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Дисертационният труд е обсъден и препоръчан за защита от катедра
„Администрация, управление и политически науки“, факултет „Междуна-
родна икономика и администрация“ на Варненския свободен университет
"Черноризец Храбър", Варна.

Дисертационният труд се състои от 361 страници и съдържа
въведение, пет раздела, изводи, списък на използваните източници.
Съдържанието на всеки раздел е разделено на отделни подраздели, в края на
всеки раздел са направени конкретни изводи. Основният текст съдържа 6
таблици, 28 рисунки и формули. Списъкът на използваните източници се
състои от 455 източници на украински, полски, руски и английски език.

Авторът на дисертационния труд има научна степен кандидат на
науките по държавно управление, работи на длъжност доцент в Катедрата
по държавно управление и данъчна администрация в Университета по
данъчна администрация и финанси, Украйна.

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на
открито заседание на научното жури 22.11.2019 г. от 10:00 ч. в
Заседателната зала на Ректората на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Материалите по защитата са достъпни в кабинет 204 на ВСУ
„Черноризец Храбър“ и на сайта www.vfu.bg, раздел „Докторантура“
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I. ОБЩА ХАРАКТИРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД

1. Въведение
Електронизацията на управленската дейност и стратегическия

евроинтеграционен курс на Украйна обуславят радикалното преос-
мисляне на взаимоотношенията на трите сектора в посока на па-
ритетно взаимодействие. За тази цел е необходимо органите на
държавно управление да оказват подкрепа в установяването на
гражданско общество, да стимулират и всячески да поощряват
проявлението на неговата зараждаща се практическа дейност.

Във връзка с това се активизира изследването на междуна-
родната практика и внедряването на теоретичните национални
достижения относно формирането на модел на управление на
основата на взаимното допълване на конкуриращи се модели на
управление, а именно ориентираният към обслужването подход на
концепцията "New Public Management", мрежовият подход на
концепцията "Good Governance", при което в основата на взаимо-
действието на субекта на предоставяне и субекта на заявяване на
услугата лежи инструментариумът на електронната демокрация.
Подобен род конвергиране на концепциите, според автора, е
приоритетно спрямо изключително мениджърския подход в управ-
лението на системата за предоставяне на административни услуги в
условията на електронизация.

В хода на изпълнение на европейските изисквания за електро-
низация е приета Концепция за развитието на електронното управ-
ление в Украйна, в която сред приоритетните действия на правител-
ството до 2020 г. се явява модернизацията на сферата на услугите,
развитието на взаимодействието между властите, гражданите и
бизнеса с помощта на информационно-комуникационните техно-
логии.

Следователно за целите на по-нататъшното хармонично
интегриране на украинското общество в европейското, усъвършен-
стването на системата за предоставяне на административни услуги
изисква формиране на нов модел чрез прилагане на конкретен,
научно обоснован и нормативно определен инструментариум на
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основата на внедряване на съвременните технологии за мрежово
взаимодействие.

2. Актуалност на изследването
Тенденцията за развитие на информационното общество

изисква от управлението на системата за предоставяне на
административни услуги прилагането на съвременни
информационно-управленски технологии, позволяващи да се
осъщъствява мрежово взаимодействие на трите сектора в
управлението за решаване на системни проблеми, съгласуване на
различни и противоречиви подходи към институционално-
организационното, информационно-технологичното и ресурсно
обеспечаване на управлението на системата за предоставяне на
административни услуги.

В съвременната западна управленска наука проблемите на
трансформацията на системата за държавно управление в съвремен-
ни модели за регулиране на обществото се явяват обект на вни-
мание на такива чуждестранни специалисти като К. Аллън, Г.
Алмонд, Р. Бен, Д. Валдо, В. Уилсон, Р. Дарендорф, Л. Келлер, Д.
Кетли, М. Консайдин, Т. Питърс, Р. Пристюс, А. Турен, Д.
Фелдман, С. Хантингтон, Г. Шмидт и др.

Проблемът за научно-теоретичното обосноваване на основ-
ните положения на системата за предоставяне на административни
услуги привлича научния интерес на водещи национални учени В.
Аверьянова, В. Бакуменко, И. Бритченко, Т. Буренко, А.
Васильевой, И. Грицяка, Д. Дзвинчука, В. Долечека, А. Карпенка, Я.
Коженко, И. Колиушка, М. Лахижы, А. Липинцева, О. Литвинова,
И. Лопушинського, К. Николаенко, Ю. Оболенского, Л. Прокопенко,
А. Радченко, В. Сороко, Е. Талапиной, Л. Терещенко, В. Тимощука,
К. Хаксевера, А. Чемериса, Ю. Шарова.

