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1. Иновации - специфика в публичния сектор 

 
Иновациите представляват нова идея или нов подход за 

постигане на даден резултат, който е различен от досега 

съществуващите подходи. Не съществува единно приета дефиниция за 

понятието иновация. В Бялата книга, издадена от Департамента за 

иновациите, университетите и уменията към Обединените нации, 

иновацията се дефинира като „успешно използване на нови идеи, 

които могат да представляват новост за компанията, организацията, 

индустрията или сектора. Тя води до прилагане на нови продукти, 

услуги, бизнес-процеси и модели, маркетинг-технологии“1. 

Иновация означава процес, в който организациите „правят 

нещо ново, например въвеждат нова практика или процес, създават 

нов продукт (стока или услуга) или възприемат нов модел на 

вътрешно- или външноорганизационни взаимоотношения 

(включително доставка на стоки и услуги)“2. 

Например наемането на нови служители представлява промяна, 

но е иновативна стъпка само когато служителите са наети с цел да се 

внесат нови знания или да се изпълнят нови задачи. 

Според анализ, публикуван в резултат от изследователска 

програма за технологично развитие PUBLIN3, която е осъществена в 

рамките на европейската V рамкова програма, съществуват няколко 

аспекта на иновациите. 

1. Иновации, въвеждащи промени в характеристиките и 

проектирането на услуги и и на процеси за създаване на услуги. Тези 

иновации включват разработване, внедряване и адаптация на 

съответните технологии; 

2. Иновации при доставка – представляват нови или 

алтернативни методи за решаване на задачи, за доставка на услуги 

                                                           
1 Department for Innovation, Universities and Skills. Innovation Nation, March 2008. 
2 Green, 2001 
3 Halvorsen, 2005. 
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или за взаимодействие с клиентите по различен начин при 

предоставяне на определени услуги; 

3. Административни и организационни иновации – 

представляват нови или алтернативни начини за организиране на 

работата в организацията, доставяща услугите; 

4. Концептуални иновации – въвеждане на нова мисия, нова 

философия, цели, стратегии и обосновки. Тези иновации са много 

важни за институции, работещи по социални и обществени задачи, 

защото те ще осигурят връзка между социалните цели в политиката на 

държавата и на институцията и оперативните и икономически цели и 

функции на съответната институция; 

5. Иновациите в системата за взаимодействие представляват 

нови или подобрени начини за взаимодействие с други организации и 

с бази данни. 

От гледна точка на публичния сектор иновацията се 

дефинира със следните определения4: 

• Идеи, заимствани от друга организация, сектор, държава 

или идеи, които са съвсем нови. 

• Процес, при който целта е да се внесат промени в 

администрацията или в доставката на услуги, за да се постигне 

подобрение. 

• Непрекъснат процес на подобрения с използване на 

информационни и комуникационни технологии или с радикални 

действия, като например въвеждане на нови услуги и фундаментални 

промени в начина за извършване на услугите. 

Иновация в публичната администрация означава 

производство на материални „неща“ или продукти, но по-скоро 

означава прилагане на вече съществуващите „неща“ или доставка на 

услуги, съпътствани от организационна промяна и усъвършенстване на 

политиката. 

                                                           
4 Halvorsen, 2005. 



4 

 

Иновацията може да не представлява създаване на нещо ново, 

а нещо вече съществуващо да бъде съобразено с изискванията на 

пазара. Обикновено се очаква иновацията да създаде количествен 

скок за производството на продукт или услуга. Това обаче 

представлява само една от формите на иновацията. 

Когато се разглежда от технологичен аспект, иновацията 

може да се дефинира като успешна комбинация от хардуер, софтуер и 

оргуер, където оргуерът включва различните компоненти на 

иновационна система.5 В този случай скоростта на въвеждане на 

иновацията трябва да е висока, тъй като иновацията е ключов фактор 

за дългосрочен икономически растеж. Увеличаването на скоростта на 

иновацията на национално ниво е сложен процес. Необходимо е да 

има възможност за влияние върху иновационните процеси, защото 

използването на технологии освен че носи предимства като например 

икономически растеж и социални ползи, често води до негативни 

странични ефекти. Обикновено тези ефекти засягат околната среда. 

От една страна използването на технологиите води до консумация на 

ресурси и упражняване на натиск върху околната среда, а от друга 

страна те довеждат до по-ефективно използване на ресурсите и дори 

до изчистване на околната среда. 

 
2. Анализ на иновационния процес 

 
Иновацията се състои от6: 

• Сътрудничество – служителите започват да работят в 

екипи, за да се подобри комуникацията между тях или да се увеличи 

вътрешната производителност. 

• Контрол – когато иновацията е с такава насоченост, 

организацията се съсредоточава върху подобрения във вътрешните 

процеси, като например намиране на допълнителни контакти за 

доставки. 

                                                           
5 Hekkert, 2007. 
6 Laff, 2009. 
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• Конкуренция – при тази иновация вниманието е извън 

организацията, по-специално върху взаимодействието с клиенти и 

доставчици, като например предлагане на разширена услуга за 

клиентите. 

• Количествен скок – тази иновация трудно се установява. 

При нея организацията създава нещо, което досега го няма на пазара. 

Тази иновация може да доведе до промяна в пазарите. 

Иновациите изискват не само възможности за въвеждане на 

нови идеи, но и мениджърски умения и талант, за да може да се 

извърши трансформация на новите идеи в практиката.7 

Успешната иновация преминава през три етапа – генериране 

на идея; възприемане на идеята; внедряване на идеята. Иновацията 

може да се дефинира като процес на успешно приключване на трите 

етапа. Идеите се генерират от лични или идващи от околната среда 

стимули. Всеки участник в процеса на генериране може да е 

инициатор или наблюдател. Новата идея се променя и оформя от 

различните заинтересовани страни, участващи в процеса и от 

съществуващите организационни практики, от външен натиск, който е 

определящ за достигане до решение дали идеята да се приеме или 

отхвърли. След приемане на новата идея за реализирането й трябва 

да се съберат необходимите ресурси и персонал. 

Иновационният процес е динамичен и с повтарящ се, 

итеративен характер. Всеки етап на иновационния процес е свързан с 

останалите етапи и може да се случи в същия период от време с малко 

припокриване или без припокриване. Ключовите характеристики на 

иновационния процес показват етапите на иновацията. 

- Иновацията представлява както индивидуално, така и 

колективното постижение. Изобретението или концепцията за 

иновативни идеи може да бъде индивидуална дейност, но 

иновацията е колективно постижение. 

