие отблъскване на
инвеститори
 Недостатъчно добри политически решения и практики

Според направените преценки на вътрешната и външната среда са идентифицирани
общо 38 фактора, от които 9 се класифицират като силни страни на сектор „държавно
управление“, 10 като негови слаби страни, 9 като възможности и 8 – заплахи.
Като силни страни на дигитализираното държавно управление в България се посочва
наличието на нормативна уредба – закони и подзаконови нормативни актове, както и
вече формулирана стратегия за развитие. Друга силна страна е наличните интернет
страници на публичните институции, също и оборудване в администрациите. Всички
въведени до момента практики като например Национален портал за пространствени
данни и Единен портал за електронни административни услуги също спадат към
споменатите в анализа силни страни на електронното управление. Премахването на
бюрократичните практики също се посочва като силна страна, защото това би
спомогнало за по-ефективното и по-ефикасното функциониране на административните
структури в системата на публичния сектор. Технологиите в правителствените
институции и сектори могат да намалят разходите, бюрокрацията, монотонните
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повтарящите се рутинни задачи и корупцията. Това е изключително благотворно,
особено за оптимизиране на средствата, които могат да бъдат пренасочени към жизнено
важни сфери-като здравеопазване и образование
Детайлният преглед на анализа, третиращи проблематиката на електронното
управление в България, показва, че към момента се откриват повече слаби страни на
процеса, отколкото силни такива. Липсва единна, обща за цялата администрация
информационна система за организиране и управление на процесите, както и
универсална електронна идентичност. Това означава, че всяка отделна институция
генерира различен код за ползване, което значително затруднява гражданите и
функционирането на системите. Липсва и оперативна съвместимост в работата на
администрацията, което води до неизпълнение на поетите ангажименти за електронни
системи в Европейския съюз. Все още не е изпълнен принципът „служебно начало“,
който се състои в едно събиране и многократно използване на информацията от
администрациите от различен тип и на различно ниво. Което означава, че липсва
координация

и

интеграция

межди

различните

администрации.

Ускорената

технологизация, автоматизация, роботизация, навлизане на изкуствен интелект би
редуцирала значително заетите в администрацията и съответно разходите, но това ще
остави голям дял от хора безработни, ако са в предпенсионна възраст и не могат да се
преквалифицират. От друга страна преквалификацията на служителите може да бъдат
препятствана от недостига на ресурси за това и възрастта им.
Ползите и възможностите от въвеждане на електронно управление в страната биха
били по-голямо удобство и оптимизиране на работния процес. Друга възможност, която
би се откроила е ускоряването на процеса по вземане на решения. Очаква се нарастване
на приходите и намаляване на разходите. Политическите потребности от електронно
управление са дефинирани в множество български стратегически документи, както и в
документи на ЕС. С въвеждането на електронно управление в България се очаква
повече прозрачност на действията, което би довело до намаляване на корупцията. От
друга страна, се поставя въпроса за киберсигурността и опазването на големия масив от
информация, която се съхранява. Много често кибератаките са насочени именно към
администрацията, защото тя обработва огромен масив от данни не само за физически
лица, компании, но също така и за проекти. С непрекъснатото развитие на
киберсигурността администрацията трябва да полагат сериозни усилия, за да използват
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адекватни системи и методи за сигурност. В редица държавни сектори чрез
дигиталните технологии могат да бъдат решени няколко ключови проблема-липса на
специфични кадри и ефективност, недостиг на ресурси, борба с корупция.
В

анализа

е

поставен

административното

акцент

обслужване,

по

върху

възможността

електронен

път,

за

подобряване

на

чрез

предоставяне

на

административни услуги и достъп до обществена информация за цялостната дейност на
публичния сектор. За да се оптимизира процеса на въвеждане на електронното
управление, са изведени административните проблеми, които възникват в процеса по
въвеждане му в публичния сектор. Като основен проблем се смята ниското ниво на
дигитални умения у гражданите в страната. Това значително би затруднило
ефективното ползване на предоставяните дигитални услуги. Друг проблем, който се
откроява е затрудненото осъществяване на управление в рамките на административни
структури, чиито звена не могат да осъществяват обмен на данни и информация
помежду си. Невъзможност за осъществяване на междуведомствен обмен на данни и
информация по електронен път, което възпрепятства осъществяването на функциите и
правомощията на органите на публично управление и предоставянето на комплексни
услуги.

Поддържане

на

недостатъчно

актуална

информация

относно

административните структури и ръководните им органи във връзка с комуникацията
между публичния сектор, граждани и бизнес организации. Недостатъчно ниво на
публичност във връзка с въвеждането на е-управление, което провокира висока степен
на незаинтересованост, недоверие на обществото към резултатите от въвеждането на еуправление. Тези фактори водят след себе си ниска степен на осъзната необходимост
сред българските граждани относно предимствата и възможностите, които предоставя
е-управлението. Ако България и други по-бедни страни забавят дигитализацията в
правителствения сектор, това ще се отрази на нивото на напредналост на държавата в
редица сектори. Но дигитализацията също така може да доведе до секторна
безработица и дехуманизация на редица публични услуги.
Идентифицираните административни проблеми при въвеждането на е-управление в
публичния сектор на Република България, създават предпоставки за затрудняване на
комуникацията в и извън системата на публичния сектор, което води до
възпрепятстване на процеса по управление в отделните административни структури и
осъществяването на междуведомствена комуникация.
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От написаното до тук може да се направи заключение, че забавянето на внедряването
на електронното управление се дължи на недостатъчен капацитет и инфраструктура,
значително дублиране и несъответствия в регистрите, както и неефективни политики за
управление на информацията и достъп до данните. Изводът, който може да се направи
е, че идентифицираните организационни проблеми създават предпоставки за
неефективното и неефикасното функциониране на е-управлението в публичния сектор
на Република България и възпрепятстват цялостното му въвеждане на Централно,
областно и местно ниво. С навлизането на цифровите технологии във всички сфери на
обществения и стопански живот, е от изключително голямо значение да се осмислят
ползите, които могат да се извлекат от новите технологии. Темповете, с които
иновативните технологии обземат ежедневните и работни процесите, нарастват все побързо. Това налага преосмисляне и приспособяване на всички и най-вече на държавната
администрация към иновациите. За постигането и устойчивото развитие на новите
технологии трябва да се оползотвори потенциала на предлаганите иновации. За да се
повиши конкурентоспособността на българската икономика, е необходимо да се
развиват нови сфери в икономическия и обществен живот. Това може да се направи
чрез автоматизиране и придаване на допълнителна стойност на съществуващите
икономически сектори, засилване на предлагането и ефективността на публичните
услуги. Особено в настоящата ситуация на криза, причинена от коронавируса, стана
ясно колко са важни в днешно време дигиталните технологии и уменията да се борави с
тях. Кризата ни показа колко са взаимозависими световните икономики и как мрежите,
свързаността и добрите дигитални умения ги поддържат.
IV.

ПРЕГЛЕД

НА

ДОСЕГАШНИТЕ

ДЕЙНОСТИ

С

ДИГИТАЛНИ

ТЕХНОЛОГИИ В СЕКТОРА
Светът е дигитален и се нуждае от цифрово активирано състояние. Цифровите
технологии напълно промениха начина, по който функционират икономиките,
включително тяхната структура, начин на осъществяване на производството, широта на
потребителския избор, естество на пазарите на труда и необходимостта от нови умения
(Reljic, Evangelista and Pianta, 2019). Докато правителствата възприемат възможностите
на цифровите технологии и данни за подобряване на тяхната ефективност, в отговор на
нуждите на обществеността, естеството на работата, извършвана от държавните
служители, се променя. Правителствата, независимо дали са национални или местни,
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трябва да следват очакванията на гражданите. Да управляват нарастващия натиск върху
бюджетите и да дават отговор на новите политически въпроси, за да се запази и
възстанови доверието. Кризата с COVID-19 представлява ново предизвикателство за
нивата на доверие, но също така демонстрира важността на по-гъвкава и адаптивна
обществена услуга за справяне с несигурността. При анализ на въздействието на
кризата COVID-19 като катализатор за трансформация на правителството, ОИСР
установи, че правителствата, които действат като „цифрово активирани държави“, са
били по-добре подготвени да използват цифрови технологии и данни за управление на
кризата и демонстрираха по-голяма устойчивост и отзивчивост като резултат (OECD,
2020). Създаването на цифрово активирано състояние надхвърля „електронното
управление“, което се фокусира върху технологиите и подобряване на ефективността в
отговор на правителствените нужди. Тази еволюция изисква цифрови държавни
практики, които се концентрират върху разработването на политики и услуги, които да
отговарят на нуждите на потребителите.
Правителствата се променят, за да станат по-ефективни и ефикасни. Създадени
за работа в индустриалната епоха, много организации от публичния сектор са
йерархични, функционират на принципите на командването и контрола и не използват
достатъчно цифрови инструменти за обработка на рутинни процеси. Резултатите са
високи разходи, неотзивчиви организации и обществено недоволство. Хората смятат,
че правителството е раздуто и неефективно и не служи на обществения интерес. Те се
притесняват

дали

правителството

е

в

състояние

да

се

справи

с

новите

предизвикателства в областта на общественото здравеопазване, образованието,
транспорта, търговията и националната сигурност. Много хора не смятат, че
правителствата отговорят на нуждите на 21-ви век. Но в действие влизат нови процеси,
които могат да подобрят това положение. Един от тези процеси е автоматизация на
роботизирани процеси (RPA). Другото е интелигентна автоматизация (известна още
като когнитивна автоматизация). Всяко от тях се внедрява в държавни администрации
и започва да променя начина им на функциониране. За да функционират ползотворно
внедрените процеси, от съществено значение е да разберем как се използват тези
инструменти, какви са възможностите и рисковете и как да се обучат служителите да
използват

новите

технологии

по

отговорен

начин.