Проблематиката на съвременното осмисляне и концептуа-
лизация на моделите на държавно управление стана предмет на
научни разработки на цяла плеяда от национални учени, доколкото
и перспективното развитие представлява безспорен
изследователски интерес за разбиране на съвременните национални
управленски процеси. В различно време към този въпрос са се
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обръщали В. Аверьянов, В. Бакуменко, А. Береза, И. Бритченко, В.
Бодров, Ю. Ковбасюк, А. Колодий, И. Кресина, А. Оболенский, М.
Пасечник, В. Ребкало, И. Розпутенко, Ю. Сурмин, В. Трощинский,
Ю. Шаров и др.

Еволюцията на научната мисъл за ролята, значението и
задачите, които изпълняват информационно-комуникационните
технологии в социално-икономическите системи, а също така
процесите, методите за оценка и анализ на ефективността на тях-
ното развитие се проследяват в трудовете на такива национални
изследователи като В. Аверьянова, Г. Атаманчука, В. Бакуменко,
В. Горника, Н. Даций, А. Дегтяра, В. Дрешпака, Ю. Куцая, Т.
Маматовой, Л. Прокопенко, Л. Прудиус, В. Степанова, Д. Сухинина
и В. Тертички.

Изходна база за теоретико-методологичното обосноваване на
управлението на системата за предоставяне на административни
услуги в Украйна станаха: официалните документи (законодателни,
нормативно-правни, изпълнителни и информационни), информа-
ционно-аналитичните обзори, сравнителните чуждестранни мате-
риали с практически примери за управление, а също икономически,
финансови и статистически данни и разчети.

Обстоятелствен анализ на специализирани бази данни:
Световна банка, Международен валутен фонд, Организация на
обединените нации, Международен съюз по телекомуникации,
други международни организации и статистически институти, а
също така резултати от различни социологически допитвания,
измерващи: 1) нивото на обществена поддръжка на различните
краудсорсингови или краудфъндингови проекти; 2) нивото на
доверие, като фактор за иновационното обществено-държавно
участие и други въпроси, в частност, проучването на резултатите от
социологическите иследвания на фонда "Демократически ини-
циативи" на името на И. Кучерив, социологическата служба на
Центъра Разумков, Киевския международен институт по социо-
логия, Центъра "Социален мониторинг", Украинският институт за
социални изследвания А. Яременко, потвърждават актуалността на
посочения проблем, неговото теоретично и практическо значение,

http://gtmarket.ru/organizations/world-bank/info
http://gtmarket.ru/organizations/international-monetary-fund/info
http://gtmarket.ru/organizations/united-nations/info
http://gtmarket.ru/organizations/united-nations/info
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което обуславя избора на темата на изследването, неговата цел и
задачи.

Актуалността на дисертацията се определя от несъответ-
ствието и състоянието на управление на системата за предоставяне
на административни услуги в Украйнана духа на съвременността,
което, въпреки значителните разработки на националните и чужде-
странни учени, не е било разглеждано индивидуално, а управле-
нието на системата в условията на електронизация не е било
предмет на докторско изследване в областта на икономическите
науки.

3. Обект и предмет на изследването
Обект на изследване се явява системата за предоставяне на

административни услуги.
Предмет на изследване се явява управлението на системата за

предоставяне на административни услуги в Украйна в условията на
електронизация.

4. Проблем на изследването
Съдържателният анализ на достиженията на националните и

чуждестранни учени дава основание да се твърди, че развитието на
управлението на системата за предоставяне на административни
услуги изисква прилагане на технологиите за мрежово взаимодей-
ствие. Поради несъгласуваност обаче използването на различни и
противоречиви подходи към електронното управление и електро-
низацията на управленската дейност, развитието на управлението
на системата за предоставяне на административни услуги не бележи
положителна тенденция.

5. Аргументи на автора
В контекста наизработването на новия подход към управ-

лението на системата за предоставяне на административни услуги
стратегическа задача се являва преориентацията на възприемането
на субекта на заявяване не само като клиент за обслужващите
дейности на предоставящия субект, но и като участник в процеса
на подготовка на управленски решения. Постигането на ефективен
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резултат е възможно само благодарение съдействието на развитието
на електронизацията на управленските процеси и пълното
преминаване към електронно управление.