                                                           
7 Bland, 2010. 
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- Различните етапи на иновационния процес и нивата, на които те 

се извършват, са свързани с различни когнитивни и социални 

процеси. Иновацията не трябва да се разглежда само като 

материален обект, а като поток от знание и информация. 

Етапите на иновацията могат да се определят още:8 

• Издигане – при поява на пазара на нов продукт или 

услуга, по-добри от съществуващите. 

• Разрушаване – новото нещо става толкова популярно, 

че унищожава конкурентите. 

• Носталгия – очаровани от новото нещо, 

потребителите съжаляват за старото. 

• Ново блокиране на развитието – новият 

продукт/услуга създава непредвидени проблеми за 

потребителите. 

Иновационният процес преминава през три фази: начален 

период, период на развитие и период на изпълнение/прекратяване.9 В 

структурата на иновационния процес се съдържат пет компонента: 

• Идеи за нови продукти, процеси, услуги и др. 

• Резултати от многобройните иновационни процеси и 

изучаване на процесите. 

• Физически лица, които участват в иновационния 

процес със своите компетенции и в някои от етапите. 

• Отношения – между физическите лица, които 

участват в иновационния процес или отношенията с други 

компании и обществени институции. 

• Контекст, в който иновациите се осъществяват и 

значимост на различните елементи от него. 

Знанията и информацията са в основата на иновационния 

процес. Те се изменят непрекъснато от придобития опит, от 

взаимодействията и връзките на участниците в процеса. С 

                                                           
8 Laff, 2009 
9 Røste, 2005. 
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използването на знания и информация се формира и определя 

поведението и взаимодействието на участниците в иновационния 

процес, така че успехът му зависи от управление на знанията и 

информацията. 

В публичната администрация се предполага, че всяко 

физическо лице притежава знания и информация, които не може да се 

отделят от неговите характерни социални отношения по време на 

работа. Друго предположение е, че за разлика от материалните 

активи, знанието се увеличава, когато е споделено. Мениджърите от 

публичната администрация трябва да намерят отговор на следните 

въпроси. Как информацията се движи вътре в организацията? Към 

кого трябва да се обърнат гражданите за съвет? Индивидуалните 

участници и групи в рамките на организацията в състояние ли са да 

споделят това, което знаят? Организацията има ли достъп до 

необходимите ресурси като например знания, информация, пари? Как 

тези ресурси се мобилизират, за да предизвикат промени и иновации? 

Когато в иновационния процес се използва подход, базиран на 

знание, се упражнява натиск върху мениджърите от обществените 

организации. Мениджърите трябва да създадат прозрачни взаимни 

връзки по време на иновационния процес и да ги познават добре. По 

този начин те може да влияят върху ускоряването или ограничаването 

на потоците от знания и информация. Мениджърите от организации от 

публичната администрация носят отговорност да създадат среда, в 

която може да съществуват разнообразни комбинации от знания и 

информация, както и да мобилизират необходимите ресурси за 

реализиране на нови идеи. 

Иновациите генерират два вида информация:10 

• Информация за изпълнение на иновациите. 

Процесът на вземане на решение създава информацията „обект 

А започва да прави действие Б“, където Б е набор от информация, 

описваща различни аспекти на поведенческата процедура. Този набор 
                                                           
10 Koch, 2005. 
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от информация може да бъде изпратен на други обекти в околната 

среда и представлява процес на проникване на иновацията. 

• Иновациите генерират опитни данни относно 

прилагането им и въздействието им. 

 
3. Мрежов модел на иновациите 

 
Мрежовата форма за управление на иновации осигурява 

оптимална среда за тяхното осъществяване.11 Ако се определят 

потенциалните пречки за мрежова свързаност, това ще помогне 

за изучаване и управление на връзката мрежа – иновации. Ето някои 

пречки.12 

1) Разнообразие във формите на входовете. Увеличаващият се 

достъп до специализирани знания, информация и опит при мрежовата 

форма представлява както предимство, така и пречка за иновации. 

Отличителна характеристика на мрежовата форма на работа е 

готовност на партньорите да споделят информация, за да се 

подпомогнат взаимно. Успехът на първия етап „генериране на идея“ до 

голяма степен зависи от атмосферата за работа, която трябва да 

насърчава и улеснява обмена на идеи. Едно от най-големите 

предизвикателства, с което се срещат организации, които 

сътрудничат, е свързано с културните и професионални различия на 

участниците в процеса. Те могат да създадат бариери за ефективна 

комуникация. Различните организации и техните служители е 

възможно да се изразяват, да мислят или да определят проблемите по 

различен начин. За да се изградят ефективни канали за комуникация, 

мениджърите на публичните организации трябва да изравнят 

съществуващите в организацията културни и професионални 

различия, за да може всички участници в иновационния процес да 

имат равни права за участие в комуникацията. 

                                                           
11 Swan, 2005. 
12 Swan, 2005. 
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2) Неподходящи цели. Мрежовата свързаност събира 

участници, чиито цели едновременно се припокриват и се различават. 

Когато участниците в мрежата си поставят за цел само своите 

интереси, това представлява проблем за иновациите. Появяват се 

значителни различия в интересите на публични, частни и нестопански 

организации. За да може да се извърши иновация, трябва да се 

постигне единомислие, без да се засегнат отношенията и доверието, 

важни в мрежовата форма на управление. 

3) Координация. В мрежовата структура управлението не се 

различава от това при традиционната йерархична структура, но 

липсват отношения, които налагат подчинение на по-горе стоящия. 

Изисква се координация между различните нива на управление. В 

мрежовата структура взаимоотношенията са сложни и отговорността 

не е ясно определена, възникват проблеми с координацията, които 

може да попречат на иновациите. 

 
4. Влияние на различни фактори върху приложение на 

иновациите в организацията 

 
Стратегията на една организация може да се определи като 

набор от решения, засягащи нейното бъдеще. Активните организации 

по-често възприемат иновативни техники, защото се стремят да 

фокусират своята стратегия върху създаването на нови продукти. 

Административните и технически иновации оказват положително 

влияние при търсене на промени в стратегията. 

Големите организации се управляват по-трудно и изискват по-

специализирани и интегрирани технологии. Размерът на 

организацията е важна характеристика при внедряване на иновации. 

По-големите организации обикновено внедряват повече технологии в 

сравнение с малките. Едно от обясненията е, че големите организации 

работят със сложна информация и системи за управление. 