В

по-дългосрочен

план

перспективите пред цифровото управление са добри и това би променило към по-добро
естеството на работата в държавната администрация. Става въпрос за това да се работи
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заедно с машините и да се намери начин, по който наистина да се използва най-доброто
от двата свята.
Автоматизацията на роботизирани процеси (RPA) се отнася до софтуер или процеси,
които позволяват автоматизиране на рутинни административни задачи. Той разработва
правила за обработка на документи и разполага с поредица от решения, които
обработват задачите въз основа на предварително зададени насоки. Когато ключовите
условия са изпълнени, инструментът може да плаща фактури, да обработва искове или
да извършва финансови транзакции. Тези видове цифрови инструменти се използват за
различни неща - от възстановяване на пътни разходи, събиране на данни и обработка на
искове до административно съответствие и обработка на фактури. Включени са и
"чатботове", които могат да отговарят на често задавани въпроси - например да
определят работното време, да обяснят как да се върнат повредени артикули или да
предоставят помощ при подаване на жалби и по-този начин освобождават човешките
оператори от необходимостта да отговарят на едни и същи запитвания отново и отново.
Понякога инструментите на RPA водят до значителни икономии на разходи и време,
както и до по-висока удовлетвореност на служители и клиенти. Роботизираната
автоматизация на процесите (RPA) е в центъра на вниманието на правителствата и към
момента се извършва внедряване на процеса. Според проучване на Gartner, което е
проведено във Великобритания, 19% от респондентите от правителствения сектор са
заявили, че вече използват RPA през 2021 г., а други 33% са заявили, че възнамеряват
да го внедряват през следващите две години. Популярността на RPA се разширява в
правителствата по няколко причини. На първо място, тя не се възприема като сложна
или всеобхватна система. Много от тях го разглеждат като "евтин" начин за постигане
на ефективност на работното място и процесите и за осигуряване на по-добро
обслужване на заинтересованите страни в държавната администрация. Областите,
които могат да бъдат рационализирани, са финанси, обществени поръчки, заплати,
набиране на персонал, човешки ресурси. По отношение на оптимизирането на
процесите възможностите са в контактния център, обработката на заявления,
регистрацията, управлението на случаи, управлението на безвъзмездни средства. От
друга страна, интелигентната автоматизация (ИА), известна също като когнитивна
автоматизация, е вид RPA, която включва изкуствен интелект, машинно обучение или
обработка на естествен език. Тя може да включва анализ на данни и сложни форми на
анализ. ИА е динамична по своята същност и разчита на алгоритми, които имат
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способността да се учат и адаптират, когато придобият опит. Вместо да бъдат
механични или статични по природа, тези инструменти могат да интерпретират
информация и да вземат решения, които надхвърлят простото прилагане на правила.
Примерите за ИА включват анализ на текстове, обработка на дневници за жалби и
управление на удовлетвореността на клиентите. Технологиите за ИА обхващат и
анализа на данни, който може да проследява работата на администрацията - подгрупа
от инструменти, които представляват начин за интерпретиране на информацията по все
по-сложен и ефективен начин. Тъй като голяма част от публичните данни са
неструктурирани по своята същност, ИА е подходяща за осмисляне на текстова или
графична информация, която няма единно форматиране или е без особена организация.
В Съедини Американски Щати например Администрация за социално осигуряване
(SSA) е имала 20 000 върнати плащания за допълнителен осигурителен доход всяка
година, което е отнемало средно три минути за обработка на едно плащане. Но след
внедряването на система RPA служителите успяват да намалят времето за обработка до
три секунди за всяко плащане. Също така Министерството на финансите използва RPA,
за да подобри системите си за финансово управление. Според негови служители
отделът използва "стандартизирани решения, които насърчават финансовата цялост и
оперативната ефективност в цялото правителство“. Това му позволява да увеличи
управленските си ресурси и да намали грешките във финансовата отчетност и анализ.
Въпреки това има и администрации, които не прилагат толкова успешно
автоматизираните процеси. Преди да може да се автоматизира процесът, трябва да се
извърши цял куп работа по подготовката му. Част от тази допълнителна работа
вероятно ще има ударно въздействие върху системите и начина, по който хората
работят около тях. В някои изследвания се стига до заключението, че държавните
администрации постигат "ограничен напредък" поради факта, че ИА изисква по-голяма
техническа сложност, а повечето организации от публичния сектор не разполагат с
необходимия опит. Те просто не разполагат с обучена и квалифицирана работна сила,
която да прилага по-сложни алгоритми или да използва ползотворно възможностите,
които автоматизираните процеси предлагат.
Към момента в България са се случили няколко реформи в дигитализацията на
държавната администрация, но основно породени от появата на Ковид-19. Пандемията
ускори темповете на дигитализация и показа силната нужда от тях. Затварянето на
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границите и въвеждането на ограничителните мерки, показа нуждата от промени в
трудовия кодекс и защитата на правата на служителите и възможността за работа от
вкъщи. Въведоха се промени в гражданския процесуален кодекс („ГПК“), с които бяха
въведени различни възможности за дистанционни действия в иначе консервативните
правила на гражданския процес. ГПК разреши на различни участници в процеса да
участват дистанционно. В основата на промените в дигитализацията на гражданския
процес е и възможността за участие на заинтересованите страни в онлайн съдебни
заседания и срещи. Друга новост към направените реформи е въвеждането на онлайн
свидетелство за съдимост. Потребителите могат да изпращат заявки за свидетелство за
съдимост към Министерството на правосъдието по електронен път, а те могат да
предоставят услугата и на български, и на английски език. Друго нововъведение, което
въведе Евротръст е наличието на квалифицирана електронна поща. Това е услуга, която
дава възможност на юридическите и физически лица да изпращат и получават всякакъв
вид документи, в това число и съдебни решения. Потребителите също така имат достъп
до информация относно точното време на изпращане и получаване на документите си.
Национално осигурителният институт също е сред администрациите, които преминаха
към електронен достъп до техните услуги. Те дават възможност за електронно
сдобиване с персонален идентификационен код (ПИК). Важно е да се отбележи, че
основна роля за това играят и все по-широко разпространените квалифицирани
електронни подписи. Също така, някои процедури за кандидатстване за безвъзмездна
помощ позволяват идентификация с електронен подпис, включително с и такъв
предоставен от Евротръст.
Друг мощен катализатор на публичната дигитализация в близко бъдеще може да се
окажат и удостоверенията за електронна идентичност, за които също е налице
определена законова регламентация. През 2019 г. цифровите обществени услуги са се
подобрили значително. Вижда се забавяне при въвеждането на новите документи за
самоличност с електронна идентификация, като през последната година е постигнат
малък напредък. Наваксването на закъсненията в процеса на реформи, свързани с
изпълнението на стратегията, би допринесло за значителни подобрения в цифровата
публична администрация.
Имотният пазар е единственият такъв, който въпреки пандемията продължи да се
развива с устойчиви темпове. Това доведе до необходимостта от промени в
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Правилникът по вписвания. Агенцията по вписвания осигури възможност за заявяване
на различни услуги чрез регистриран отдалечен достъп и възможност за преглед на
електронния образ на поискани незаверени преписи от сканирани копия чрез Единния
портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) към Агенцията.
Тези услуги включват справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията,
извлечения от съдържанието на всички книги и регистри, незаверен препис от всички
вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверение за
наличието или за отсъствието на вписване.
В ерата на Covid-19 пандемията няма причина дигитализацията да бъде ограничавана в
публичния сектор. Тя би спомогнала на държавната администрация и частния бизнес за
поддържането на нормален начин на живот. Публичният сектор може да играе важна
роля в трансформацията чрез използване на дигитални технологии за постигане на побързи, по-плавни процеси и услуги както за компаниите, така и за обикновените
граждани. Хората също трябва да са активни; инвестирането в учене през целия живот,
което ще им позволи да се възползват от новите възможности на пазара на труда. Те
трябва да са по-гъвкави в кариерата си.
За целите на настоящия анализ, ще обърнем най-голямо внимание на
въвеждането на Изкуствения интелект (AI) и блокчейн технология в икономическата
дейност „държавно управление“, тъй като чрез него ще успеем да изведем
необходимите дигитални компетентности и умения за сектора в България.
1. Изкуствен интелект
Потенциалните употреби на изкуствения интелект (AI) в правителството са
широки и разнообразни3. Когнитивните технологии биха могли да революционизират
всеки аспект на правителствените операции4. Съществуват шест типа правителствени
задачи, които биха били облекчени с употребата на ИИ.

3 Wirtz, Bernd W., Weyerer, Jan C., Geyer, Carolin. 2018. Artificial Intelligence and the Public Sector—
Applications and Challenges".International Journal of Public Administration. 42 (7): 596–
615. doi:10.1080/01900692.2018.1498103. ISSN 0190-0692. S2CID 158829602.

3.Executive Summary - Demystifying artificial intelligence in government | Deloitte Insights". 2017.
www2.deloitte.com.
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 Разпределение на ресурси, когато е необходима административна поддръжка за
по-бързо изпълнение на задачите.
 Големи данни - когато те са твърде големи, за да могат служителите да работят
ефективно и множество данни да могат да бъдат комбинирани, за да се осигури
по-добра информация.
 Недостиг на експерти - включително как да се отговори на основни въпроси и да
се научат проблемите в различните сфери.
 Предсказуем

сценарий-историческите

данни

правят

редица

области

предсказуеми.
 Процедурни - повтарящи се рутинни задачи.
 Разнообразни данни - където данните дават различни решения
Потенциалните и действителните употреби на ИИ в правителството могат да бъдат
разделени на три широки категории: 1) тези, които допринасят за целите на
обществената политика; 2) тези, които подпомагат обществените взаимодействия с
правителството; и 3) други употреби.
1.1.) Принос към целите на обществената политика:
-Получаване на обезщетения при загуба на работа, пенсиониране, тежка загуба и
раждане на дете - почти незабавно, по автоматизиран начин (по този начин, без да се
изискват никакви допълнителни действия от гражданите);
-Предоставяне на социалноосигурителни услуги;
-Класифициране на спешните повиквания въз основа на тяхната степен на спешност
(като системата, използвана от пожарната в Синсинати в Съединените щати )
-Откриване и предотвратяване на разпространението на болести (пак там (7))
-Подпомагане на държавни служители при вземане на социални плащания и решения за
имиграция (6)
-Отсъждане на изслушвания за освобождаване под гаранция (7)
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-Разглеждане на случаи, касаещи здравеопазването (7)
-Наблюдение на социалните медии за обществена обратна връзка относно политиките
-Наблюдение на социалните медии за идентифициране на извънредни ситуации
-Идентифициране на измамни искове за обезщетения
-Прогнози за престъпление и препоръчване на максимално полицейско присъствие
-Прогнозиране на задръствания и автомобилни произшествия
-Изисквания за поддръжка на пътищата
-Идентифициране на нарушения на здравните разпоредби
-Предоставяне на персонализирано обучение на учениците
-Оценяване на изпитни работи
-Подпомагане на отбраната и националната сигурност
-Базиран на симптоми здравен чатбот AI Vaid за диагностика
-Подпомагане на обществените взаимодействия с правителството
-ИИ (AI) може да се използва за подпомагане на членовете на обществеността да
взаимодействат с правителството и да имат достъп до правителствени услуги чрез:
-Отговаряне на въпроси с помощта на виртуални асистенти или чатботове ;
-Насочване на заявки към съответната област в правителството;
-Попълване на формуляри;
-Подпомагане при търсене на документи (напр. търсене на търговска марка на IP )
-Насрочване на срещи
-Примерите за виртуални асистенти или чатботове, използвани от правителството,
включват следното:
През февруари 2016 г., австралийската данъчна служба въвежда виртуален асистент на
своя уебсайт, наречен „Алекс“ . Към 30 юни 2017 г. Алекс може да отговоря на повече
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от 500 въпроса, участва в над 1,5 милиона разговора и разрешава над 81% от
запитванията при първи контакт.
Австралийската национална осигурителна схема за инвалидност (NDIS) разработва
виртуален асистент, наречен "NDIA", който приема формата на аватар. „NDIA“ има за
цел да подпомага потребителите на NDIS да се ориентират в услугата. Проектът струва
около 4,5 милиона долара , но по-късно е спрян.
Отделът за услуги на австралийското правителство използва виртуални асистенти в
части от своя уебсайт, за да отговарят на въпроси и да насърчават потребителите да го
ползват - относно плащанията на семейството, търсещите работа студенти и свързана
информация. Отделът също така въвежда вътрешно ориентиран виртуален асистент,
наречен „MelissHR“ , за да улесни достъпа на служителите на отдела до информация за
човешките ресурси.
Естония изгражда виртуален асистент, който да съдейства на гражданите при всяко
взаимодействие, което имат с правителството. Автоматизираните и проактивни услуги
„насочват“ услугите към гражданите при ключови събития от техния живот
(включително раждания, смърт, безработица и др.). Един пример е автоматизираното
регистриране на бебета, когато те се родят.
1.2.) Предимства на използването на ИИ (AI) в правителството
В основата на ИИ (AI) в държавните услуги са техники като машинно обучение и
дълбоко обучение, компютърно зрение, разпознаване на реч и роботика. Откриването
на кибер аномалии може да революционизира стратегиите за киберсигурност в
правителствените системи.
Автоматизиране на рутинни задачи
Човешката работна сила не може ръчно да обработва големи данни, особено масивите,
събрани от военните, космическите и други правителствени сектори. Но ИИ може да
изпълнява отнемащи време и досадни задачи бързо и точно. Чрез автоматизиране на
прости, добре дефинирани задачи, ИИ рационализира операциите и увеличава
работната сила. Тогава служителите могат да отделят повече време за решения, които
изискват изрично човешки принос. Например, Службата за гражданство и имиграция
на САЩ (USCIS) използва компютърно генериран виртуален асистент на име „Ема“, за
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да отговаря на въпроси и да насочва хората към правилната област на уебсайта. Но
човешки служител може по-добре да обясни решенията на USCIS и да обучи
посетителя за следващите стъпки.
Изпълняване на специфични задачи
В правителствени агенции като Министерството на отбраната на САЩ (DoD), ИИ може
да подобри моментната осведоменост и вземането на решения; повишаването на
безопасността на оборудването като самолети, кораби и превозни средства в опасни
ситуации; прогнозиране кога важните части ще се повредят, автоматизиране на
диагностиката и планиране на поддръжка. ИИ също така помага за подобряване на
морските, теренните и аеронавигационните карти, които са жизненоважни за мисиите
на DoD (МО), като помага да се осигури безопасна и прецизна навигация и по-добро
наблюдение.
Изследвания и разработки
Комбинацията от изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления (HPC) и
анализи подпомагат изследванията в медицината, изследването на геномиката,
инженерството, сеизмологията, астрофизика и много други области. ИИ (AI)
алгоритмите, например позволяват по-бързи и по-евтини прогнози на 3Д протеинови
структури от последователности от аминокиселини. Това знание може да помогне на
изследователите да разберат по-добре заболяванията и да проектират лекарства за
тяхното лечение.
Комунални услуги
Вашингтон използва видео ИИ AI за проверка на канализацията
Повече от 700 000 жители зависят от водоснабдяването и канализацията на окръг
Колумбия за надеждно отстраняване на отпадъчните води. Но с части от
инфраструктурата на повече от 200 години, 3000 км канализационна тръба на града се
нуждаят от непрекъсната проверка и поддръжка.
Сигурност
ИИ (AI) помага на ФБР да намери изчезнали деца по-бързо
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Всяка година ФБР съобщава за почти половин милион изчезнали деца. Националният
център за изчезнали и експлоатирани деца служи като клирингова къща за критична
информация, която да помогне за намирането на децата. Разширените анализи и ИИ
могат да помогнат за обработката на подозрителни онлайн дейности и бързото
предоставяне на информацията до съответния правоприлагащ орган.
Сигурност. Агенция за напреднали изследователски проекти в областта на
отбраната (DARPA)
DARPA разработва интелигентната технология за гръбначния стълб. Програмата
изследва софтуер с отворен код, за лечение на наранявания на гръбначния мозък и
подпомагане на парализирани пациенти да си възвърнат движенията. Изследователите
планират да записват двигателни и сензорни сигнали и да научат как да използват
изкуствени невронни мрежи, за да стимулират мястото след нараняване.
Приложения5:
Киберзащитата в САЩ е в центъра на вниманието на медиите след разкритията за
евентуална руска намеса в изборния процес в САЩ. При все по-сложни форми на атаки
е наложително правителствата да разполагат с технология, която може да се защитава
срещу такива атаки. Технологичната компания NVIDIA изгражда решения, които могат
да откриват кибер заплахи по-бързо и по-ефективно.
Прогнозиране на задръстванията на трафика
Натоварените градски райони често имат проблеми със задръстванията, които местните
власти се борят да овладеят. Част от проблема е, че задръстванията в трафика са трудни
за прогнозиране. Освен ключовите часове пик, трафикът може да се натрупа и в друго
време през деня, причинявайки значителни проблеми по пътищата. През 2016 г.
резултатите от експеримент за използване на методи за дълбоко обучение за
прогнозиране (на ИИ) на краткосрочни условия на трафика разкриват отлична
прогнозна стойност при 90 процента. Възможността за прогнозиране на условията на
движението дават възможности на местните власти да предприемат проактивни мерки
за облекчаване на задръстванията в най-натоварените зони на транспортната
инфраструктура на града.