Практическото значение на получените резултати се състои в
това, че изложените в дисертацията теоретични положения, изводи,
практически препоръки и разработената Концепция могат да
послужат като научно-методологическа основа за такива цели:
формиране в Украйна на управление на системата за предоставяне
на административни услуги на европейско ниво; разработка и
усъвършенстване на нормативното обезпечаване на процеса на
електронизация на управлението на системата за предоставяне на
административни услуги; повишаване на нивото на системата за
електронно взаимодействие на субектите на управление; преквали-
фикация и повишаване на квалификацията на служителите на
органите за държавно управление, органите за местно самоуправ-
ление; разработка на непркъснат процес за повишаване на ква-
лификацията по въпросите на електронното управление; по-ната-
тъшно развитие на теорията и практиката на електронизация на
управлението на системата за предоставяне на административни
услуги.

Дисертацията се представлява самостоятелна завършена
научна работа на изследователя, която съдържа решението на
актуален научен проблем за несъвършенството на съществуващото
управление на системата за предоставяне на административни
услуги, водещо до неефективно използване на възможностите на
информационно-комуникационните технологии в реализацията на
задачите за усъвършенстване на административните услуги в
Украина.

Основните теоретически положения, изводи и препоръки,
които са представени за защита, са получени от автора
самостоятелно и са изложени в научни публикации.

6. Цел и задачи на изследването
Цел на дисертационното изследване се явява теоретико-

методологическото и научно-практическо обосноваване на управ-
лението на системата за предоставяне на административни услуги в
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Украйна, направленията и пътищата за усъвършенстване на управ-
лението на системата за предоставяне на административни услуги в
условията на електронизация.

За постигането на целта са поставени следните задачи:
− да се обобщят теоретичните подходи за определяне на

понятията в икономическата литература и практика, да се уточни
същността на съдържанието на определението за административна
услуга;

− да се анализират конкурентните управленски модели и да
се предложи адаптиране на националното държавно управление за
по-нататъшно развитие на системата за предоставяне на админист-
ративни услуги;

− да се разработи мрежова структура за отношения субкт-
субект за реализация на взаимодействията, насочени към усъвър-
шенстване на системата;

− да се направи сравнителен анализ на действащите способи
за предоставяне на административни услуги, в частност да се раз-
крие особеността на "електрония офис" и да се обоснове необхо-
димостта от по-нататъшно развитие на "ведомствените офиси";

− да се анализира нормативното обезпечение и да се напра-
вят препоръки за отстраняването на противоречивите норми във
функционирането на системата за предоставяне на администра-
тивни услуги;

− да се определи съвкупността от електронни технологии,
съставляващи единната информационно-технологна инфраструк-
тура на системата и да се предложи методологически подход за
прилагането на качествено оценяване на тяхното взаимодействие;

− да се анализират проблемите и перспективите за електро-
низация на системата, да се определятетапите на нейното развитие;

− да се определи актуалното състояние на електронизация-
та наадминистратилно-управленските дейности в украинските
условия;

− да се обоснове инструментариум за реализацията на елек-
тронното взаимодействие в системата, да се подчертаят проблемите
на действеността на инструментариума и да се предложат практи-
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ческипрепоръки за внедряване на инструментите за мрежово
взаимодействие на трите сектора;

− да се предложи насока за усъвършенстване, да се обоснове
инструментариум за усъвършенстванеи да се концептуализира
инструментариум за мрежово взаимодействие в управлението на
системата за предоставяне на административни услуги.

7. Методология на изследоването
За достигането на поставената цел в процеса на дисерта-

ционното изследване са използвани както общонаучни, така и
специални научни методи, в частност:

− системен и структурно-функционален, които позволиха
всестранно да се изучи структурата на системата за предоставяне на
административни услуги, нейните съставни части, връзките между
тях, да се изяснят взаимоотношенията между субектите, предоста-
вящи административни услуги, техните пълномощия и особено-
стите на изпълняваните от тях функции;

− логико-семантичен метод за извеждане от абстрактното
към конкретното и от конкретното към абстрактното, които съз-
дадоха възможност да се формулират базовите понятия, категории,
да се разшири и допълни понятийно-категориалният апарат на
изследоването, да се класифицира и определи същността и съдър-
жанито на управленито на системата за предоставяне на адми-
нистративни услуги;

− диалектическият метод даде възможност комплексно да се
иследват отношенията между субектите на управление на системата
за предоставяне на административни услуги, които възникват в
процеса на формиране и реализациа на мрежовото взаимодействие;