Използването на много и различни технологии допринася за по-добра 

координация в организацията от гледна точка на нейната 
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функционална и организационна структура и се взема по-ефективно 

управленско решение. Големите организации притежават по-голям 

достъп до ресурси, необходими за внедряване на иновация. Малките 

организации не притежават много ресурси и често се отказват да 

прилагат скъпи технологии. Техническите и административни 

иновации се влияят положително от размера на организацията. 

Несигурност в околната среда е основен проблем за 

организацията, тъй като създава трудности за ефективно вземане на 

решение. Несигурност в околната среда представлява измерване 

способността на организацията да предвиди действията на 

потребителите при липса на информация или невъзможност да се 

различи релевантна от нерелевантна информация. Организации, които 

работят в относително несигурна околна среда, внедряват по-голям 

брой иновации отколкото организациите в сигурна среда.13 

Организации, които се намират в среда, враждебна към тях, е по-

вероятно да инвестират не само в технически иновации за 

увеличаване на производителността, но също така в административни 

иновации, например за контрол на разходите. Прилагането на 

технически и административни иновации е обратно пропорционално 

на сигурността в околната среда. 

Друга променлива от околната среда е концентрация на 

пазарите. Увеличаването на конкуренцията и влиянието й върху 

разходите и цените на организационните услуги води до 

трансформация в организацията. Концентрацията на пазарите е 

измерител на степента, с която организацията доминира. Например в 

публичния сектор за здравеопазването концентрацията на пазарите 

може да се дефинира като брой на клиничните услуги, които се 

предлагат от болниците, за да се удовлетворят изискванията на 

пациентите в определен регион. Когато конкуренцията на пазара е по-

голяма, организациите започват да проявяват интерес към нови 

средства и техники, за да посрещнат изискванията на пациентите и да 
                                                           
13 Naranjo-Gil, 2009. 
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завладеят по-голяма част от пазара. Прилагането на технически и 

административни иновации е право пропорционално на 

концентрацията на пазарите. 

Организациите се стремят да поддържат или увеличават 

нивото на производителност. Затова възприемат иновации, които 

помагат да се създадат променени условия, които ще подобрят 

ефективността и ефикасността в организацията. Прилагането на 

технически и административни иновации влияе положително върху 

производителността на организацията. 

Управлението в публичния сектор акцентира върху 

необходимост от мрежи, партньорство и пазари. Някои публични 

организации притежават до известна степен независимост, но 

разчитат на публично финансиране. Други организации от публичния 

сектор представляват преки представители на властта. Например 

държавните университети спадат към първия тип публични 

организации, а държавните агенции са от втория тип. 

Властта се счита за механизъм за упражняване на контрол и 

управление. Тя е свързана със стриктно прилагане на вече 

съществуващи процеси. Ето защо иновациите се прилагат по-трудно, 

когато вътре в организацията са установени процесите на 

управление.14 Иновациите изискват нов начин на работа и 

следователно поява на нови процеси, което би повлияло на 

възприетия начин на управление. 

В основата на развитието и внедряването на иновации се 

намира желание и възможност за поемане на риск. Обикновено 

публичният сектор се разглежда като по-рисков, отколкото частния 

сектор. Едно от обясненията е, че той е по-мащабен, защото 

организациите в публичния сектор са големи. Счита се, че доверието в 

публичния сектор се увеличава с увеличение на отговорността, която 

поема. За да се увеличи иновативността, трябва да се повиши 

                                                           
14 Smith, 2010. 



12 

 

отговорността. Това ще повлияе за засилване на доверието и 

намаляване на риска. 

Всяка организация се стреми да запази равновесие, което е 

признак на стабилност и е важен фактор за баланс в отделите и 

процесите. Когато се приложи иновация, се разрушава балансираното 

състояние, равновесието и произтичащата от него стабилност. 

Големите организации се намират обикновено в стабилно равновесие. 

Когато в тях се въведе иновация, те излизат от стабилното си 

състояние. Появява се динамика в организацията, като стремежът е да 

се възстанови равновесното състояние. Това действие представлява 

съпротива и противодействие на иновацията. Ако опитът за промяна 

се прекрати, организацията отново се връща в равновесна позиция. 

Единственият възможен начин тя да се придвижи в нова равновесна 

позиция е управлението на организацията да подкрепи иновацията. 

Най-често иновацията се свързва с приложение на нови 

технологии. За да се приложи технологията, е необходимо да се 

извърши промяна в процесите на организацията. Колкото една 

технология е по-пробивна, толкова по-голяма е вероятността за поява 

на необходимост от големи иновативни промени в процесите. 

Възможно е в краткосрочен период разходите за промени в процесите 

да надвишат ползите от спестяване на средства поради въвеждане на 

иновация. 

Натрупаният бюджет (silo budjeting) също влияе върху 

иновационния процес. Когато една иновация се внедри, тя може да 

доведе до повишаване на разходите за определена задача, а за друга 

задача може да се стигне до спестяване на разходи.  

 
5. Иновации в организации от публичния сектор 

 
Организациите в публичния сектор са по-неподатливи за 

прилагане на иновации. Някои от причините за това са:15 

                                                           
15 Kohli, 2010. 
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� Частният сектор предлага сигурни финансови поощрения за 

иновации, докато публичният сектор често обезкуражава служителите, 

които носят нов начин на мислене. Новите идеи винаги носят риск от 

неуспех. Ако някой в сферата на държавното управление не успее, 

политическите лидери ще търсят отговорност защо и кой го 

финансира. Основната задача в държавното управление е нещата да 

се изпълняват по доказан и безрисков метод, като не се подкрепят 

нови и по-производителни методи. 

� Начините, по които парите се разпределят в организациите 

от публичния сектор, могат да обезкуражат желанието за иновации. 

Например бюджетирането се фокусира около разрастващи се 

програми, като се отделя недостатъчно внимание на програма, която 

формира основата за важни промени. 

�  Политическите лидери предпочитат да поощряват идеи, 

които са популярни всред избирателите им, независимо че 

съществуват други, по-ефективни предложения. От друга страна 

избирателите подкрепят идеите за увеличаване на инвестициите в 

някои обществени сектори, например образование, полиция, дори да 

съществуват идеи за по-ефективно използване на тези инвестиции. 

Например, ако се инвестира в по-голяма информираност по 

проблемите на общественото здравеопазване, тази инвестиция няма 

да получи голяма популярност. Вероятно е обаче резултатите от нея 

да са по-добри, отколкото ако се приложат по-популярни мерки като 

например инвестиции за доставка на повече здравни услуги или за 

финансово стимулиране на лекарите. 