5 https://www.intel.com/content/www/us/en/government/artificial-intelligence.html
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По-бърза обработка на заявления за имиграция
Набор от действия, които често представляват значителни проблеми за отделите за
имиграция и натурализация в правителствата, е кандидатстването и обработката на
заявления за визи и имиграция. Често има значително изоставане в имиграционните
отдели поради времето, необходимо за обработка на всеки случай.
Подобрена идентификация на престъпници
Алгоритмите за машинно обучение и дълбоко обучение, които революционизират
откриването и класификацията на изображения, могат да бъдат използвани от
държавните полицейски сили за идентифициране на престъпници. Софтуерът за
разпознаване на лица продължава да се подобрява и правителствата могат да използват
тези подобрения в своя полза, като идентифицират престъпници в обществени места.
Подобрената идентификация идва и от използването на софтуера за анализиране на
изображения от видеонаблюдение и други източници в целия регион, в който се очаква
да бъде заподозреният.
Превод в реално време в настройките за обществени услуги
Много съвременни страни са мултикултурни и многоезични, а жителите и посетителите
говорят на различни езици. Недоразумение може да възникне в контекста на
обществените услуги, когато гражданите или посетителите се стремят да общуват с
различни правителствени служби и открият, че им липсва владеене на местния език.
Подобренията в системите за превода на реч в текст, благодарение на машинното
обучение и дълбокото обучение, могат да премахнат тези комуникационни бариери,
като предоставят превод в реално време в настройките на обществените услуги.
Проучването „Изкуственият интелект в публичния сектор: европейска перспектива за
2020 г. и след това“6 показа, че две трети от респондентите виждат ИИ като приоритет.
Докато много местни, регионални власти и национални правителства признават
потенциала на ИИ, само 4% от анкетираните обществени организации са го ползвали,
за да трансформират своята организация. Само 10% от анкетираните организации
използват ИИ за решаване на сложни проблеми, а 9%, за да променят значително
начините си на работа. Само 12% са го използвали, за да създадат значителна стойност
6 https://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-CNTNT-eBook-artificialSRGCM3835.pdf
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за външни заинтересовани страни като граждани и бизнес. Едва 4% от анкетираните
институции са успели да използват ИИ, което води до организационна трансформация.
ИИ

също

така

предлага

потенциал

за

справяне

с

най-сложните

глобални

предизвикателства, пред които е изправен светът, като изменението на климата и
неравенството. Изследването показа, че приемането на ИИ се очаква да донесе четири
основни предимства:
i) Оптимизиране на процесите, за да станете по-ефективни и продуктивни.
Например публичната администрация може да подобри работните си процеси,
като използват ИИ (AI) за насочване на запитвания, позволявайки автоматизация
на излишната работа и намаляване на грешките.
ii) Трансформиране на услугите, за да бъдат по-качествени – и разработване на
нови. В здравеопазването, например, ИИ (AI) може да подобри резултатите за
пациентите,

като

анализира

индивидуалната

информация

за

тях

за

персонализирано лечение.
iii) Ангажиране на заинтересованите страни, така че гражданите, бизнеса и
партньорите да имат по-добро преживяване. В транспорта ИИ може да подобри
потребителското изживяване на пътниците, като използва исторически данни и
данни в реално време, за да предвиди търсенето и да гарантира, че услугите
винаги са достъпни в точното време.
iv) Постигане на по-добри резултати с по-малко усилия от страна на служителите.
Например, виртуалните асистенти могат да съкратят времето, прекарано в
отговор на основни запитвания, докато прогнозният анализ позволява поинформирано вземане на решения. Технологиите с изкуствен интелект вършат
работата, която е твърде скучна и повтаряща се, или твърде обемна или сложна.
В резултат на това служителите са свободни да се съсредоточат върху по-важни
задачи или да работят в новите си роли и функции, създадени от дигиталната
трансформация. ИИ също така дава прогнози, за да подпомогне тяхното вземане
на решения по сложни въпроси, вместо да замества професионалната преценка.
2. Какви са ползите от Blockchain в правителството и публичния сектор?
Дигиталното правителство, базирано на блокчейн, може да защити данните, да
рационализира процесите и да намали измамите, разхищаването и злоупотребите, като
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същевременно повишава доверието и отчетността. При модел, базиран на блокчейн,
физическите лица, фирмите и правителствата споделят ресурси чрез разпределен
регистър, защитен с помощта на криптография. Тази структура елиминира възможни
повреди и по същество защитава чувствителните граждански и правителствени данни.
Правителството, базирано на блокчейн, има потенциала за следните предимства7:
 Сигурно съхранение на правителствени, граждански и бизнес данни
 Редуциране на трудоемките процеси
 Намаляване на прекомерните разходи, свързани с управлението на отчетността
 Малък потенциал за корупция и злоупотреби
 Повишено доверие в правителството и онлайн гражданските системи
Кои правителства проучват тези възможности?
Все повече правителства се присъединяват към надпреварата за приемане на
регулаторно законодателство и стартиране на пилотни проекти, съсредоточени около
блокчейн технологиите. Правителствата искат да ги използват, за да осигурят
киберсигурност, оптимизиране на процесите и интегриране на хиперсвързани услуги,
като същевременно засилват доверието и отчетността.
Управление на идентификационни данни за правителствата и предприятията
Сигурността и идентичността са сложни и непрекъснато развиващи се проблеми както
за корпоративните, така и за държавните системи. Системите, базирани на блокчейн,
предоставят изключителна полезност при решаването на проблеми с идентичността и
цифровите системи. Корпоративни блокчейн решения за правителството се предлагат
от „OpenLaw8“, управлението на активи Treum9, управлението на идентичност uPort10 и
автоматизация на процесите от Pantheon11 и Kaleido12.

7 https://consensys.net/blockchain-use-cases/government-and-the-public-sector/
8 https://www.openlaw.io/
9 https://www.treum.io
10 https://medium.com/@uPort/veramo-uports-open-source-evolution-d85fa463db1f
11 https://pantheonx.io/#/home/en
12 https://www.kaleido.io
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Правителствени услуги на ConsenSys
Управление на самоличността: Sotara13 ще даде възможност на държавни служители
и граждани да регистрират самоличността си в блокчейн, да управляват активи и данни,
да изпращат и изискват идентификационни данни, да разрешават транзакции.
Интелигентно регулиране: Sotara ще позволи на агенциите да проектират и създават
правни документи и регулации със защитени от подправяне интелигентни договори,
които също са базирани на блокчейн.
Управление на активи и проследяване на процесите: Sotara ще моделира и улесни
държавните процеси и ще увеличи способността за проследяване на цифрови и
физически активи.
Бюджетиране и финансово управление: Sotara ще проследява и съгласува
държавните транзакции незабавно и прозрачно, като драстично ще намали разходите и
повиши ефективността.
Оперативната

съвместимост

на

платформата

ще

позволи

допълнителни

приложения, тъй като повече функции в публичния сектор преминават към базирани на
блокчейн решения.
Какви са случаите на използване на блокчейн в правителството и публичния
сектор?
-Интелигентни градове
-Централно банкиране
-Валидиране на образование и професионални квалификации
-Проследяване на ваксинации
-Проследяване на заеми и студентски стипендии
-Събиране на данък върху заплатите
Как блокчейн ще повлияе на интелигентните градове?

13 https://decentralized-id.com/blockchain/ethereum/consensys/

33

Интелигентният град използва информационни технологии и данни, за да интегрира и
управлява физическа, социална и бизнес инфраструктура, за да рационализира услугите
на своите жители, като същевременно гарантира ефективно и оптимално използване на
наличните ресурси. В комбинация с технологии като IoT, облачни изчисления и
блокчейн технологии, правителствата ще могат да предоставят иновативни услуги и
решения на гражданите и местните общини.
ConsenSys14 работи за реализиране на инициативи за интелигентен град в Дубай и Цуг
(Швейцария).
Smart Dubai: Използване на блокчейн за създаване на безпроблемно градско
пребиваване в ОАЕ. „Smart Dubai“ е инициатива, ръководена от шейх Мохамад бин
Рашид Ал Мактум, която се стреми да направи Дубай най-щастливият град в света чрез
използване на блокчейн, AI и IoT технологиi.
Zug Digital ID: Представяне на гражданска идентичност в блокчейна
Идентификационният номер на Цуг е инициатива, инициирана от управата на област
Цуг, която предоставя цифрова, децентрализирана, суверенна идентичност на всеки от
своите граждани, за да им позволи да участват в дейности, свързани с града и областта,
като проверка от градските служители, гласуване и достъп до държавни услуги.
Банки и правителство
Брутният сетълмент в реално време е непрекъснат процес на сетълмент на
междубанкови плащания в регистрите на централната банка, за разлика от сетълмента в
края на всеки ден. Блокчейн позволява значително увеличаване на обема на
транзакциите и устойчивостта на мрежата, което позволява на централните банки да
обработват RTGS с по-бързи темпове, с повишена сигурност.
Акценти от индивидуални проекти15:
-Проектът Exonum за регистър на собствеността върху земята в Джорджия
преминава бързо към производствена фаза, тъй като блокчейн технологията се използва
14 https://consensys.net/blockchain-use-cases/government-and-the-public-sector/