− социологическо проучване, експертни оценки, наблюде-
ния, групиране и сравнения, посредством които бяха анализирани
основните показатели за електронизация на административно-
управленската дейност;

− екстраполация, която позволи да се оцени възможността за
внедряване наелементи от международните практики за използване
на мрежовото взаимодействие в управлението на системата за
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предоставяне на административни услуги в националната
административно-управленска дейност;

− хронологически, с помощта на който във времева после-
дователност са изследвани измененията в нормативното обезпе-
чаване на управлението на системата за предоставяне на адми-
нистративни услуги и е направена периодизация на електрониза-
цията на управленската дейност;

− исторически, с използването на който бе изследвана ево-
люцията на националното управление на системата за предоставяне
на административни услуги, а също така бе направен и екскурс към
източника на възникване на инструмента за мрежово взаимо-
действие, чиито корени са още в занаятчийския период;

− синтез и моделиране, с помощта на които е адаптира-
но държавното управление към модела за управление "Good
Governance", формирана е Концепция за внедряване на краудтех-
нология за усъвършенстване на управлението на системата за пре-
доставяне на административни услуги.

8. Ограничаване на проблемните аспекти на изследването
Ограничения, излизащи извън рамките на дисертацията на

изследването, включват в себе си следните въпроси:
1. Мрежовото взаимодействие предполага взаимодействие на

трите сектора, но изследването е посветено в голяма степен на взаи-
модействието на гражданския и държавния сектор, извън рамките
на изследването остава взаимодействието на бизнес сектора с
гражданския и държавния сектор, което е засегнато само частично;

2. В изследването не се съсредоточава внимание върху
изучаването на възможностите на инструментариума за мрежово
взаимодействие като механизъм за реализация на финансиране и
инвестиране в проекти, насочени към взаимодействието на трите
сектора и към усъвършенстване на управленската дейност.
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II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертацията е структурирана по следния начин: въведение,
пет раздела, изводи. Обемът на основния текст на дисертацията
съставлява 308 страници. Съдържанието на всеки раздел е разделено
на отделни подраздели, в края навсеки раздел са направени
конкретни изводи. Основният текст съдържа 6 таблици, 28 рисунки и
формули. Списъкът на използваните източници се състоиот 455
източника, заимствани от национални и чуждестранни, а също и от
интернет-ресурси.

СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

ВЪВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИИЗСЛЕДВАНИЯ НА
УПРАВЛЕНИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В УКРАЙНА

1.1. Теоретически подходиза определяне на понятието"услуга" и
"административна услуга" в икономическата литература и
практика
1.2. Адаптация на националното държавно управление към
преобладаващите управленски модели
1.3. Мрежова структура на субектно-субектните отношения в
управлението на системата за предоставяне на административни
услуги

Извод към 1-вираздел

РАЗДЕЛ 2:
ЕВОЛЮЦИЯ НА ПАРАДИГМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРА-
ТИВНИ УСЛУГИ

2.1. Организационен аспект на управлението на системата за
предоставяне на административни услуги
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2.2. Електронни технологии в управлението на системата за
предоставяне на административни услуги

Извод към 2-ри раздел

РАЗДЕЛ 3:
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕ-
НИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИ-
НИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

3.1. Електронизацията и нейното влияние върху чертите на
съвременното общество
3.2. Проблеми и перспективи за електронизация на управлението
на системата за предоставяне на административни услуги
3.3. Анализ на съвременното състояние на електронизация на
административно-управленската дейност

Извод към 3-ти раздел

РАЗДЕЛ 4:
ИНСТРУМЕНТАРИУМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕ-
МАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ

4.1. Същност на съдържанието на електронната демокрация,
нейните принципи и инструментариум
4.2. Проблематика на ефикасността на инструментариума за
електронна демокрация в украинските условия
4.3. Мрежово взаимодействие на субектите на управление в
управлението на системата за предоставляне на администра-
тивни услуги

Извод към 4-ти раздел

РАЗДЕЛ 5:
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТОУПРАВЛЕНИЕ
НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРА-
ТИВНИ УСЛУГИ В УКРАЙНА

5.1 Практически препоръки заподобряване на управлението на
системата за предоставяне на административни услуги
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5.2 Международни тенденции във внедряването на
инструментариум за мрежово взаимодействие в управлението
5.3 Концептуализация на инструментариума за мрежово
взаимодействие в управлението на системата за предоставяне на
административни услуги

Извод към5-тираздел

ИЗВОДИ

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ

III. АНОТАЦИЯ КЪМ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Във въведението е обоснована актуалността на темата,
охарактеризирано е състоянието на научната разработка на проб-
лема, определени са целта, задачите, обектът, предметът на изслед-
ването. Формулиран е аргументът на автора, методологията на
изследването, теоретичната и практическа значимост на получе-
ните резултати.