� Културата в публичния сектор често е причина гражданите 

да негодуват от бюрокрацията. В публичния сектор липсват пазарните 

стимули за подобряване обслужването на гражданите. Липсва 

конкуренция, присъща на пазарната икономика. Например в 

публичната администрация съществува само една организация, 

извършваща услугата за издаване и подмяна на паспортите. 

Културните бариери за иновации се появяват още от наличието на 
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установени правила за работа. Възможно е при въвеждане дори на 

незначителни изменения в работните практики да се предизвика 

недоволството на професионалните профсъюзи. 

� Рядко се поощрява иновативния персонал в публичният 

сектор. Най-ценени са служители, които се справят с политическите 

кризи, съставят документи, излизащи в пресата или установяват 

връзки с основните заинтересовани страни. Всички тези умения на 

служителите са важни, но те не съдържат знания, целящи 

подобряване на резултатите по отношение на обществото и 

гражданите. Получава се така, че младите служители се стараят да 

усвоят набор от умения, които техните предшестващи колеги 

притежават, и по този начин не се стремят да въвеждат иновации. 

� Иновациите в публичния сектор могат да се въведат чрез 

сътрудничество извън сферата на този сектор. Академичните среди 

генерират нови идеи. Така наречените „иновации с отворен код“ са 

особено популярни в бизнеса, особено в областта на технологиите. В 

бизнеса конкурентите винаги се проучват за идеи, които биха довели 

до създаване на по-добри продукти и услуги. В публичната 

администрация съществува тенденция работата да се засекретява и 

новите продукти да се разработват вътре в самите организации. Като 

изключение може да се посочи гр. Сеул, където новите идеи на 

гражданите се използват за създаване на публична политика. Друг 

пример е от администрацията на Нова Зеландия, където се използва 

уики-базиран сайт, редактиран от гражданите и свързан с 

гражданската им регистрация.16  

Начини за въвеждане на иновации в публичния сектор: 

• Технологични поръчки. 

В развитите страни обществените поръчки обикновено 

представляват 10-15% от брутния вътрешен продукт.17 Доставките на 

технологични решения за публичния сектор са важни, защото в 

                                                           
16 Kohli, 2010. 
17 Geroski, 1990. 
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публичните услуги се въвеждат по-добри технологии. Въвеждането на 

технологии в публичния сектор представлява форма на развитие на 

технологиите или адаптиране на технологията към изискванията на 

крайните потребители. Доставките на технологични решения 

ангажират служителите от публичния сектор в иновационни процеси, 

защото се налага технологията да бъде интегрирана съобразно 

специфичните изисквания на приложението си. 

• Технологично развитие. 

От гледна точка на икономиката публичният сектор доставя на 

обществото услуги, които не се произвеждат в достатъчно количество, 

ако се приложи пазарен принцип. Много от тези услуги са свързани с 

технологични предизвикателства, защото не могат да бъдат внесени 

директно от частния сектор. В публичния сектор са необходими 

модерни технологии в областта на градското планиране, уличното 

движение, задръствания, замърсяване, сигурност, събиране на 

данъци, проучване на околното пространство и др. В развитието на 

технологиите участват отдели от почти всички нива на 

администрацията. 

• Административна и организационна реформа (нов 

публичен мениджмънт). 

Реформата включва административни и организационни 

иновации, концептуални иновации и иновации на системата за 

взаимодействие и се нарича нов публичен мениджмънт. Примери са 

въвеждането на предприемачески и стратегически мениджмънт, 

мениджмънт чрез използване на цели, както и въвеждането на нови 

системи за бюджетиране и счетоводство. Пример на концептуална 

иновация е приватизацията като начин за свиване на публичния 

сектор. Новият публичен мениджмънт въвежда още иновации на 

системата за взаимодействие така, че се засилва взаимодействието 

между публичния и частния сектор. 

• Нови политики. 
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Появата на нови политики често е база за въвеждане на 

иновации в публичния сектор. Организациите от публичната 

администрация не са притиснати от конкуренцията на пазара или 

необходимост да се разрастват, за да оцелеят при пазарни условия. 

� Политически причини. 

Политическа подкрепа се получава, ако резултатите са по-

добри в сравнение с политическите опоненти. Основна област за 

конкуренция между различни политически опоненти е доставката и 

разходите за публични услуги. 

� Лични причини.  

Политиците, управляващите и служителите в администрацията 

получават лично удовлетворение, ако публичните услуги се подобрят. 

Съществуват пет групи условия за поява на иновации в 

публичния сектор. Те са следните:18 

- инициативи, идващи от политическата система; 

- ново лидерство; 

- криза поради видим провал или проблем; 

- вътрешни проблеми (например невъзможност да се 

достигне целевата група, невъзможност да се удовлетворят 

изискванията на дадена програма, ограничения в ресурсите, 

невъзможност да се координират политиките);  

- нови възможности, създадени от технология или от други 

фактори. 

Традиционното схващане за поява на иновации в публичния 

сектор предимно при криза не е вярно. Иновации по-скоро възникват 

в отговор на вътрешни проблеми, преди те да достигнат мащабите на 

криза. Друго условие за възникване на иновации е поява на нови 

възможности, като например въвеждане на нови информационни 

технологии. 

                                                           
18 Borins, 1998; 2000a; 2000b; 2001. 
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Изследването на иновациите в организации от публичния 

сектор използва методология, която взема предвид при оценката 

следните показатели (табл. 1). 

 

Табл. 1. Показатели за оценка на иновациите в публичните 

организации (Източник: Hughes, 2011, NESTA). 

Въздействие Иновационна 
дейност 

Иновационни 
възможности 

Допълнителни 
условия за 
иновации 

Подобряване на 
организацион- 
ните ключови 
показатели  

Достъп до нови 
идеи 

Лидерство и 
култура 

Стимули 

Подобряване на 
оценката за 
услугите 

Избор и 
разработване 
на идеи 

Управление на 
иновациите 

Автономия 

Подобряване на 
ефективността 

Изпълняване на 
идеи  

Организацион
ни фактори  

Лидерство и 
култура 

Подобряване на 
съдържанието 

Разпростране- 
ние на 
работещи идеи 

 Благоприятни 
фактори 

 

Резултатите от направеното анкетно проучване на 388 

организации от сектора на здравеопазването и 353 организации от 

местната власт в Англия19 показват, че се въвеждат нови или 

значително подобрени услуги. В местната власт фокусът е по-

ефективно или по-качествено предоставяне на същите услуги. 