15 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115049
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като отделен допълнителен технологичен метод, който осигурява безопасност и
сигурност за цифрови сертификати, съхранявани в земята на Националната агенция за
публичен регистър (NAPR) база данни със заглавия.
- Проектът за проверка на академичните акредитации на Blockerts в Малта
подчерта важността на изследването на блокчейн технологията за улавяне на
предимствата на първопрохождащите чрез приемане на независими от платформата
стандарти с отворен код.Проверката на академичните пълномощия е единствената
услуга за краен потребител в извадката, която може да бъде препоръчана за прилагане
под формата на многостранна платформа за целия ЕС. Услугата генерира мрежови
ползи за университетите, гражданите и работодателите и отговаря на политическите
приоритети на единния цифров пазар.
- Проектът за сделки с имоти Chromaway в Швеция демонстрира потенциала на
автоматизацията, базирана на блокчейн, за постигане на огромни печалби в
ефективността при сетълмента на многостранни транзакции и намаляване на
несигурността между агентите.Този проект посочва редица препятствия, които
възпрепятстват използването на блокчейн технология за сложни транзакции с висока
стойност, като прехвърляне на недвижими имоти. Тези препятствия включват
законността на цифровите подписи.
- Проектът за децентрализирана идентичност uPort на област Цуг в Швейцария
позволява на гражданите да създават базирана на блокчейн идентичност, която е
независима от правителството и само веднъж се удостоверява от властите. Дизайнът на
проекта използва интелигентни договори за управление и контролирано споделяне на
лични данни, предоставяйки отличен пример за това как блокчейн може да се използва
за повече овластяване на гражданите. Децентрализираната система за идентичност
обаче все още изисква паралелно да съществува централизирана, държавна система за
атестиране.
- Проектът Infrachain, който се реализира в Люксембург, позволява по-бързо
пилотно внедряване на блокчейн в публичния и частния сектор чрез рамка за
управление за частни вериги. Той осигурява основен градивен елемент за блокчейн
системи, работещи с услуги за крайни потребители, които имат контрол на достъпа.
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Рамката също така установява референтни изисквания за необходимата физическа
инфраструктура, включително отделяне на хардуерни ресурси от софтуерния слой.
- Проектът за пенсионна система в Холандия има за цел да създаде пенсионно
администриране за всички партньори в екосистемата, базирано на блокчейн.
- Системата за интелигентни ваучери Stadjerspas в Гронинген, Холандия, въвежда
базиран на блокчейн продукт за преразпределение на обезщетенията за граждани с
ниски доходи, позволяващ насочване на социални помощи.
- Освен горните примери, също така блокчейн технологията се използва за
противодействие на измами с данък добавена стойност (ДДС). Базираното на блокчейн
събиране на ДДС елиминира възможните злоупотреби.
Специфични констатации
И трите основни функции на блокчейн: нотариална заверка, споделена база данни и
автоматизация на работния процес могат да бъдат полезни за различни оперативни
капацитети на правителствата и полезни за взаимодействието с гражданите и бизнеса.
Програмата на политиката трябва да се съсредоточи върху подкрепата за: (i) споделяне
на знания между държавите-членки; (ii) целенасочено разработване на нови пилотни
проекти; (iii) определяне на стандарти за сигурност, поверителност, управление и
оперативна съвместимост; (iv) създаването на основни компоненти на блокчейн; и (v)
създаване на специализирани инфраструктури за специфични случаи на използване от
голямо значение за ЕС, например данъчно облагане.
Други случая на употреба16 илюстрират как правителствата могат да прилагат
блокчейн за решаване на реални проблеми.
Доказателство за собственост и прехвърляния
Сделките със земя и исканията за доказване на собственост могат да натоварят
държавните агенции с документация и административна работа. Използвайки
блокчейн, правителствата могат постоянно да съхраняват транзакции с активи като
земя, имущество и превозни средства в публична книга.
16https://blogs.worldbank.org/governance/blockchain-technology-has-potential-transform-government-firstwe-need-build-trust
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Департаментът по поземлен регистър на грузинското правителство, например,
създава инструмент за поземлен регистър за проследяване на собствеността върху
земята и сделките с недвижими имоти в границите на страната. В резултат на това
правителството има по-голяма прозрачност в сделките със земя и заинтересованите
граждани могат да потърсят парче земя и да получат точна информация, тъй като
всички първоначални и последвали продажби се записват, поставят се времеви печати и
се съхраняват завинаги. Този процес също така значително намалява вероятността от
корупция, тъй като разпределената книга е по-сигурна.
Самоизпълняващи се договори17
Традиционното изпълнение на юридически договори е скъпо, както за правителствата,
така и за техните граждани. Въпреки това, интелигентните, самоизпълняващи се
договори, активирани от блокчейн, могат да премахнат нуждата от посредници и
потенциално да подобрят създаването и изпълнението на договорите. Те са публично
достъпни и защитени в мрежата. Например, шведският поземлен регистър използва
базирано на блокчейн решение за прехвърляне на собственост върху земя.
Прекратяването на посредничеството и премахването на нотариалната заверка чрез
интелигентни договори намалява времето за транзакции с повече от 90 процента. Някои
индустрии се опитват да създадат консорциуми, които използват интелигентни,
самоизпълняващи се търговски договори през блокчейн, за да подобрят потока на стоки
между различни държави.
Управление на социалните придобивки (пак там)
Правителствените системи, които предоставят социални помощи, като например за
безработица, могат да срещнат злоупотреби, инфилтрирани от определени лица и
групи, като например кибер хакерите. Blockchain може да подобри управлението на
записи и да осигури защита, въпреки че въпросите на поверителността трябва да бъдат
разгледани задълбочено. Поддържането на анонимни идентификационни номера и
данни в базите данни на работодателите, докато се съхранява криптирания ключ
(цифров „пръстов отпечатък“) в блокчейна, може да помогне за защитата на данните.
17https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/tech-forward/howgovernments-can-harness-the-potential-of-blockchain
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Холандия,

например,

използва

инфраструктура,

базирана

на

блокчейн,

за

администриране на своята пенсионна програма.
Правителство на САЩ и използване на блокчейн
Отделът за здравеопазване и човешки услуги (HHS) на САЩ е разработило
приложение, наречено Accelerate18 за управление на договорно таксуване, което
използва блокчейн, ИИ (AI), машинно обучение (ML) и автоматизация на процесите.
Accelerate е проектиран да управлява по-добре портфолиото на HHS от 100 000
договора на стойност около 25 милиарда долара в около 50 системи. Блокчейнът в
Accelerate създава указател към неструктурирани данни (например документи), вместо
да съхранява самите данни. Accelerate може да получи информацията за договора,
разпръсната из цялата бюрократична система чрез репликация на данни и става
първото федерално базирано на блокчейн приложение, което е сертифицирано от
определен одобряващ орган, вътрешен висш управленски служител. Accelerate е
разширен до управление на придобиването - по-лесно получаване на информация за
договор. HHS прогнозира спестявания до 720 милиона долара с течение на времето и
може да разшири Accelerate до клиничните данни. Изследванията се извършват от
Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) за използване
на блокчейн, за да помогне за проследяване на огнища на общественото здраве като
хепатит А. През 2017 г. главният софтуерен архитект за Центъра за надзорна
епидемиология и лабораторни услуги в САЩ започва да изгражда доказателства за
концепция за подобряване на наблюдението между държавните граници. Интересът
към блокчейн за използване в биомедицински приложения нараства бързо.
Азиатски правителства
През 2019 г. филипинското правителство одобрява приемането на базирано на
блокчейн решение за приблизително 80 селски банки, за да получат достъп до
финансови услуги. Мотивиращ усилията е фактът, че само 42% от филипинците на
възраст 15 или повече години имат банкова сметка поради редица фактори.

18 https://www.accelerate.world/blockchain
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Здравеопазване и критична инфраструктура19
Здравеопазване
Интересът към блокчейн за използване в биомедицински приложения се е удвоил за
годините от 2015 до 2019 г. Използването на блокчейн в електронните здравни досиета
(EHRs) има пет характеристики на EHR: управление, оперативна съвместимост,
поверителност, мащабируемост и сигурност. Вече е предложено използването на
блокчейн като всеобхватен обмен на здравна информация за защитена здравна
информация, която да се обменя на национално ниво в Съединените щати, с
технология, базирана на блокчейн, която да се използва като услуга за локация на
записи, насочваща към демографски копия на медицински досиета, съхранявани в
споделен набор от сървъри, наречени Patient Identity Brokers. Такъв дизайн е подходящ
за последните регулаторни промени в Съединените щати. Законът не само предоставя
на пациентите правото на техните здравни данни, но също така гласи, че здравните
системи не могат да блокират информацията от тези данни. Законът е приет през 2016
г. и едва през март 2020 г. е издадено окончателно правило от Службата на
националния координатор, в което се описва как трябва да работи обменът на
информация от доставчика към пациента.
Критични инфраструктури (енергиен сектор)
Министерството на вътрешната сигурност на САЩ дефинира 16 елемента на критична
инфраструктура, включително енергия, храна и селско стопанство и транспорт, наред с
редица други. Посочва се, че „сигурността и устойчивостта насърчават националната
политика за укрепване и поддържане на функционираща от критична важност
инфраструктура“. Министерството на енергетиката на САЩ възлага няколко проекта
както на индустрията, така и на академичните среди за създаване на „Енергиен
интернет“. Целта е да се изгради усъвършенствана рамка за управление на
разпределени енергийни ресурси, за да се поддържат бързи, мащабируеми и сигурни
комуникации между партньори.
19 https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3427097
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Как правителствата могат да използват политиката и блокчейн технологията20, за
да спрат корупцията в обществото?
Блокчейн може да играе уникална роля в предотвратяването на корупцията в
правителството. Неговата технология предлага уникална комбинация от постоянно и
очевидно съхраняване на записи, прозрачност и одит на транзакциите в реално време и
автоматизирана функционалност на интелигентния договор.


Обществени поръчки

Обществените поръчки (или държавните поръчки) са най-големият пазар за държавни
разходи и най-големият източник на корупция от страна на официални лица в световен
мащаб. Различни фактори превръщат този правителствен процес в място на корупция
както в страните с високи, така и с ниски доходи. Процесите на избор на доставчици са
сложни и непрозрачни, включващи висока степен на човешка субективна намеса. Тези
уязвимости не само водят до харчене на огромни финансови потоци, но и изкривяват
пазарните цени, намаляват здравословната конкуренция и често водят до некачествени
стоки и неефективни услуги. Процесът, базиран на блокчейн, може директно да се
справи с рисковите фактори за корупция при поръчките, като улесни надзора на трети
страни върху транзакциите и позволява по-голяма обективност и уеднаквеност чрез
автоматизирани интелигентни договори, като по този начин повишава прозрачността и
отчетността на транзакциите и участниците .


Регистри за собственост върху земята

Различни правителства започнаха да експериментират с базирани на блокчейн регистри
на собственост върху земята. Някои инициативи, като тези в Швеция, са мотивирани от
желание за повишаване на ефективността в индустрия с интензивни транзакции. Други,
като тези в Хондурас и Индия, имат намерение да наложат и разширят правата на
собственост и да подобрят прозрачността в процес, уязвим от корупционни практики.
Базираните на блокчейн поземлени регистри могат потенциално да осигурят сигурна,
децентрализирана, публично проверяема и неизменна система за записи, чрез която
лицата могат да докажат окончателно своите права върху земята. Тези качества
20 https://www.weforum.org/agenda/2020/07/5-ways-blockchain-could-help-tackle-government-corruption/
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намаляват възможността за користна манипулация на правата върху земята и
повишават устойчивостта на собствеността върху земята като цяло.
Държавите с несъществуващи, непълни или неправилни поземлени регистри трябва да
преминат през трудния процес на събиране, почистване и дигитализиране на тази
информация, преди да може да функционира базиран на блокчейн регистър на
собствеността върху земята. Освен това, степента на свързаност и технологично
разбиране в рамките на населението може да определи осъществимостта на поземлен
регистър, базиран на блокчейн, в краткосрочен план.


Електронно гласуване

Нарастващата

загриженост

относно

сигурността

на

изборите,

целостта

на

регистрацията на избирателите, достъпността на допитванията и избирателната
активност накара правителствата да обмислят платформите за гласуване, базирани на
блокчейн, като средство за увеличаване на доверието в изборния процес и защита на
данните.


Защита на чувствителни данни

Нарушенията на лични данни стават все по-голяма част от живота в днешния дигитален
свят. Пълните имена, номерата на социалното осигуряване, датите на раждане, адресите
и номерата на шофьорските книжки на 143 милиона американци бяха разкрити при
пробив в базата данни на Equifax през 2017 г. Само 2 години по-рано повече от 20
милиона записи на минали и настоящи държавни служители бяха откраднати от бази
данни, поддържани от Службата за управление на персонала.


Правителствените

агенции,

като

Министерството

на

вътрешната

сигурност, смятат да въведат и блокчейн приложенията в киберсигурността.
DHS финансира блокчейн стартъпи за провеждане на изследвания и разработки
и проучване на нови подходи към киберсигурността. Според официален
представител на DHS „технологиите на блокчейн имат потенциала да
революционизират начина, по който управляваме онлайн идентичността и
достъпа до интернет; този проект за научноизследователска и развойна дейност
ще помогне да се приближи този потенциал към реалността."


Намаляване на разходите и подобряване на ефективността
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Служител на GSA (General Service Administration) наскоро заявяват, че блокчейн21
решение може да „намали преките разходи за анализиране на предложение за
обществени агенции с близо 80 процента“. Във всеки един момент във федералния
бюджет има трилиони долари несъгласувани средства. Процесът на съгласуване на тези
средства отнема много време, струва скъпо и създава бюджетна несигурност. Система
за плащане и счетоводство, която използва блокчейн, може да осигури постоянна
одитна следа и да улесни по-бързото съгласуване.
3. Правителство и употреба на големи данни
Големите данни и анализите могат да се прилагат към почти всяка програма в
публичния сектор, за да осигурят осезаеми резултати. Анализът на данни може да се
ползва в отговор на големи природни бедствия (като тайфуна Хайян в Китай) за
идентифициране на здравни проблеми, координиране на хората и предотвратяване на
проблеми с недостига на вода. Наскоро, след урагана Мария (САЩ и карибски басейн),
е използван анализ за идентифициране на областите на нужда и за по-ефективно
разпределение на ресурсите.
Против прането на пари. Анализите на големи данни се използват за предотвратяване
на пране на пари и финансови престъпления, пряко засягащи терористични
организации или недобронамерени чужди правителства, които използват незаконни
финансови дейности за финансиране на операциите си.
Вътрешни заплахи. Използването на анализи, базирани на големи данни за откриване
на аномалии и застрашително поведение помага за предотвратяване на измами и
киберпрестъпления, чрез които се източват пари и ресурси, които иначе биха могли да
бъдат използвани за различни програми в помощ на гражданите.
Ефективност на работната сила. Институциите могат по-добре да разберат
пропуските в работната сила, когато служителите се пенсионират или напускат, за да
отидат частния сектор. Освен това те подобряват резултатите, които имат пряко
въздействие върху гражданите. Независимо дали става дума за борба с национален
проблем с наркотиците, реакция на местно бедствие, защита срещу загуба на

21 https://www.boozallen.com/s/insight/blog/3-potential-benefits-of-government-blockchain.html

42

чувствителна информация или интелектуална собственост, или просто повишаване на
ефективността на правителството прогнозите, които може да се получат хранилища с
големи данни, ще имат все по-голямо значение за институциите. Ежедневните дейности
на правителството, като управление на социални помощи, събиране на данъци,
наблюдение на националните здравни и образователни системи, записване на данни за
трафика и издаване на официални документи генерират и събират огромни количества
данни всеки ден. Информацията, която е лесно достъпна в реално време, позволява на
държавните агенции и отдели да идентифицират областите, които се нуждаят от
внимание, да вземат по-информирани решения по-бързо и да прилагат необходимите
промени. Правителствата могат да използват големи данни и анализи и за да подобрят
прозрачността и ефективността в публичното управление. Правителствените агенции
могат да се възползват от внедряването на платформи за големи данни, като подобрят
начина, по който използват ИТ, откриват нови възможности и услуги, разбират
корелациите и тенденциите в основните данни и подобряват вземането на решения.
Други приложения на големите данни в правителството22


Здравеопазване

Голям брой здравни системи по света зависят от държавни субсидии и подкрепа, за да
функционират. Но това прави възможна загубата на ресурси или несправедливо
разпределение на държавни субсидии. Големите данни дават на правителствата ясна
картина за това къде, колко и защо се харчат пари.