В първия раздел „Теоретико-методологически изследвания
на управлениетона системата за предоставяне на админист-
ративни услуги в Украйна“ е определено съдържанието на теоре-
тическите подходи към определянето на понятията "услуга" и
"административна услуга"; анализирана е възможността за адапти-
ране на националното държавно управление към доминиращите
управленски модели; разработена е мрежова структура на субект-
но-субектни отношения в управлението на системата за предоста-
вяне на административни услуги.

Установена е невъзможността за свеждане към еднозначна,
единна трактовка на определението на термина "услуга", във връзка
с което от автора е предложено да се използва терминът "услуга"
като резултат от действията на предоставящия услугите. Също така
е установено, че наред с резултата, който се потребява при из-
вършването на предоставянето на услуги, следва да се отчитат и
действията, които са довели до този резултат. Освен това да се
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обръща внимание не просто на дейността на предоставящия услу-
гите, а на дейността, която е полезна, такава, която носи полза,
благо на потребителя – субекта на заявяване. В контекста на изло-
женото е анализирано определението на понятието "администра-
тивна услуга", което независимо от дадената история на формиране
на института за административни услуги, институционалната
значимост и законодателното регулиране на определението, има
многовариантен характер, което позволява на автора да предложи
да се разглежда административната услуга като взаимодействие: от
страна на субекта на предоставяне на услугите –дейност, насочена
към реализация на функциите на органите на държавно управление,
която се осъществява поради факта на заявленията на гражданите в
рамките на пълномощията на органа, уполномощен за предоставяне
на конкретна административна услуга, а от страна на субекта на
заявление – изпълнение на възложените му с нормативно-правни
актове задължения.

Анализирайки същността на такива определения, обект на
изследване, като "държавно управление", "публично управление",
"държавен мениджмънт", "публичен мениджмънт" и тяхното взаи-
модействие и взаимовръзка в съвременната управленска наука, се
предлага: като обединяващ термин да се използва уточненото опре-
деление за държавна политика в качеството на съвкупност от
направления на дейностите на държавата за създаване, укрепване и
съдействие на нормативно-правното, методическото, научно-техни-
ческото, организационното, финансовото и материално-техниче-
ското, защитното обезпечаване и установяване на общодържавни
приоритети за развитие на информационната среда и създаване на
условия за преход към информационно общество.

Анализиран е процесът на еволюция на съвременната управ-
ленска революция, който е претърпял редица трансформации, за
което свидетелстват едновременното съществуване на няколко
управленски модела.

Като цяло, въпреки скептичното отношение на автора към
внедряването на мениджърския модел, именно той допринася за
прекодирането на системата на държавното управление, тъй като
способства за утвърждаване на административния подход в
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управлението и за неговата отзивчивост към потребностите на
обществото. Обосновава се, че мениджърският подход към
държавното управление, доколкото манталитетът на украинското
общество позволява това, прави възможно съществено да се
увеличи самостоятелността на регионалните органи на публичното
управление при формиране на стратегиите за социално-
икономическото развитие, при избора на механизмите и инстру-
ментите на формиране на взаимодействието с гражданите.

Отичитайки обаче особеността на парадигмата на държав-
ното управление в Украйна, се предлага традиционният модел на
управление да се допълни с модела "Good Governance", който на
дадения етап в световната практика очевидно доминира, доколкото
съответства на най-високото ниво на развитие на социално-ико-
номическите системи. В частност да се съсредоточи върху произ-
водната концепция за "електронно управление", което с по-голяма
вероятност ще позволи: да се разшири сферата на участие на граж-
даните в управлението; да се създаде мрежова структура и да се
сформира отношение на доверие; да се оценява дейността на дър-
жавата не само по удовлетвореността на гражданите, но и по
тяхното въвличане в процеса на управление; да се оптимизира и
придаде мобилност на управленската дейност; да се взаимодейства
дистанционно и непрекъснато в рамките на денонощието; да се
интегрират индивидуалните способности и възможности на гражда-
ните.

Следващи направления на съвременните научни изследвания
е целесъобразно да се съсредоточат върху детайлизацията на
направленията за изучаване и развитие на електронните канали за
комуникация и взаимодействие между държавната сфера, бизнеса и
гражданите.