Стремежът в бъдеще е ефективност и намаляване на разходите. 

Ключов фактор за поява на иновации в организациите е обратната 

връзка с клиентите. 

Липсват изследвания какво представляват иновативните 

организации от публичната администрация. Установени са 

емпирически няколко условия за възникване на иновативна 

публична администрация.20 

                                                           
19 Hughes, 2011, NESTA. 
20 Borins, 2001. 
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� Подкрепа от висшия мениджмънт. Висшият мениджмънт 

определя приоритетите за всеки отдел и така насочва иноваторите; 

консултира служителите по време на срещи; разпознава добрите 

инициативи на персонала. Служебните награди за иновации са форма 

за поощряване инициативите на персонала. 

� Награди за иновации. За да се подпомогнат иновациите, 

разработчиците на успешни нововъведения трябва да се възнаградят. 

Този подход се прилага често в частния сектор. В публичния сектор 

обикновено не се дават големи финансови награди на иновативни 

служители. В публичния сектор групи или за физически лица могат да 

бъдат отличени с награди, а не чрез заплащане. Ако в публичния 

сектор се приложи практиката на частния сектор, трябва да се 

създадат фондове, които биха могли да се ползват за подкрепа на 

иновациите. 

� Разнообразие и иновации. Когато не са тясно 

специализирани, индивидуалните работни места дават възможност за 

развитие на разнообразни умения и опит на служителите. 

Служителите използват тези умения за създаване на нови неща. 

Когато екипът е съставен от хора с широк спектър на знания, 

разнообразието води до различни гледни точки към решаване на 

даден проблем. 

Какви стратегии могат да се приложат в публичния сектор за 

генериране на иновации?21 

• Да се замени йерархичната зависимост, присъща на 

публичния сектор с пазарни отношения (означава, че публичните 

услуги се купуват и продават). 

• Да се използват частни доставчици и трети страни за 

доставка на публични услуги. Тяхната дейност ще е финансирана и 

контролирана от публичния сектор и така публичните услуги ще се 

поставят в конкуренция. 

                                                           
21 Kohli, 2005. 
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• Да се въведат нови системи за измерване на 

производителността и ефективността и финансирането да се свърже с 

изпълнението (нов публичен мениджмънт). 

• Да се предостави по-голяма автономия и отговорност на 

публичните организации, като крайният вариант е да се превърнат в 

публична собственост. 

• Да се заменят планираните публични доставки с частни 

доставки на услуги, т.е. публичният сектор предава тези услуги към 

частния пазар. 

Основните пречки за изучаване на иновациите в 

публичния сектор са:22 

- Страх от провал на изследването поради политическа 

намеса, защото има опасения за спад в рейтинга при промяна в 

дейността. 

- Натиск от страна на властта за еднотипност на публичните 

услуги, което е предпоставка в тях да няма промени. 

- Държавните служители и министрите считат управлението 

и контрола за правилни начини да се упражнява власт. 

- Липса на оценка за предишни политики в публичните 

организации и показатели за сравнение. 

- Липса на време да се направи нещо различно. Еднотипните 

ежедневни дейности поглъщат времето на държавния служител. 

- Традиционно се използва секретност, за да се задуши 

обратната връзка. 

- Доминиращо вражеско поведение между отделите, при 

което обслужването на крайния потребител не е важно. 

- Загуба на професионална почтеност и независимост. 

Понякога служителите в публичната администрация са 

предприемчиви и иновативни, а организацията, в която работят, не 

притежава тези качества. Това несъответствие е една от причините за 

неуспех на иновациите. 
                                                           
22 Kemp, 2005. 



20 

 

6. Особеност на административните данни 

 
Понятието публична (държавна) администрация съдържа 

„включване на централната администрация и териториалната 

администрация“23. В публичната администрация бързо нараства 

количеството на използваните административни данни в резултат на 

автоматичното им събиране и на повишаващия се капацитет на 

запаметяващите устройства. Цифровите данни в света нарастват с 

60% годишно.24 Публичните организации трябва да се справят с 

големия обем от данни, пристигащ от различни източници с прилагане 

на нови технологични решения. 

Мащабните анализи на данните стават по-достъпни и възможни, 

защото технологиите за съхраняване и обработка на данни се 

развиват. Нова технология за анализ на големи обеми данни е 

„облачните“ услуги (cloud computing). Появяват се различни други 

нови технологични решения за улавяне на данни, като например 

сензори в телефоните, RFID елементи в продуктите. 

Възможен е вече анализ на неструктурирани данни, затова 

отпада необходимостта от подробни формуляри за потребителите и 

отдалечени терминали за извършването му. Например може да се 

анализира информация, получена по е-поща на естествен език или 

информация от снимка или от звук. Стойността на структурираната, 

кодирана информация става по-малка. 

Big Data (големи обеми данни) е термин, който обхваща всички 

данни, включително данните от транзакции и взаимодействия, в обеми 

с размери и сложност, надхвърлящи способността на общоприетите 

технологии да ги улавят, управляват и обработват на разумна цена и 

за приемливо време. Големите обеми данни се появяват при 

обединение на три технологични направления: 

• Big Transaction Data – голям ръст на обемите данни от 

транзакции. 
                                                           
23 Арабаджийски, 2010. 
24 www.nesta.org.uk, Nov 2010. 
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• Big Interation Data – огромно увеличаване на данните, 

създавани при взаимодействия и връзки. Те се генерират от общуване 

в социалните медии, сензорните технологии, записи на проведени 

разговори и други източници. 

• Big Data Processing – много големи мащаби данни за 

обработка с Hadoop (софтуер с отворен код за надеждна, 

мащабируема и разпределена обработка на данни). 

Отворените (open) данни предоставят информацията 

свободно на всеки без ограничения за авторско право или патенти. 

Голяма част от инициативите на правителствата са насочени към 

отворените данни, използвани за публични услуги и социални блага. 

Проектът Ushahidi25 е пример за използване на отворени данни 

за административни приложения. Ushahidi представлява свободен 

(free) и отворен (open) софтуер за събиране на информация, 

визуализация и интерактивно картографиране. Проектът притежава 

уеб сайт, който първоначално се е ползвал за нанасяне на картата 

справки за местата в Кения, където се е появило насилие след 

изборите през 2008 г. Използват се SMS съобщения, за да се свърже 

картата с информация, съдържаща информация за текущите събития. 

Проектът се развива и досега, като се разширява със създаване на 

сайтове по целия свят. 