Селско стопанство

В рамките на една държава е трудно да се следи добитъка и земята. Начинът, по който
правителствата управляват и подкрепят своите фермери и техните ресурси, може да
бъде променен чрез големи данни, така ще се опростява управлението на селското
стопанство.


Транспорт

Поради множеството фактори в транспорта е почти невъзможно да се предотврати
всяка авария, която може да се случи. Правителствата могат да наблюдават
транспортния сектор с помощта на големи данни, към който да свържат ИИ и така да
22 https://www.analyticssteps.com/blogs/big-data-public-sector-applications-and-benefits
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гарантират по-безопасни, по-добри и нови пътища. Местните правителствени агенции
могат да анализират данните за трафика по различни маршрути. Пътни сензори,
видеокамери и GPS устройства предават данни за трафика в реално време, които
аналитичните инструменти обобщават. Така ръководителите на трафика могат да
идентифицират потенциални рискове за пътната безопасност въз основа на тази
информация в замяна. В градските райони маршрутите на обществения транспорт се
коригират в реално време за справяне с всяка идентифицирана заплаха в
осъществяването на трафика. Изграждането на безопасна среда в градовете започва с
пътната безопасност.


Образование

И на държавно, и на общинско ниво правителството може по-добре да разбере
образователните нужди с помощта на големи данни. Младежите, които ще развиват
страната в бъдеще, ще имат достъп до образование с най-високо качество. Освен това,
големите данни могат да се използват за подобряване на оценката на учениците и
проследяване на техния индивидуален напредък.


Изкореняване на бедността

Много правителства от години се опитват да изкоренят бедността в страните си. В
резултат на големите данни е по-лесно да се идентифицират областите, които имат
неотложни нужди и как да се отговори на тях.


Данъчно облагане

Данните от социални мрежи и други източници ще помогнат на данъчните власти да
проверят точността на информацията или да идентифицират потенциални измами.
Възможно е това да не е пълен списък и някои хора/компании да са се изплъзвали от
радара на ИТ. Правителството ще може да открива измами и да максимизира
събираемостта с помощта на прогнозни анализи.


Отворено правителство

Институциите и потребителите могат свободно да обменят информация в рамките на
инициативи за отворени данни, повишавайки доверието, прозрачността и отчетността
между гражданите и правителството. Това включва анализ на настроенията на
гражданите, за да помогне на политиците да дадат приоритет на услугите и да са наясно
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с интересите и гледните им точки. Подпомагане на правителствените икономисти при
изготвянето на точни финансови прогнози чрез комбиниране на множество източници
на данни. Също така и подобряване на киберсигурността за откриване и спиране на
опитите за хакване. И по-доброто разбиране на предпочитанията на избирателите за
провеждане на по-ефективни политически кампании.


Умни градове

Системите за управление и алгоритмите за вземане на решения също участват в
концепцията за „умни градове“. За да автоматизират процесите и да предоставят услуги
на гражданите и потребителите, местните власти все повече се обръщат към
технологиите за големи данни. В интелигентния град има пет основни стълба:
интелигентна

мобилност,

интелигентна

икономика,

интелигентно

управление,

интелигентна среда и интелигентни хора. Големи количества данни могат да се
използват в интелигентните градове за увеличаване на общественото участие,
насърчаване на икономическия растеж, подобряване на енергийната ефективност,
намаляване на емисиите на парникови газове, подобряване на сигурността и услугите за
спешна помощ и управление на замърсяването на отпадъчните води.


Прогноза за времето

Сензорите на Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) на сушата,
в морето и в космоса непрекъснато събират данни. Данните от NOAA се използват за
прогнозиране на идването на ураган или торнадо.


Национална сигурност

NSA използва Accumulo, проект с отворен код, разработен от Агенцията за национална
сигурност (NSA), който позволява на потребителите да съхраняват данни в големи
таблици за по-лесен достъп и подобрена сигурност. Докато Accumulo предотвратява
достъпа до информация, която може да разкрие лична информация, агенцията може да
я използва за разследване на различни престъпления.


Разкриване и предотвратяване на престъпления

Според Службата на ООН по наркотиците и престъпността, престъпниците са изпрали
повече от 1,6 трилиона долара през 2009 г., което се равнява на 2,7% от БВП на САЩ.
Мрежата

на

Бюрото

за

борба

с

финансовите
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престъпления

(FinCEN)

на

Министерството на финансите на САЩ събира и анализира голям брой банкови
транзакции, използвайки инструмента на големите данни. В резултат на това, прането
на пари, финансирането на тероризма и други незаконни дейности могат да се борят поефективно.


Киберсигурност

Освен откриване на злонамерен софтуер и опити за неоторизиран достъп, с ВАЩ
използват система за откриване на проникване за сензори, които могат да анализират
интернет трафика, влизащ и напускащ федералните държани системи. Аномалиите и
подозрителното поведение се идентифицират с помощта на анализ на големи данни.


Подобрено предоставяне на услуги

Огромни количества данни се създават и използват в публичния сектор или държавните
услуги. Чрез ефективното използване на големи данни федералното правителство
всъщност може да спести десетки милиарди долари годишно. Например федералните и
щатските правителства могат да извлекат следните ползи от големите данни:
- Бързо повишена производителност
- Подобрена прозрачност и намаляване на разходите
- Елиминиране на измами, премахване на злоупотреби
- Намалени престъпления и заплахи за сигурността
- Повишена възвръщаемост на инвестициите
- Ефективност на работната сила.
-Подобрена прозрачност и намаляване на разходите
В резултат на прозрачност от големите данни и блокчейн гражданите могат да
наблюдават въздействието при харчене на държавните разходи и да оказват натиск
върху правителството да харчи разумно. Обработката и споделянето на големи данни
позволява на организациите да предоставят информация като услуга. Намаляването на
измамите е едно от най-важните предимства на големите данни в правителството.
Идентифицирането на несъответствията може също да помогне на организациите да
премахнат вътрешните отпадъци. Злоупотребата и измамите, извършени от партии или
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от хората, на които обслужват, могат да бъдат изкоренени въз основа на мисиите,
възложени на различните агенции. Освен това големите могат да помогнат на
държавните правителствени служби при разкриването на престъпления и други
незаконни дейности, които представляват заплаха за стабилността на обществото. При
откриването на измами внимателният анализ на големите данни може да помогне за
идентифициране на необичайни поведенчески модели, които разкриват измамата. Те
могат да се използват за създаване на профили и статистически параметри за
идентифициране на транзакции, които трябва да бъдат проверени. Също така властите
могат да използват големи данни, за да разберат по-добре пропуските в работната сила,
създадени, когато служителите напускат или се пенсионират в търсене на нова работа.
4. IoT (Интернет на нещата)
IоT може да се използва в управление по различни начини, така, че то да може да
изпълни своите задължения към гражданите. Здравеопазването, образованието,
безопасността, банкирането и др. са основни административни компоненти, които
използват IoT технологични системи. Те работят с уеб базирани и облачни системи,
безжични мрежи, които предоставят услугите си23 на гражданите по удобен начин.
4.1. Здравеопазване
Здравеопазването е ключова отговорност на всяко едно правителството, колкото поздраво е населението, толкова повече ще има корелация пряко или косвено към БВП.
IoT позволява ефективно управление на свързването на здравни платформи и
устройства (т.нар. wearables, които измерват различни здравни параметри-пулс, кръв,
слюнка, кръвно налягане), като позволява на потребителите да получават актуализация
на ситуацията в реално време чрез свързване към централен потребителски интерфейс,
който се използва както за комуникация, събиране на данни и изготвяне на здравно
доклади и/или протоколи за лечение. Така могат да се актуализират здравните нуждите
на населението и да се генерират данни за изостанали райони с малко на брой здравни
заведения, така че те да могат да бъдат включени към здравните и обществени грижи.
Няколко страни ползват IoT като инструмент за предотвратяване на пандемията на
Covid и безопасно предприемане на коригиращи мерки, като същевременно позволява
на гражданите да получават в реално време и най-новата информация. Така се дават
23 https://www.analyticssteps.com/blogs/4-applications-iot-governance
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подробности за опасни зони на Сovid 1наблизо, които са категоризирани като зони в
червено, зелено и оранжево. Приложението предоставя и данни за свободни часове в
близка налична лаборатория за тестване на Сovid за тези, които се нуждаят. Тези
предложения имат опция за резервация на слот за ваксини за различни възрастови
групи. Това позволява на населението да намери най-близкия наличен медицински
център за ваксиниране, както и да открие подходящия слот въз основа на дата и време с
наличност в реално време. Големите данни, които ще се събират и използват от
правителството ще помагат да се управлява веригата за доставка на ваксини или
леглата в болниците по време на пандемията и изпращането на актуализации в реално
време до населението.
4.2. Образование
Образованието като друг обществен сектор ползва IoT чрез интелигентни класни стаи,
интелигентни дъски, онлайн учебни материали, които могат да бъдат достъпни
отвсякъде и уеб базирани методи на преподаване за учащи се от разстояние. Интернет
на нещата и интелигентните устройства дават възможност на училищата и учителите да
водят дигитално запис на напредъка на децата, така че да може да се проследява
наведнъж.
4.3. Инфраструктура и управление при бедствия
Държавните разходи за изграждане на пътища и мостове, електропреносни мрежи,
водопроводи, газоснабдяване, железопътни линии, летища и т.н. са огромни и много
важни. За да се погрижат за това, системите за управление на правителствата използват
сензори и алармени детектори, които могат да ги предупреждават в случай на някакъв
дефект. Такава базирана на IоT система с подходящ софтуер може да помогне за
осигуряване на нужното предупреждение и наблюдение с опит от предишна
информация за поддръжка и може да предотврати много аварии. Същата система за
наблюдение и превенция може да се използва в районите, които са предразположени
към бедствия. Например, районите, които са предразположени към горски пожари,
могат да имат система за сигнализиране, базирана на температура, районите,
предразположени към наводнения, могат да издават сигнали въз основа на данните за
покачването на водата, предоставени им чрез устройствата и сензорите на IoT.
4.4. Държавни услуги

48

IoT и усъвършенстваните анализи могат да помогнат за повишаване на ефективността
на управлението на населението чрез проследяване на предоставяните услуги и
предимства и обратна връзка от получателите. Друго приложение е наблюдение на
киберпрестъпленията. My Gov24 е уеб-базирана платформа в Индия, която има за цел
да интегрира гражданите в управлението чрез подход „Обсъдете“, „Направете“ и
„Разпространете“.
5. Определяне на ключовите длъжности
На база предварителен анализ и консултации с целеви администрации са
идентифицирани длъжностите, които ще бъдат засегнати от дигитализацията.
Приложени са следните критерии за оценка на длъжностите, които са определиили
изведените ключови длъжности:
Критерий
Влияние

Описание
върху Степен

процесите

на

отговорност,

длъжността/професията

която

носи

по

изпълняващият
отношение

на

ефективното изпълнение
Качество

Степен, в която заемащият длъжността/професията носи
отговорност

за

изпълнение

на

стандартите

и

изискванията към качеството на продуктите и услугите
Професионални

Степен на значимост на придобитите чрез обучение или

познания и експертиза

практика

знания,

умения

и

компетентности

за

изпълнението на дейността
Разрешаване

на Степен, в която заемащият длъжността/упражняващият

проблеми

професията е необходимо да се справя с проблеми от
различен характер, вкл. да прогнозира възникването на
потенциални проблеми, да анализира ситуацията, да
оценява различни алтернативи, да взима ефективни
решения и да оценява последствията от тях