Анализирано е съвременното състояние на управление на
системата за предоставяне на административни услуги и е конста-
тирано, че болшинството национални научни изследвания са
посветени на изучаването на субектно-обектните отношения, неза-
висимо от това, че системата за предоставяне на административни
услуги има субектно-субектна структура, базирана на законода-
телството, и управлението може да се разглежда и в симетрично
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направление. Отчитайки, че системата на държавно управление се
явява цялостна система, от автора е разработена мрежова структура
на субектно-субектни отношения, в която резултат от взаимодей-
ствието, от една страна се явява дейността, насочена непосред-
ствено към предоставяне на административни услуги и всички
съпътстващи тази дейност процеси, а именно обезпечаване на
качество, прозрачност и т.н., от друга страна – дейност, насочена
към усъвършенстване на системата на държавното управление, в
частност управлението на системата за предоставяне на админист-
ративни услуги (схема 1.1).

Схема1.1.Мрежова структура на субектно-субектни отношения в
управлението на системата за предоставяне на административни

услуги
Източник: авторска разработка

Напълно очевидно и логично е, че за по-нататъшното направ-
ление на изследването в този контекст бяха поставени задачи по
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изготвянето на препоръки и тяхното практическо внедряване в
управленската дейност на субектите на управление.

Във втория раздел„Еволюция на парадигмата за управ-
ление на системата за предоставяне на административни
услуги“е разкрита същността на организационния аспект и про-
тиворечивия характер на нормативното обезпечение на управле-
нието на системата за предоставяне на административни услуги;
определена е съвкупност от електронни технологии, съставляващи
единна информационно-технологична инфраструктура за управле-
ние на системата за предоставяне на административни услуги и е
предложен методологически подход за прилагане на качествено
оценяване на тяхното взаимодействие.

Проведеният сравнителен анализ еднозначно показва преи-
муществата на модела "електронен офис" на системата за предо-
ставяне на административни услуги, т.е. предоставяне на админист-
ративни услуги чрез портал.

За субекта на заявявление – това е възможност не само за
поръчка, но и за получаване на различни административни услуги в
електронен вид. Тоест най-важното преимущество на един такъв
модел е взаимодействието на субекта на заявление и субекта на
предоставяне в дистанционен режим, което съответства на духа на
съвременността.

Обосновани са преимуществата за държавата, доколкото
електронното предоставяне на услуги е преди всичко спестяване на
финансови ресурси, предвид на това, че за създаването на
комфортни условия за приемането на потребители в единен
"интегриран офис" се изисква заделяне на значителни финанси, а
още повече създаване и на същите условия, и особено на
териториална достъпност за няколко отделни "ведомствени офиса".

Установено е, че моделът "електронен офис" осигурява
съществено подобрение на качеството на услугите, на опера-
тивността на тяхното предоставяне, значителна икономия на кад-
рови ресурси и финансови средства, пълно изключване на коруп-
ционната съставляваща, а най-главно преимущество се явява
възможността за въвличане и вземане на участие на субектите на
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заявяване и просто на гражданите във формирането и усъвър-
шенстването на държавното управление на системата за предоста-
вяне на административни услуги.

С цел усъвършенстване на процеса на предоставяне на адми-
нистративни услуги, авторът препоръчва:

− да се определи концепцията и възможността за предоста-
вяне на административни услуги в случаите, предвидени от закона,
подекларативни принципи, а също и разпоредбите на съгласу-
вателните процедури при предоставянето на административни
услуги;

− Глава първа, чл. 1 на Закона за "Административните
услуги" да се допълни с точка "декларативен принцип" – способ,
съгласно който субектът на заявлението получава административна
услуга по пътя на уведомление на субекта на предоставянето;

− да се определи типово изброяване на основанията за отказ
при предоставянето на административни услуги, а също за анули-
ране на резултата от предоставянето на административната услуга,
ако със закон не е предвидено друго.

Приемане на Закона за "Административнитеуслуги" е послу-
жило като старт за внедряване на електронните технологии в
системата, а именно на официални сайтове, електронна поща,
портали и др., което към днешно време следва да се счита за
задължителна съставляваща на управленската дейност на органите
на държавно управление. Трансформацията на дейността на орга-
ните на държавно управление обаче в електронен вид е ограничена
от колизионния характер на законодателството, от една страна, и
бюджетното финансиране от друга, което не способства за интензи-
фикацията на електронното управление и ефективното функцио-
ниране на системата за предоставяне на административни услуги.