Друг пример за използване на отворени данни в 

административни приложения е проектът Google Earth, осъществен от 

Google.org. Използва се сателитно изображение, което е съхранено и е 

достъпно онлайн за специалистите от съответните администрации. Те 

могат да проследят с подробности например залесяването на области. 

По този начин Google осигурява отворени данни, съхранява ги, 

обработва ги и прави възможен анализ, който преди това е изисквал 

седмици работа. 

Пример за обработка на огромни количества отворени данни е 

преводаческата дейност. Усъвършенстваните алгоритми за машинен 
                                                           
25 http://www.ushahidi.com/about-us. 
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превод могат да се комбинират с различни подходи за ефективна 

услуга. Google притежава огромни ресурси за преводачески услуги, 

полезни в административната дейност, тъй като документите, които се 

създават в ЕС, са на много езици и се нуждаят от професионален 

превод. Преговаря се за сътрудничество между Health Speaks и 

Wikipedia за превод на най-популярните медицински статии на други 

езици. Ако се преведат известни статии със здравна тематика на 

непопулярни езици, се увеличава количеството здравна информация, 

достъпна на местния език за всяка страна. Това представлява 

потенциал за подобряване на здравните грижи за населението, което е 

част от политиката на правителството за всяка страна. 

Данните в публичния сектор трябва да предоставят 

възможности с тях да работят хора от целия свят, независимо от 

географските граници, да се използват различни източници на данни. 

Така се увеличава броя на хората, които си сътрудничат в 

административните дейности. Когато се работи с големи обеми от 

данни, въпросът за сигурността им излиза на преден план.26 Всеки 

гражданин притежава „собствени“ електронни данни – лични данни, и 

той може да даде или да откаже достъп до тях. Собственикът на данни 

може да даде достъп, ако очаква да получи допълнителни ползи, 

специални предложения или за да заяви достъп до определена услуга. 

Публичната администрация има право да изисква тази информация, за 

да планира публичните услуги. Ако собственикът установи, че с 

неговите данни има злоупотреба, той може да ги изтегли обратно. 

Публичната администрация информира обществото по 

проблемите на контрол и прозрачност на данните с инициативата за 

отворени данни. Необходимо е притежателите на големи обеми от 

данни като например фирми за битово обслужване, банки да 

разработят ограничителни наредби. Задача на публичната 

администрация е да се справи със защитата на всички данни, което е 

трудно осъществимо. Добри примери за сполучливи решения в 
                                                           
26 Паргов, 2009. 
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управлението на лични данни с големи обеми дава частния сектор. 

Например Microsoft въведе Passport, Google притежава Open 

Authentication, Facebook е най-иновативен за момента със създаването 

на Facebook Connect. 

Не съществува готово решение за ефективен контрол върху 

личните данни, за наблюдение кой прави достъп до данните и за 

обратно изтегляне на личните данни от мястото на съхранението им. В 

съвременното цифрово общество съществуват понятието медийна 

грамотност, което означава възможност за достъп, анализ, оценка, 

създаване, мислене над, действие с информационните продукти, които 

медиите разпространяват. Когато обществото и в частност служителите 

в публичната администрация придобият медийна грамотност, 

проблемите със защита на данните ще се решават по-лесно. По мое 

виждане технологиите са достатъчно развити за осъществяване на 

контрол и сигурност на данните, докато развитието на обществото в 

тази част остава на недостатъчно ниво. 

 
7. Институционални промени, необходими при 

въвеждане на иновации в публичната администрация 

 
За да се постигне ефект от въвеждане на иновации и 

използване на информационни и комуникационни технологии в 

публичната администрация, е необходимо да се извършат 

институционални промени.27 Целта на промените е по-високо ниво 

на прозрачност, ефективност и удовлетвореност на потребителите. В 

момента иновациите на публични услуги представляват по-скоро 

инструментални промени, отколкото институционални промени. 

Примери за въвеждане на технологични иновации в публичните услуги 

са онлайн услугите и онлайн комуникацията. С тях се постигат 

ефективност и ефикасност в работата на публичната администрация, 

прозрачна, демократична, легитимна и отговорна администрация. 

                                                           
27 Bekkers, 2006. 
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Промяната в потока от информация между организациите 

ускорява взаимодействието между работните потоци. Налага се 

извършване на реинженеринг в организацията. Промените ще 

засегнат движението на информация и функциите на отделите в 

администрацията. Например може отделът, в който се въвеждат 

административни данни, да не е необходим и неговите 

административни функции да се променят в обслужващи. Друг пример 

е обменът на данни между различните организации от публичната 

администрация да се възложи на частни оператори с цел подобряване 

и централизирано съхраняване на информация на едно място, 

споделеното й ползване от много организации. Управленският 

административен персонал при тези промени се съсредоточава върху 

съдържателната страна на работата си, а не върху административни 

процедури. 

Необходими са правни промени, когато възникне 

необходимост да се използва определен инструментариум, например 

задължително използване на Интернет, на споделени данни, на 

електронни услуги. Тези промени обикновено не подобряват 

съществуващите практики, но разширяват използването на някои 

услуги. Управляващите в лицето на властта избягват въвеждане на 

правни промени, които променят цялостно организацията на 

публичната администрация. 

 
8. Готовност на българското правителство за 

технологични иновации в публичната администрация 

 
България е определена от Европейската комисия за иновациите 

за 2010 г. като „умерено иновативна“.28 Разходите за научно-

изследователска и развойна дейност (НИРД) в България за 2009 г. са 

0,53% от брутния вътрешен продукт. На фиг. 1 са отразени тези 

разходи като процент от брутния вътрешен продукт. Предвижда се 

                                                           
28United Nations E-Government Survey 2010. 
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създаване на Закон за иновациите, който да създаде среда за 

инвестиции в изследванията и иновациите. 

 

Фиг. 1. Публично и частно финансиране в НИРД (Източник: 

Национална програма за реформи (2011-2015 г.) 

 

Според Националната програма за реформи (2011-2015 г.) 

„въвеждането на информационните и комуникационни технологии 

създава реални условия за подобряване на административното 

обслужване“, „...дава възможност за по-голяма прозрачност в 

отношенията администрация – потребител, елиминиране на 

предпоставките за корупционни практики, намаляване на времето за 

получаване на услуги и увеличаване на каналите за достъп до тях“. 