24 https://www.mygov.in
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Функционална

Степен, в която изпълняващият длъжността/професията

отговорност

може да взема самостоятелни решения и необходимостта
от взаимодействие с други звена в предприятието и
организации извън него

За да се определят ключовите длъжности към икономическа дейност „държавно
управление“

бяха

проведени

срещи

с представители

на няколко

държавни

администрации: НОИ, НАП и ИПА. На база консултациите с тях се определиха
следните длъжности:
Код по НКПД 2011

Наименование на длъжност

2422 6007

Сътрудник по управление на европейски програми и
проекти

2422 7002

Главен инспектор, администрация

2422 7068

Служител

по

сигурността

на

информацията,

министерство/администрация/Столична община
2422 6054

Служители

по

сигурността

на

информацията,

община/район
3353 3011

Социален работник, администрация

2422 7032

Главен юрисконсулт, държавен служител

2422 7010

Главен архитект, община/район

2422 6008

Главен инженер, община/район

2422 6018

Главен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор

2411 6010

Вътрешен одитор

2422 7031

Финансов контрольор, държавен служител

3353 3003

Инспектор пенсионен по приходите
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4311 3007

Специалист, контрол приходи/Експерт по приходите
(електронен одит)

2422 6003

Експерт,

социално

осигуряване

-

в

Дирекция

Осигуряване на краткосрочни плащания
2412 5008

Експерт, банка/финансова/платежна институция - в
осигурителния архив

2120 6001

Актюер - в специализирана администрация

V. КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

VI. РАЗРАБОТВАНЕ НА КАЗУСИ/ПРИМЕРИ

Настоящото обобщение е направено в резултат на анкетиране на мениджъри/
ръководители и служители на 63 териториални администрации и 17 централни такива
от икономическа дейност 84 „Държавно управление“. Или по друг начин разделени на
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39 малки администрации, 36 средни и 7 големи такива. За малки администрации се
смятат до 50 служителя, за големи - над 500 щатни бройки, а за средни - между 200 и
500 щатни бройки. Публичните администрации, включени в изследването са:
 Национална агенция за приходите (НАП) – Администрира данъци и
осигурителни вноски, други публични и частни държавни вземания и
осъществява надзор върху хазартната дейност.
 Национален осигурител институт (НОИ) -

публична институция, която

управлява държавното обществено осигуряване в Република България. НОИ
администрира задължителното осигуряване за общо заболяване и майчинство,
безработица, трудова злополука и професионално заболяване, инвалидност,
старост и смърт. Националният осигурителен институт е компетентната
българска институция по прилагане на правилата за координиране на схемите за
социална сигурност и международните договори в областта на социалното
осигуряване по отношение на паричните обезщетения за болест, майчинство и
помощите при смърт; паричните обезщетения за безработица; пенсиите за
старост, инвалидност и наследствените пенсии.
 Регионално управление на образованието – Ловеч; Пловдив; Видин; Пазарджик;
Сливен; Силистра; Кюстендил; Варна; Перник, Враца и Шумен
 ИАНМСП
 Областна дирекция "Земеделие" Пловдив; София област; Добрич; Кюстендил;
Перник; Сливен; Ямбол и Бургас
 ИА "Сертификационен одит на срествата от европейските земеделски фондове"
 Държавна агенция за закрила на детето
 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
 Държавна агенция за закрила на детето
 Регионална дирекция по горите Бургас
 Областна администрация Велико Търново; Стара Загора; Софийска област
 Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
 Община Борово; Варна; Тервел, Девин; Стамболийски; Сливен; Ивайловград;
Айтос; Кричим; Смядово и Козлодуй
 Министерство на земеделието
 Общинска администрация – Лъки; Бургас; Златоград и Видин
 Комисия за енергийно и водно регулиране
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 Агенция по обществени поръчки
 Министерство на околната среда и водите
 ДАЗД
Анкетната карта е разпространена през месец март 2022 г. към посочените публични
администрации. Теренното изследване, което се извърши чрез интервюта и анкети, е
насочено към установяване на постиженията и проблемите в областта на
дигитализацията в публичните администрации. Основен акцент се поставя върху
оценката на компетентностите, които са необходими за персонала в настоящия момент
и в близко бъдеще в съответствие с директивите на ЕК за дигитализация. Разработени
са три вида въпросници: Анкетната карта се състои от два раздела:
•

Раздел I: Актуално състояние.

•

Раздел II: Обучение и повишаване квалификацията на работниците и

служителите в областта на дигиталните умения/компетентности.
Резултатите от попълнените карти са представени като проценти. В раздел I: Актуално
състояние резултатите са обобщени, както следва:
Дигитализацията на дейността в целевите администрации са на различно ниво. Относно
първи въпрос за самооценката на публичния сектор по отношение на моментното ниво
на дигитализация на дейностите превес има в отговорите на средното ниво, следват 30 с
ниско и само 5 се оценяват с високо ниво на дигитализирана дейност. Средно ниво на
дигитализация означава, че дигитални технологии се използват в административната
дейност и в част от основната дейност, когато свързани помежду си процеси са
автоматизирани и обединени заедно; ниско ниво - дигитални технологии (компютри,
специализиран софтуер и др.) се използват на базово равнище, предимно за целите на
административната дейност; а високо - преобладаваща част от основните дейности са
дигитализирани посредством използването на широк набор от нови технологии –
специализиран софтуер, роботи, изкуствен интелект, сензорни технологии и др.
Причините за това могат да бъдат бюрократичните правила, който следват всички
държавни администрации.
На втори въпрос какви дигитални технологии се използват в администрацията към
настоящия момент, 49 % от тях, отговарят, че използват специализирани софтуерни
продукти и изкуствен интелект и онлайн платформи за сътрудничество и комуникация.
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Според отговорите на респондентите 28% от администрациите използват Интернет на
нещата/Електронно правителство към момента. Нито една от посочените не използва
роботи към момента. В 10 % от администрациите намират приложение сензори за
регистриране на информация, а в 20 % от тях - софтуер за киберзащита (позволяващ
откриване на потенциални атаки и пробиви в сигурността, на база на автоматизирани
системи и данни за инциденти с наблюдение на информационните и комуникационните
ресурси в различни режими. Само една от попитаните администрации е отбелязала, че
използва Блокчейн технологии (за съхранение на информация в компютърна мрежа,
който представлява непрекъснато растящ списък от компютърни записи, наречени
„блокове“, свързани помежду си и кодирани криптографски), както и 3Д принтери.
Също така 50 % от тях използват онлайн платформи за сътрудничество и комуникация,
16 % - облачни технологии (внедряване на „правителствен/ управленски облак“ от
данни за прогнозиране и оптимизиране на държавното управление). 12 % от
анкетираните отговарят, че използват и мобилни приложения, като софтуерни
приложения адаптирани за телефони/таблети, които подпомагат дигитализирането на
работни и административни процеси и хартиени формуляри. Една от запитаните
публични администрации посочва, че разчита на умни технологии и системи/умни
градове като АИС комплексно административно обслужване и автоматизирани
информационни системи, и дигитално гражданство – функции по изграждане на
дигитален градски мениджмънт, както и създаване и поддържане на стойностна и
системна комуникация между община и граждани.
От използваните специализирани софтуерни продукти и изкуствен интелект: 50 % са в
областта на управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM); в областта на
финансите и счетоводство и за управление и планиране на ресурси (ERP) – 29 %; за
инвентар/активи и складови наличности (ЕАМ) и за калкулация на сметки, платежни
документи – 13 %. В по-голямата част от администрациите се използват инструменти за
продуктивност и отдалечена работа (Microsoft 365, Google Apps, OfficeSuite); софтуери
за електронна идентификация; софтуер за използване на електронен подпис. В 64 % - за
документооборот, логистика, анализ и прогнози (BI решения). От сензорите за
регистриране на информация в 33 % от администрациите използват сензори за
охранителни системи; измерване на телесна температура; преброяване; проверка на
документи (чекиране).
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На въпрос кои технологии е необходимо да бъдат въведени през следващите 5 години
в администрацията, с оглед подобряване дейността, основна част от анкетираните
смятат, че с оглед подобряване дейността на администрациите трябва да бъдат
въведени специализирани софтуерни продукти и изкуствен интелект, като отговорите
са разпределени в различните видове софтуери.
Половината от анкетираните смятат, че би било добре да се въведат някои от добрите
практики на електронно правителство като възможност за 99% онлайн публични услуги
(примерът на Естония – само брак и развод не могат да се уредят онлайн); прозрачност
и превенция на корупция чрез дигитални инструменти; електронен кабинет-заседания,
без хартия, предварителни генериране на въпроси, намиране на арбитражни решения
чрез изкуствен интелект. Много голяма част от запитаните смятат, че би било полезно
да се въведат и роботи – дронове за въздушно наблюдение и анализ на градската
инфраструктура и функционални системи. Една част от тях смятат, че трябва в
следващите 5 години трябва да се въведат мониторинг качеството и потреблението на
водата; сензори (IoT) за умно управление на отпадъците; сензори за управление на
уличното осветление; сензори за управление на умни светофари. А друга част от тях
смятат, че е необходимо въвеждане на

лицево разпознаване, което позволява

автоматична идентификация на лица и обекти (включително в снимки, видео и др.).
Отново половината от интервюираните смятат, че е необходимо внедряване на
„правителствен/ управленски облак“ от данни за прогнозиране и оптимизиране на
държавното управление (например: Azure, Amazon Web Service (AWS), Google Cloud
Platform (GCP), Oracle Cloud – отворени облачни платформи, които позволяват бързо да
се изградят, внедрят и управляват приложения в глобална мрежа). Както и мобилни
приложения като софтуерно приложение/вид компютърна програма, предназначено за
мобилно устройство; софтуер за смартфони, чрез който се подписват електронно
документи; софтуерни приложения адаптирани за телефони/таблети, които подпомагат
дигитализирането на работни и административни процеси и хартиени формуляри,
позволяващи на администраторите на услуги да:
•

Увеличат ефективността на работниците, като намалят часовете, прекарани за

всяка ежедневна дейност;
•

Намалят риска чрез елиминиране на грешки при въвеждане на данни и забавен

достъп до критични данни;
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•

Работят офлайн.

Половината от анкетираните смятат, че за следващите 5 години в администрацията
трябва да се въведат

умни технологии и системи/умни градове като системи за

виртуализация и облачни услуги; системи за координация и градско планиране,
включващи:

водоснабдителни

услуги,

комунални

услуги,

енергийни

услуги,

управление на недвижими имоти, събиране на отпадъци и др.; умен туризъм – картови
продукти, включващи множество услуги в едно, като: екскурзовод; ваучери за
отстъпки; карта на исторически места и музеи; информация за подходящи ресторанти,
магазини и места за забавление.; билет за най-предпочитани забележителности и т.н.;
умно управление на отпадъците – системите са изградени от IoT сеньори, които
осигуряват цялата необходима информация за взимане на управленски решения и за
оптимизиране на цялостния процес по извозването на боклуците – разпределение и
локализиране на контейнери; периодичност на извозването; маршрутизиране;
запълняемост на контейнерите и т.н. В строга връзка са включени: интелигентни
сензори, които отчитат моментното състояние на дадения контейнер; Wi-Fi връзка,
посредством която се осигурява трафик на данни до виртуалния облак и обратно; и,
разбира се, административен модул – предназначен за анализи и последващи решения.
По отношение на ефектът от дигитализацията в сферата на дейност на администрацията
52,5 % от респондентите са напълно съгласни с твърдението, че по-високата степен на
дигитализация оптимизира и автоматизира основни процеси в дейността. Трябва да се
отбележи, че много малка част от запитаните – само 6,25 % не смятат, че
дигитализацията има някаква положителен ефект върху процесите на работа. Отново
много голяма част от респондентите – 42,5 % казват, че са напълно съгласни с
твърдението, че по-високата степен на дигитализация повишава производителността на
труда, останалите 55 % споделят, че са по-скоро съгласни със същото твърдение.
Отново прави впечатление изключително ниският процент (2,5 %) на нито съгласни,
нито несъгласни с твърдението. На въпрос дали дигитализацията подобрява качеството
на предоставяните от предприятието услуги, 45 % от запитаните отговарят, че са поскоро съгласни с това твърдение. Само 5 % от всички респонденти твърдят, че не могат
да вземат отношение по въпроса, а останалите 50 % казват, че са напълно съгласни с
това, че качеството на услугите се е подобрило следствие на дигитализацията.
Забелязва се лек спад в напълно одобряващите твърдението, че дигитализацията
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подобрява условията на труд, но процентът отново си остава висок – 40 %.
Респондентите без мнение по въпроса отново не са много, но малко повече от до
момента – 13,75 %. Останалите са по-скоро съгласни със схващането, че условията на
труд се подобряват заради навлизането на нови технологии. 47,5 % от запитаните са
напълно съгласни с изказването, че дигитализацията предоставя на служителите в
администрацията възможност за по-голяма гъвкавост, бързина и свобода при вземане
на важни решения. Други 33,75 % от тях са по-скоро съгласни със същото твърдение.
Останалите 18,75 % са нито съгласни, нито несъгласни с това изказване. Откроява се
тенденция след въвеждането на нови технологии, в която за работа с тях, са
необходими по-висока квалификация и повече умения на работниците и служителите.
Отговорите на нашите респонденти също потвърждават тази тенденция като 60 % от
тях са напълно съгласни с това твърдение. Останалите 35 % от запитаните са по-скоро
съгласни със същото изказване. Само 5 % от тях са неутрални по отношение на
необходимостта от по-високо квалифицирани работници и служители. В същото време
на въпроса дали дигитализацията като цяло затруднява и усложнява работния процес,
53,75 % от респондентите заявяват, че са по-скоро съгласни с това схващане.
Останалите 17,5 % са напълно съгласни със същото твърдение, а 28,75 % - са нито
съгласни, нито несъгласни. Респондентите открояват и негативни тенденции след
въвеждането на новите технологии на работното място като натиск от незабавна
реакция в комуникационния процес; постоянна достъпност, дори в извън работно време
и натиск за едновременно изпълнение на множество задачи. 52 % от тях споделят, че са
по-скоро съгласни с това схващане. В отговорите на 20 % от запитаните се открива и
напълно съгласие с изказването, което означава, че те самите са били подложени на
стрес, следствие от дигитализацията на процесите. Останалите 28 % нямат мнение по
въпроса. По отношение на въпроса дали дигитализацията допринася за създаването на
нови работни модели и по-голяма прозрачност на работните и управленски процеси, 49
% от отговорилите потвърждават тази тенденция. Други 40 % също са съгласни с това
твърдение, но са по-умерени в изказването си. Останалите 11 % от респондентите не са
нито съгласни, нито несъгласни с това твърдение.
На въпроса дали има служител/отдел, който носи централизирана отговорност по
отношение на дигитализацията, почти половината от анкетираните отговарят, че няма
такъв