Електронните технологии в управлението на системата за
предоставяне на административни услуги имат както значителни
плюсове, така и недостатъци. Доказано е, че на дадения етап те се
явяват повече отрицателно явление и по същество развиващи се
стихийно и откъслечно.

Разработена е методика за оценка на взаимодействието на
електронните технологии в управлението на процеса за предоста-
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вяне на административни услуги. На основата на оценката на
електронното взаимодействие на електронните технологии, форми-
ращи единна информационно-технологична инфраструктура на
системата за предоставяне на административни услуги, се осъ-
ществява:

−анализ на динамиката на изменението на качеството на
обработката на конкретен електронен документ в процедура или
неговото прехвърляне между процедурите;

−проследяване на динамиката на изменение на качеството на
обработка на съвкупността от електронни документи в отделна
процедура или тяхното предаване на отделен електронен комуни-
кационен канал в течение на определен единичен период или на по-
голям период от време, а също определяне на недостатъците на
нормативното регулиране на предаването на електронни документи;

−анализ на качеството на обработка на електронния
документ в последователността от процедури или неговото пре-
хвърляне между процедурите, а също и изследване на чувстви-
телността за несъществени задръжки при прехвърлянето;

−възможност за формиране на обобщени изводи за пре-
минаването на съвкупност от електронни документи през
процедури и между процедурите за определен период или
продължителни промеждутъци от време, което позволява да се
идентифицират незадоволително функциониращите компоненти на
системата;

−анализ на състоянието и ефективността на организацията на
прехвърляне на електронни документи в процеса между процеду-
рите като цяло.

В третия раздел „Предпоставки за електронизация на
управлението на системата за предоставяне на админист-
ративни услуги“ – са определени предпоставките за електро-
низация на управленската дейност; анализирани са проблемите и
перспективите за електронизация на управлението на системата за
предоставяне на административни услуги, извършена е периоди-
зация на развитието на електронизацията; определена е тенденцията
на динамиката на електронното управление в Украйна.
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С цел научно-теоретично обосноваване на електронизацията
на управленската дейност и създаване на практика на действена
единна информационно-технологична инфраструктура на управле-
ние на системата за предоставяне на административни услуги, са
изследвани международните тенденции, сред които авторът акцен-
тира внимание на процесите на електронизация.

Доказано е, че процесите на електронизация имат първосте-
пенно влияние върху трансформацията на характеристиките на
съвременното общество.

Установена е взаимовръзка на процесите на електронизация с
процесите на мрежовото развитие и глобализацията. Отчитайки
изложеното, се предлага характеристиката на информационното
общество да се допълни със специфични черти, такива като: мре-
жова комуникация; достъпност и характерна отношението към
знанията; интелектуализация на процесите; ирационалност (непро-
грамируемост, незавършеност, неопределеност).

Определени са законодателните инициативи в сферата на
електронизацията, явяващи се в основата си стратегически и, в
някои случаи, директно свързани с изпълнението на Споразуме-
нието за асоцииране с ЕС. Но реализацията на подобни инициативи
изисква много време и значителни усилия, свързани с адаптацията
на вече съществуващото украинско законодателство.

Въпреки международните тенденциии и независимо от под-
писаните от Украйна международни съглашения за международно
сътрудничество, в Украйна към 2017 г. не е преодоляно: цифровото
неравенство в достъпа на населението на Украйна до електронни
комуникациии, информационни ресурси; ниското ниво на знания на
населението в сферата на информационните технологии и нивото на
внедряване, използване на възможностите на информационно-тех-
нологичната инфраструктура; отсъствие на принципа за паритетно
взаимодействие на гражданите с органите на държавното управ-
ление; слаба изразеност на функционирането на обществения
контрол на основата на използването на възможностите на инфор-
мационно-комуникационните технологии, в частност Интернет;
ниско ниво на доверие на гражданите към органите на държавно
управление, високо ниво на социално напрежение, всичко това
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поставя под съмнение принципа на откритост и прозрачност на
дейността на органите на държавно управление в Украйна.

Подчертани са основните фактори, задържащи развитието на
процеса на електронизация и, като следствие, имащи негативно
отражение върху управлението на системата за предоставяне на
административни услуги, а именно: инертност на управлението на
системата за предоставяне на административни услуги при реша-
ването на въпросите на електронизацията; отсъствие на мотивация
за изменение на процеса за предоставяне на административни
услуги посредством внедряване на информационно-комуникацион-
ни технологии; ниско ниво на инвестиции и слабо изразен интерес
към възможностите на информационно-комуникационните техно-
логии от страна на органите на държавно управление; недостатъчно
използване на възможностите напублично-частното взаимодей-
ствие в сферата на обучението и изследванията.