Задачите в програмата за усъвършенстване на нормативната 

уредба в областта на науката и висшето образование за увеличаване 

на инвестициите в НИРД са: 

• Разработване на „Национална стратегия за развитие на 

научните изследвания 2020“. Тази стратегия ще отчете приоритетите 

на ЕС за изграждане на европейско пространство за научни 

изследвания и иновации, ще дефинира приоритетните направления за 

развитие на науката и иновациите и ще съдържа конкретни финансови 

инструменти за реализиране на нейните задачи. 
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• Проект „Наука – бизнес”29. Дейностите в проекта са 

квалификация на млади учени за работа с високотехнологични 

комплекси и подкрепа за публикациите на учени в списания с висок 

фактор на въздействие. 

В средносрочен план до 2015 г. някои от дейностите по 

програмата се предвиждат: 

- Въвеждане на система за оценка на научните организации 

и научната дейност. 

- Финансиране на научно-изследователски проекти чрез 

Фонд „Научни изследвания“. 

Персоналът, зает по научно-изследователска и развойна 

дейност (НИРД) в публичния сектор в България, през 2009 г. намалява 

с 25% спрямо 2000 г.30 На фиг. 2 е изобразено процентното 

съотношение по сектори за зает с НИРД персонал. 

 

Фиг. 2. Съотношение на персонала, зает с НИРД. Източник: 

Иновации.бг, 2011. 

 

Съществува тенденция в публичните организации да се развива 

особен тип иновация, свързана с е-управление и с електронни 

публични услуги.31 Примери за България са: НАП наложи 

електронната комуникация с бизнеса (задължителни е-мейли за 

регистрираните по ДДС, връзка между бензиностанциите и НАП, 

                                                           
29 Ще се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за 
период 18 месеца, с бюджет 2,6 млн евро. 
30 Иновации.бг, 2011 г. 
31 Иновации.бг, 2011. 
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услугата „електронна ревизия“). НСИ въведе информационни и 

комуникационни услуги при приемане отчетите на фирмите и при 

националното преброяване. Географските информационни системи са 

иновативен софтуер, който се ползва в много общини. 

В табл. 2 е отразен SWOT анализ на иновациите в националната 

среда. 

Табл. 2. SWOT анализ на иновациите в националната среда. 

Източник: Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, 2011. 

Възможности Бариери 

Поети ангажименти по стратегия 
„България 2020“. 
 
 
 
 
 
Предстоящи за изпълнение 
големи инвестиционни проекти. 

Ниски нива на усвояване на 
средствата по оперативните 
програми. 
Липса на квалифицирана работна 
ръка. 
Спад на преки чуждестранни 
инвестиции. 
Ограничен финансов ресурс. 
Липса на ясно изразени национални 
приоритети. 
Динамична законодателна рамка. 

 

В условията на финансова криза е важно за публичната 

администрация в България да се намалят разходите за 

административно обслужване. Иновативно решение, което минимизира 

комуникационните разходи, е използване на електронни 

административни услуги. Мое виждане е, че за да се намалят 

разходите по предоставяне на услугата, трябва да се направи анализ 

какви са причините, които затрудняват потребителите на тази услуга. 

След анализа могат да се вземат решения за улесняване на 

потребителите, например изграждане на дружелюбен потребителски 

интерфейс, подобряване дизайна на сайта, включване на рубрика с 

най-често задавани въпроси в сайта, организиране на подредена 

инфраструктура на данните за по-лесно изпълнение на 

потребителската заявка и др. 

Българската публична администрация притежава готовност за 

предоставяне на електронни услуги към бизнеса, в зависимост от 
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степента на развитие на е-правителство. Организации, предоставящи 

административни услуги в областта на финансите имат най-висока 

степен на развитие на електронните комуникации с бизнеса. 

Иновативно решение, което предстои да се приложи в България в 

областта на е-административни услуги, е всеки потребител да 

получава индивидуално предоставяните услуги, персонализирани 

според неговите нужди и потребности, за разлика от услуги, еднакви 

за всички потребители и насочени към голяма потребителска група. 

Персонализацията е възможна единствено при електронните услуги. 

Чрез персонализация ще се постигне по-качествено обслужване на 

клиентите според техните индивидуални нужди и уникални 

особености. Това ще намали комуникацията в пряк контакт с 

клиентите. Спестеното време на администраторите води до 

намаляване на разходите за административно обслужване. 

 

9. Иновационни проекти за публичния сектор 

 
През октомври 2010 г. Европейската комисия публикува 

изследване на Innobarometer32 за 2010 г. на иновациите в 

публичния сектор на Европа в 4000 европейски организации от 

публичната администрация. 

� Иновации в публичната администрация. Две трети от 

институциите в публичната администрация от ЕС са въвели нова или 

подобрена услуга през последните 3 години. Вероятността за поява на 

иновация в публичните услуги се увеличава линейно с увеличаване 

размера на организацията. 

� Развитие на иновациите. Най-важните двигатели за 

иновациите в публичния сектор са въвеждане на нови закони и 

регулации, нови приоритети в политиката, задължително прилагане на 

онлайн доставка на услугите. Основните източници на информация в 

подкрепа на иновациите са идеи, произтичащи от персонала, от 

                                                           
32 http://www.proinno-europe.eu/page/innobarometer.  
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ръководството и от потребители. Източници на информация могат да 

са също Европейската комисия и европейските страни. Широко 

разпространен подход за развитие на иновациите е отгоре – надолу. 

Най-голямата бариера за развитие на иновациите е липса на 

финансови и човешки ресурси. 

� Ефекти от иновациите. Положителните ефекти от 

иновациите са получаване на по-достъпна информация за 

потребителите в резултат на иновации в услугите; задоволяване 

изискванията на потребителите; по-точно таргетирани услуги; по-

бърза доставка на услуги; опростена администрация; по-добри 

условия за работа; намаляване на разходите. 

� Обществени поръчки. Повече от половината от 

интервюираните организации посочват, че обществените поръчки 

водят до иновативни решения в услугите. Те имат влияние върху 

намаляване на разходите и върху околната среда. 

Пример за намаляване разходите по обслужване на клиенти в 

публичната администрация е Националната данъчна агенция в САЩ.33 

Въведен е мобилен достъп за клиентите до данните на агенцията и до 

служителите. В резултат рязко нараства броят на телефонните 

запитвания от клиентите за информация от служителите. Направен е 

анализ с проследяване на ключовите думи в запитванията. Оказва се 

наложително агенцията да реорганизира потребителския интерфейс и 

инфраструктурата на данните. 