служител/отдел,

а

предложенията

за

въвеждане

на

нови

софтуерни

продукти/технологични нововъведения се подават при възникване на необходимост от
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съответния служител/работник. Друга по-малка част от запитаните споделят, че при тях
се е открила позиция за „експерт по дигитализация“, който отговаря за тази част. Други
15 % от респондентите казват, че при тях има орган на власт, който взема решенията за
въвеждането на нови технологии. Останалите споделят, че при тях има цял екип по
дигитализация, който се занимава с тази част от работния процес, съответно и има
ръководител на звеното по дигитализация и той взема основните решения. Според поголямата част от респондентите настъпването на пандемията COVID-19 е превърнала
дигитализацията в по-важен приоритет за публичните администрации, както и 33 % от
тях споделят, че броят на електронните административни услуги, предлагани от
администрацията, вследствие на пандемията от COVID-19 са се увеличили. Но е важно
да отбележим, че останалите 67 % казват, че броят на предлаганите дигитални услуги е
останал същият. От друга страна, по-голям брой от респондентите (54 %) споделят, че
работните процеси са се дигитализирали в тяхната администрация, следствие на
пандемията. По отношение на промяна за възможността за достъп по електронен път до
данни на други администрации (междурегистров обмен) вследствие на пандемията от
COVID-19, половината от отговорилите казват, че такава възможност не е настъпила, а
другата половина – че тази възможност се е увеличила. На въпроса какво възпрепятства
по-нататъшната дигитализация на предприятието, една част от анкетираните смятат, че
недостатъчната квалификацията на служителите и недостатъчната стандартизация на
работните процеси, са причина за това. По-голяма част от тях определят като пречка
пред дигитализацията на администрациите – недостатъчните финансови ресурси, с
които разполага тя. Еднакво значение се отдава на препятствия като липсата на ясни
приоритети в сферата на дигитализацията, сигурност на данните и липса на
регулаторната рамка в сектора на държавното управление. В отговор на въпроса дали
са се появили нови длъжности/професии, за упражняването на които се изискват
дигитални умения и използване на нови технологии, интервюираните отговарят, че
анализатор на данни е новопоявила се професия, както и че са се появили съпътстващи
дигитализацията нови задължения на служителите, за упражняването на които се
изискват дигитални умения. В отговор на въпроса дали администрацията разполага със
собствен център за обучения, в който се провеждат или биха могли да се провеждат
курсове за усвояване/повишаване на дигитални умения/компетентности, 93 % от
анкетираните отговарят, че администрацията не разполага с такъв център. Много малка
част от тях споделят, че разполагат с такъв център, който, обаче, извършва
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необходимите обучения като наема външни обучители. Други 2 % от тях заявяват, че
разполагат с наличен такъв център, но в него няма нужното оборудване, за да може да
се проведе такъв тип обучение. Основна част от запитаните отговарят, че при наемане
на нови служители, преценяват нивото на общите дигитални умения/компетентности
въз основа на информацията, посочена в автобиографията, или на документ за
завършена степен на съответстващо образование. Сравнително по-малка част от
анкетираните споделят, че това се случва след практическа проверка на място на
общите дигитални компетентности. Съответно при наемане на нови служители, нивото
на специфичните дигитални умения/компетентности се преценява отново въз основа на
информацията, посочена в автобиографията, както и на документ за завършена степен
на съответстващо образование. Разликата, обаче, че броят на тези, които правят
тестване/практическа проверка на специфичните дигитални умения/ компетентности се
увеличава. Както и се появява ново изискване за специализиран сертификат за
дигитални компетенции, който също една част от администрациите изискват. В
повечето администрации при установяване, че новонает служител не разполага с
необходимите общи и/или специфични дигитални умения/компетентности, се обучава в
процеса на работа, като му се определя ментор/наставник. В много по-малка част от тях
– той се изпраща се квалификационен курс в център за професионално обучение или се
организира

курс

за

повишаване

на

общите/специфичните

дигитални

умения/компетентности с вътрешни за администрацията обучители. Само в две от
посочените администрации споделят, че не наемат служителя и отново обявяват
позицията за свободна.
На въпрос как публичния сектор и се справя с

интензивното развитие на новите

технологии и навлизането им в сектора, анкетираните казват, че регулярно се
организират на място курсове/обучения за повишаване на квалификацията персонала в
областта на общите и специфични дигитални умения/компетентности с вътрешни или
външни обучители. При възникване/идентифициране на необходимост се организират
на място или изпращат служителите си на курсове/обучения по конкретни дигитални
компетентности (например: работа със специализиран софтуер, управление на
електронна машина и други) или за повишаване на квалификацията с вътрешни или
външни обучители. Също така регулярно, въз основа на предварително съставен
график,

се

изпращат

служителите

на

курсове/обучения

за

повишаване

на

квалификацията, включително в областта на общите/специфични дигитални умения в
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специализирани центрове за обучение. Както и използват и насърчават дуалното
обучение (обучение чрез работа), включително по отношение на общите и специфични
дигитални умения/компетентности. Според по-голямата част от анкетираните тези
обучение е хубаво да се случват чрез откъсване от работния процес, с ползване на
служебен отпуск. По-малка част от тях заявяват, че ученето на работното място е
удачен вариант.
По отношение на приети стандарти и процедури за проверка и валидиране на
дигиталните компетентности на своите служители, по-голяма част от публичните
администрации считат, че наличието на подобни стандарти и процедури за важни,
защото гарантират по-висока производителност и ефективност на работата, но все още
нямат изградени такива процедури.
На въпроса къде е най-подходящо да се провеждат обучения за повишаване на общите
дигитални умения на персонала, повечето от тях споделят мнението, че биха се
възползвали от организирани обучения в Института по публична администрация. Друга
част споделят мнението, че добър вариант също е в самата администрация с външни
обучители. Друг предпочитан вариант е във външни центрове за професионално
обучение (ЦПО). А за повишаване на специфичните дигитални умения – също голяма
част споделят, че биха се възползвали от организирани обучения в Института по
публична администрация. Важно е да отбележим, обаче, че за специфичните умения се
забелязва нарастване в броя на мненията, които предпочитат обученията да се
извършват във външни центрове за професионално обучение (ЦПО) или в
администрацията, но отново провеждани от външни експерти. Броят на тези, които
смятат, че обученията трябва да се извършват в администрацията с вътрешни
обучители е малък и за специфичните, и за общите дигитални умения. Също така
голяма част от анкетираните смятат, че от целево финансиране по проекти, е найудачният вариант да се финансират обученията за

повишаване на дигиталните

умения/компетентности на служителите. Останалите твърдят, че работодателят трябва
да покрива тези разходи по обученията.
Анкетираните споделят, че основно ръководител или служител в отдел „Човешки
ресурси“ отговаря за разработването на графиците за обучение и квалификации в
публичната администрация, включително тези в сферата на дигиталните умения. А
учебните програми за обучение и квалификации в администрацията, се разработват от
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Института по публична администрация или от центрове за професионално обучение
(ЦПО) с външни експерти.
По отношение на съществуването на

фирмени обучителни/квалификационни

програми, повечето от тях не разполагат с такива. За последната календарна година са
провеждани обучения по общи и специфични дигитални компетентности в ЦПО-та,
както и се предвижда новите такива обучения също да са в ЦПО-та.
От гл. т. навлизането на новите дигитални технологии, то ще са необходими на
администрациите определен тип кадри през следващите години, както следва:

Тип кадри

1.

Ще

Специалисти

бъде Ще

бъде Ще

бъде Няма

необходим на необходим

необходим

необходимо

предприятиет

на

на

ст

о до 1 г.

предприяти предприят

посочения

ето до 3 г.

ието до 5 г.

специалист

26 %

16 %

37 %

23 %

23 %

37 %

13 %

14 %

66 %

30 %

10 %

46 %

по 21 %

автоматизация на услугите
2.

Специалисти Big data и 17 %
разширени анализи

3.

Специалисти компютърни 7 %
симулации
различни

(изследват
крайни

потребителски продукти или
технологични

решения

преди да бъдат пуснати в
масова употреба).
4.

Специалисти развитие на 14 %
дигитални бизнес модели и
услуги
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от

5.

Специалисти

29 %

18 %

10 %

43 %

облачни 21 %

34 %

15 %

30 %

26 %

18 %

40 %

дигитален 15 %

18 %

14 %

53 %

13 %

24 %

16 %

47 %

киберфизични

системи

(системи,

при

които

свързани

информационни,

софтуерни

компоненти

механични

и

са
с

електронни

части, които комуникират
посредством

единна

инфраструктура за предаване
на данни, като например
Интернет.
6.

Специалисти

изчисления (съхраняване и
запазване

на

данни

в

отдалечени бази, достъпни
чрез интернет)
7.

Специалисти разработване 16 %
и интеграция на мобилни
приложения

8.

Специалисти
маркетинг

9.

Специалисти
концептуално планиране и
внедряване

10 Специалист Интернет на
нещата (IoT)
11 Специалист
Административни
информационни

системи

(АИС)
12 Специалист

електронна

идентификация
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13 Специалист

електронни

удостоверителни

услуги

(електронен

подпис,

електронен

печат,

електронна

препоръчана

поща,

удостоверение

уебсайтове

и

за

тяхната

автентичност и др.).
14 Специалист поддържане на
административни
информационни ресурси в
единно

облачно

пространство.
15 Специалист поддържане на
модули

от

Национално-

здравно

информационна

система

(електронни

направления,

електронна

рецепта

електронно

и

досие на пациента).
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16 Друго
(моля,

да
посочете

специалист,

който

вида
ще

необходим

е
за

предприятието и в какъв
хоризонт ще бъде нает)
Бизнес анализатори
Специалисти по мрежова и
информационна сигурност
Специалисти по мрежовата
инфраструктура
Администратори на бази
данни
Системни администратори

Самооценката на администрациите по отношение на моментното им ниво на
дигитализация на дейностите варира между средно и високо, дори на места спада към
ниско, като превес има към средното ниво, което означава, че дигитални технологии се
използват в административната дейност и в част от основната дейност, когато свързани
помежду си процеси са автоматизирани и обединени заедно.
В голяма част от публичните администрации се използват специализирани софтуерни
продукти и изкуствен интелект и онлайн платформи за сътрудничество и комуникация.
Облачните устройства и електронното правителство (интернет на нещата) все още не са
намерили широко приложение, но все повече се използват блокчейн технологии и
софтуерни програми за обезпечаване на сигурността на обикновена и класифицирана
информация.
Най-масово използваните специализирани софтуерни продукти и изкуствен интелект от
фирмите са в областта на финансите и счетоводство и за управление и планиране на
ресурси (ERP), също така в областта на управление на взаимоотношенията с клиенти
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(CRM), а също и софтуери за електронна идентификация и използване на електронен
подпис. Преимуществено се използват и инструменти за продуктивност и отдалечена
работа (Microsoft 365, Google Apps, OfficeSuite). Най-използваната онлайн платформа е
MS Teams, следвана от Zoom.
По мнение на публичните администрации през следващите 5 години, с оглед
подобряване, трябва да бъдат въведени специализирани софтуерни продукти и
изкуствен интелект. Дигитализацията има положителен ефект, изразяващ се в
оптимизиране и автоматизиране на основни процеси в дейността, повишаване
производителността на труда и подобряване качеството на предоставяните услуги и на
условията на труд, както и много други. В повечето от тях се смята, че дигитализацията
има и отрицателен ефект– загуба на работни места и повишаване на дигиталния стрес
(изразяващ се в очакване или изискване за: незабавна реакция в комуникационния
процес; постоянна достъпност; едновременно изпълнение на множество задачи и др.).
Настъпването на пандемията COVID-19 е превърнало дигитализацията в по-важен
приоритет за наблюдаваните административни структури. Очаква се през следващата
година болшинството от администрациите да имат нужда от специалисти с дигитални
умения в областта на автоматизация на услугите, киберфизични системи и облачни
изчисления.
VII. НАСТОЯЩО И БЪДЕЩО ТЪРСЕНЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ
Служителите трябва да овладеят редица мобилни инструменти, както и онлайн
инструменти за обработка на данни и вземане на решения.
На база определени основни професионални ангажименти се фиксират основните
дигитални умения, които служителите трябва да притежават в момента. Те се основават
на текущото технологично състояние в администрацията.
7.1. Дигитални умения, изведени на база извършения преглед на литература:
Познанията на служителите за технологиите в анализ на данни и изкуствен интелект ще
бъдат от жизненоважно значение.
С оглед на роботизация и автоматизация в сектор, то ще са необходими следните
умения:
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1. Ниско и средно ниво - работа с програми за контрол на роботи и автоматични
системи
За високо ниво - основи на програмирането;
2. Основни познания в мрежите;
3. Познание на микроконтролери;
4. Пневматика, хидравлика, контрол на стъпкови мотори, клапи, сензори и релета;


Блокчейн за умни договори, транспорт, логистика, клъстеризация и
управление (за мениджърски позиции):

1. Анализ на данни;
2. Статистика;
3. Основни статистически модели за Machine learning;
4. Визуализация на данни;
5. Основи на компютърната сигурност и криптография;
За по-ниски позиции минимална компютърна грамотност как да следват инструкциите
за функциониране и контрол на системите



Интернет на нещата:
Идентични като в 1 (роботизация и автоматизация)

1.


3 Д принтиране- с метални суровини

1. Основна работа с CAD системи (Fusion360, Solidworks);
2. Основни знания в машинопроизводството и другите области, където се използва;


Изкуствен интелект за командване на различни операции и мениджмънт

1. Визуализация и анализ на данни;
2. За по-ниски позиции минимална компютърна грамотност как да следват
инструкциите за функциониране и контрол на системите
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7.2. Прогнози, препоръки, политики и мерки за следващите 12 месеца
(краткосрочен период)
Изискванията за дигитални технологии (машини, роботи, софтуер, сензори, бази данни
и др.), които длъжността следва да владее и произтичащи от тях нови задачи,
изискващи дигитални умения, за съответните длъжности, са както следва:
-

Инспектор по приходите - сърфиране,

търсене

и

филтриране

на

данни,

информация и дигитално съдържание; оценяване на данни, информация и
дигитално съдържание; управление на данни, информация и дигитално
съдържание; взаимодействие чрез дигитални технологии; споделяне чрез
дигитални технологии; защита на устройства; защита на личните данни и
поверителност; решаване на технически проблеми; креативно използване на
дигиталните

технологии;

идентифициране

на

пропуски

в

дигиталната

компетентност
-

Експерт по приходите /електронен одит/ - Сърфиране, търсене и филтриране на
данни, информация и дигитално съдържание; оценяване на данни, информация и
дигитално съдържание; управление на данни, информация и дигитално
съдържание; взаимодействие чрез дигитални технологии; споделяне чрез
дигитални технологии; сътрудничество чрез дигитални технологии; онлайн
етикет; управление на дигиталната идентичност; разработване на дигитално
съдържание; интегриране и преработване на дигитално съдържание; защита на
устройства; защита на личните данни и поверителност; решаване на технически
проблеми; идентифициране на нуждите и технологични решения; креативно
използване на дигиталните технологии; идентифициране на пропуски в
дигиталната компетентност

VIII. ПРЕПОРЪКИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА
СИНЕРГИЯ

В

ДИГИТАЛНИТЕ

УМЕНИЯ

НА

РАБОТНИЦИТЕ

И

СЛУЖИТЕЛИТЕ В СЪОТВЕТНИЯ ОТРАСЪЛ/ПРОФЕСИЯ
В светлината на бързото развитие на технологиите и потенциала, който
предлагат данните, начинът на живот на хората, ученето, работата и взаимодействието
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между икономическите субекти вече не е същото. Постигането на дигитална работна
сила е от решаващо значение за отключване на потенциала на цифровите технологии и
данни за по-добро задоволяване на потребностите на гражданите.
Няма прости решения за трансформиране на аналогови организации в цифрови; не е
възможно да предположим, че е възможно да се замени съществуваща работна сила с
такава, която е по-„цифрово разумна“. Вместо това, публичните сектори трябва да
внедрят промяна в културата, подкрепена от холистични стратегии, които променят
работната среда за насърчаване на гъвкавостта и адаптивността; овластяват и дават
възможност на персонала им да бъде инициативен с положителен подход към
промяната; и да идентифицира, разбере и развие необходимия талант и умения за
дигитално осигурен публичен сектор.
Рамката на ОИСР за цифрови таланти и умения в публичния сектор предлага подход от
три стълба за насочване на публичния сектор (независимо дали е национален или
местен) за придобиване на дигитални таланти и оборудване държавните служители с
цифрови умения. Рамката показва, че началната точка е създаването на среда, която
насърчава работната сила да ръководи дигиталната трансформация. Организациите
трябва да разгледат всички елементи, които допринасят за създаване на дигитално
благоприятна работна среда, като например лидерство, организационна структура,
култура на обучение и начини на работа.
Тъй като е създадена дигитално подходяща работна среда, тя трябва да бъде допълнена
чрез определяне на цифровите таланти и умения, които дават възможност на
държавните служители да управляват цифровата зрялост. Отправната точка за
държавата с цифрови възможности е общество, включително държавни служители,
което е снабдено с основополагащи за 21-ви век умения. Тогава публичният сектор
може да инвестира в цялостен подход, който обхваща четири допълнителни области на
умения за подпомагане на зрелостта на цифровото правителство:
(1)

умения за цифрови правителствени потребители,

(2)

социално-емоционални умения за цифрово управление,

(3)

професионални умения за цифрово правителство и умения за дигитално

държавно лидерство.
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Администрация, която не само предоставя правилната подкрепа, но и идентифицира
уменията, необходими за дигиталното правителството трябва да обмисли как да
привлича, набира, задържа и развива работна сила, която води до по-голяма зрелост на
цифровото правителство. Човешките ресурси в публичния сектор трябва да се
адаптират и използват нови средства за привличане и задържане на служители, както и
за развитие на кариерни пътеки, които насърчават ученето. По този начин има обратна
връзка между околната среда, която определя организационната култура и прилагането
на практики за изграждане на път към дигитална работна сила.
Работният документ на ОИСР показва пътища за развитие на цифрова обществена
работна сила с необходимите умения за постигнете успешна цифрова трансформация.
Предлагат се следните действия за насочване на правителствата в разглеждане на
контекстните аспекти, аспектите на уменията и управлението на талантите на
дигиталната трансформация: Изграждането на подходяща среда за насърчаване на
дигиталната трансформация изисква лидери и техните организации да:
-

да са наясно с цифровите умения, които работната сила изисква, за да е в крак с

дигиталната еволюция;
-

да комуникират ясна и разбираема визия за ролята на дигиталния и активно да

защитават
ползи от цифровото управление;
-

демонстрират ангажираността си чрез видимо одобрение и активно участие в

ритъма на
цифрова доставка, намаляване на йерархичните слоеве и делегиране на вземането на
решения чрез овластяване екипи като единица за доставка
-

фокусиране

върху

цифровите

професии,

които

са

ориентирани

към

потребителите и имат специфични цели и роли;
-

създаване на култура на обучение, която насърчава и осигурява безопасност на

служителите да експериментират;
-

поддържат различни начини за работа с необходимите политики, инструменти и

технологии.
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Установяването на умения за състояние с цифрова поддръжка изисква:
-

по-широка стратегия за цифрови умения за обществото като цяло, гарантираща,

че всички са оборудвани с необходими умения за процъфтяване в дигиталната ера;
-

държавни служители, оборудвани с цифрови потребителски умения, които

поддържат зрелостта на цифровото правителство;
-

разнообразни и мултидисциплинарни екипи, състоящи се от добре обучени

дигитални и недигитални професионалисти, отразяващи комбинация от социалноемоционални умения и поведения на цифровото правителство;
-

проектиране и доставяне на надеждни и активни услуги с оглед на нуждите на

потребителите;
-

лидери, които моделират цифрови правителствени умения и активно оформят

средата за създаване на цифрово активирано състояние.
Създаването на път към цифрова работна сила изисква:
-

проактивни стратегии за набиране на персонал, които популяризират публичния

сектор като привлекателен, надежден и прозрачен работодател;
-

добре

проектирани,

справедливи,

надеждни

и

атрактивни

системи

за

възнаграждения, които поддържат ясно планиране на кариерата;
-

мениджъри, които наблягат на растежа на работните места и професионалното

развитие чрез мултидисциплинарност;
-

инвестиране в цифрови таланти чрез предлагане на редовни цикли за обратна

връзка и наставнически програми и осигуряване на обучение както по формален, така и
по неформален начин;
-

насърчаване на мобилността на работа и разнообразието от възможности за

избор на кариера за държавните служители.
Организациите от публичния сектор съществуват, за да отговорят на нуждите на
икономиката и обществото. Това усещане може да бъде мощна атракция и мотиватор за
хората, които избират да се отдадат на професионалния си живот на обществена услуга.
Тази полза се разпростира върху това да даде ентусиазъм на организациите от
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публичния сектор да развиват своите операционна среда и работни практики за
подобряване на резултатите за всички. По този начин подходите за цифрово
управление, които поставят гражданите в центъра и усилват близостта между
държавните служители и гражданите, са добре дошли както от организационна, така и
от индивидуална гледна точка. Докато страните приемат промяна на парадигмата от
електронно управление към цифрово управление, те създават нови практики, изследват
нови идеи и възприемане на иновативни дейности, за да се разберат нуждите на
обществото и да се отговори по-добре на потребностите на гражданите активирани от
цифровите технологии и данни, като същевременно се усъвършенстват.
За да използва ефективно данните и технологиите,

да отговори на нуждите на

икономиката и обществото, организациите в публичния сектор се нуждаят от способна
работна сила, която има правомощията да работи през организационни силози и
оборудвани да поставят нуждите на хората в основата на процесите на изготвяне на
политики. Постигането на тези резултати ще се осъществява чрез формирането на
екипи, работещи за справяне с проблемите на управлението около сътрудничеството
или техническите и регулаторните въпроси, свързани с достъпа и споделянето на
данни. Следователно, политиките трябва да се фокусират върху създаването на среда в
която разнообразни и мултидисциплинарни екипи могат да процъфтяват, като
например чрез възприемане на по-гъвкави начини за работни практики.

ІX. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА
Дигитализацията се превръща в реалност, а работата на правителствата ще се
свързва с това да са сигурни, че техните служители имат уменията, мисленето и
технологичната свързаност, за да са пълноценни, включително и тези, които работят
дистанционно. По същия начин те ще трябва да повишат уменията на гражданите, за да
извлекат максимума от дигиталните обществени услуги и по-широката цифрова
икономика. Трябва да се култивират мислене за развитие на ИИ в държавните
институции. Служителите трябва да се насърчават и стимулират да усъвършенстват
твърди умения като науката за данни, инженерство и опит в областта, както и меки
умения като иновации, управление на промените и сътрудничество. Утрешните
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държавни служители ще се нуждаят и от двата набора от умения, ако искат да допълнят
възможностите на ИИ. Служителите на първа линия трябва да бъдат подкрепени да
възприемат новите технологии, които променят ежедневните им роли, и да разберат, че
технологията е за да работи с тях, а не да ги замества.
Трябва да се разработи официален подход за управление на данни и инструменти за
изкуствен интелект по структуриран начин. Необходим е подход за добро управление,
за да се осигури надзор, насока и отчетност за напредъка. Това може да включва
разработване на насоки, процеси и процедури, които определят защо, кога и как да се
използват тези технологии. Етичните рамки за защита на поверителността, смекчаване
на пристрастията и реагиране на регулаторни промени ще помогнат за изграждането на
доверие сред гражданите и служителите.
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