Икономика, базирана на знание е главната посока за 

развитие на съвременното глобално общество през 21 век. Задача за 

правителствата е да изследват характеристиките на тази икономика и 

да създадат подходяща икономическа парадигма за ускоряване на 

технологичните иновации.34 Такава икономика повишава националния 

икономически растеж, защото помага за изграждане на по-ефективна 

структура на производството и подобрява качеството на продукти и 

                                                           
33 Andersen, 2006. 
34 OECD, 2006. 
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услуги. Наблюдаваната тенденция към либерализация и 

интернационализация поставя изискване всяка организация да 

функционира в условия на пазарна икономика, която се 

характеризира с бързина и промяна. Пазарната конкуренция се 

променя в съответствие със следните характеристики.35 

- Увеличаване размера на дейността. Движещите сили при 

икономика, базирана на знанието са изследванията, развитието и 

иновациите. 

- Сътрудничество между различни организации. За да остане 

конкурентоспособна на глобалния пазар, дадена организация трябва 

непрекъснато да поддържа организационна гъвкавост и да създава 

мрежи за сътрудничество, съвместни разработки и стратегически 

съюзи. Сътрудничеството може да е с организации, които имат същия 

или различен предмет на дейност. Например сътрудничеството може 

да е в областта на транспортирането, маршрутизация, търговия на 

дребно, с публичния сектор. Така организацията ще се справи с бързо 

променящата се икономическа среда. 

- Виртуален бизнес. Част от дейностите на организацията 

могат да се осъществяват от други фирми (аутсорсинг), ако те са по-

ефективни в тази дейност. Така дейността се развива в посока на 

виртуализиране. 

- Съкращаване на работния цикъла и на жизнения цикъл на 

продукта. Основната дейност в икономика, базирана на знанието е 

изследователската, развойната и иновационната дейност. При наличие 

на знания изследванията и иновациите стават по-лесно, по-бързо и са 

по-общодостъпни. На тях се отделя по-голямо внимание както от 

страна на бизнеса, така и от страна на правителството. 

Телекомуникационните технологии се развиват бързо, функциите на 

компютърния хардуер и софтуер многократно нарастват, което дава 

възможност за иновации на продукти. Потребителите имат по-лесен 
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достъп до информация за продуктите, имат желание да ги променят 

според техните изисквания и това засилва тенденцията за иновации. 

- Пазари без граници и размити пазари. За да се сведат до 

минимум отрицателните въздействия върху технологичните иновации, 

е важно да се оформи политика на гласност и регулаторна рамка. 

В икономика, базирана на знание конкуренцията и 

интелектуалните права за собственост са инструменти в ръцете на 

управляващите, защото насърчават иновациите в бизнеса и напредъка 

в технологиите.36 Противоречив е фактът, че конкурентната политика 

се опитва да премахне пазарните бариери и ограниченията за 

конкуренция, да насърчи ефективността и да подпомогне 

проникването на науката и технологиите. Правата за интелектуалната 

собственост въпреки че насърчават иновациите, във вид на патенти и 

авторски права могат да възпрепятстват широкото разпространение на 

новоразработена технология. За да се създаде възможност за 

насърчаване на иновациите, трябва да се постигне равновесие между 

законодателството, отнасящо се до конкуренцията и 

законодателството за интелектуална собственост. 

Съществуват няколко програми в ЕС с цел да се съгласуват 

националните решения с общите европейски стандарти. 

ISA – Interoperability Solutions for European Public 

Administrations (Решения за оперативна съвместимост за европейските 

публични администрации) е програма на Европейската комисия за 

подобряване на оперативната съвместимост между публичните 

администрации в държавите-членки на ЕС. ISA се провежда от 2010 до 

2015 г. ISA координира дейностите чрез създаване на общи рамки в 

подкрепа на оперативна съвместимост и насърчаване на инструменти с 

общо предназначение за многократна употреба и общи услуги. Една от 

най-развитите общи услуги е semic.eu37, която представлява 

платформа за участие, подкрепяща обмена на „оперативно съвместими 
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активи”, за да бъдат използвани в е-правителство. Сайтът съдържа 

хранилище със свободен достъп до тези активи (например модели на 

данни, които помагат за преодоляване на различията в системите, 

участващи в обмен на някои данни). 

CIP – Competitiveness and Innovation Framework Program 

(Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации) е много 

популярна поради подкрепата на държавите-членки за осигуряване на 

оперативна съвместимост чрез съвместни пилотни проекти. В момента 

работят следните пет пилотни програми: 

- STORK – за създаване на Европейската платформа за 

електронна самоличност, което ще позволи на гражданите да 

използват техните национални електронни самоличности в друга 

държава на ЕС.38 

- PEPPOL – за създаване на пан-европейско пилотно 

решение, което заедно със съществуващите национални решения ще 

улесни оперативно съвместимите обществени поръчки в целия ЕС.39 

- SPOCs – за осигуряване на трансгранични електронни 

процедури за създаване на бизнес в друга европейска страна, в 

контекста на Services Directive.40 

- epSOS – за изграждане и оценка на инфраструктура за 

услуги с трансгранична оперативна съвместимост между системите за 

електронни здравни записи в Европа.41 

- е-CODEX – за подобряване на трансграничния достъп на 

гражданите и бизнеса до правна информация в Европа.42 

Няколко проекта по 7 рамкова програма са в областта 

приложение на информационни и комуникационни технологии за 

разработване на политики. 
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- Проект UbiPOL разработва обща платформа за участие на 

гражданите в процесите за разработване на политика. Резултатът е 

създаване на политика, свързана с географското положение. Общата 

платформа ще поддържа участие на над 100000 граждани 

едновременно, а общите услуги и приложения гражданите ще 

използват за участие в разработване на политики. 

- Проект CROSSROAD представя пътна карта за бъдещето на 

информационните и комуникационни технологии за управление и 

политика. Резултатите показват слабите страни на развитието на е-

правителство в европейските страни. Установено е, че липсва обща 

платформа за редовни срещи на експерти от различни научни области, 

свързани с мултидисциплинарни области като информационни и 

комуникационни технологии за управление и моделиране на политика. 

Препоръката е ролята на социалните медии да бъде значителна при 

формиране на тематични общности. 

- Проект +SPACES симулира политика във виртуалните 

пространства. Създава се приложно-програмен интерфейс и 

прилежащата инфраструктура (мидълуер) за използване на 

приложения за разработване на политики. Прилежащата 

инфраструктура ще подпомага оперативната съвместимост и 

управление на бази данни и услуги за сигурност с ориентирана към 

услуги архитектура (SOA). 
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