Доказана е прагматичността на електронизацията на съвре-
менната държава, централните елементи на която са доверието,
качеството и скоростта. ИКТ позволяват да се трансформира дър-
жавата, правят я по-достъпна за нейните граждани, по-отговорна и
прозрачна.

Проведеният анализ на съвременното състояние на електро-
низация на държавно-управленската дейност в Украйна свидетел-
ства за значителното й изоставане от европейското ниво на раз-
витие в сферата на ИКТ и консолидиращите я сфери на електронни
услуги и човешки капитал. За управлението на системата за пре-
доставяне на административни услуги единната координирана
политика в сферата на електронизацията се явява опорен стълб за
наболелите проблеми, такива като:

− сложност и висока бюрократичност на процесите на
предоставяне на административни услуги, което затруднява тяхното
привеждане в електронен вид;

− слаба изразеност на междуведомственото взаимодействие
при предоставянето на административни услуги, което довежда до
установяването на прекомерни изисквания към списъците доку-
менти, необходими за предоставяне на административни услуги,
дублиране на информация в информационните системи на субек-
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тите на предоставяне и преодоляване на допълнителните трудности
при получаването на необходимите данни завземане на решения
относно резултатите от процеса на предоставяне на админист-
ративни услуги;

− пренаситеност на несистемното нормативно-правно обез-
печение на системата за предоставяне на административни услуги,
което довежда до появяване на противоречиви норми, регламен-
тиращи процеса на нейната електронизация;

− слабост на законодателната база за регулиране на въпро-
сите за електронната идентификация и верификация на субектите
на заявяване при предоставянето на административните услуги по
електронен път;

− неизграденост на единен електронен регистър на адми-
нистративните услуги и изброяване на приоритетните админист-
ративни услуги за тяхното привеждане в електронен вид;

− неопределеност на формата на електронния документ,
съгласно който субектът на заявяване е длъжен да подава доку-
менти, необходими за получаване на административни услуги в
електронен вид;

− отсътствие на обща визия за създаване на единна инфор-
мационно-технологична инфраструктура, обезпечаваща процеса на
предоставяне на публични електронни услуги на основата на един-
ни принципи и правила;

− висок коефициент на недоверие към електроното взаимо-
действие както от страна на субектите на предоставяне, така и от
страна на субектите на заявяване;

− ниско ниво на електронна готовност на субектите на
предоставяне и субектите на заявяване за електронно взаимо-
действие.

Установено е, че растящият и тревожен разрив, възникващ
между ръста на използване на информационно-комуникационните
технологии в обществения и частния сектор и низходящата тен-
денция на тяхното използване от правителството на Украйна, все
повече неоправдава очакванията и води до дисбаланс във
взаимоотношенията между органите на държавно управление и
гражданите.
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В четвъртия раздел "Инструментариум на управлението на
системата за предоставяне на административни услуги" –
разкрита е същността на съдържанието на електронната демокра-
ция; изследвана е проблематиката на действеността на инструмен-
тариума на електронната демокрация; предложен е инструмен-
тариум за реализацията на мрежово взаимодействие на трите
сектора в управлението.

Доказва се, че съвременната "демокрация" по съдържателна
функционалност в държавното управление е необходимо да се
разглежда като широк комплекс от инструменти, в който тех-
ническото и технологично обезпечение се използва за разширение
на възможностите на всеки гражданинза развитие и усъвър-
шенстване на основните и установяване на нови демократични
ценности, а именно: разпространение на информация и обнародване
на данни, обединение на гражданите по интереси и участие в
държавното управление, провеждане на форуми, обсъждания,
конференции и гласувания, избори. При това широкото използване
на неизчерпаемите възможности на ИКТ, в това число на Интернет,
позволява да се говори за установяване на нова форма на демо-
крация – електронно-мрежова.

Съвременните ИКТ позволяват съществено за да се разшири
функционалното съдържание на демокрацията в държавното управ-
ление. Инструментариумът на електронната демокрация разкрива
най-широк спектър от възможности пред гражданите и субектите на
стопанисване в приемането надържавно-управленските решения,
следвайки тристепенния модел за участие на гражданите: инфор-
миране за състоянието и направленията на държавна политика, а
също за актуалните държавни проблеми; консултиране – изграж-
дане и установяване на взаимна връзка между органите на дър-
жавно управление и институциите на гражданското общество;
активно участие – непосредствено влияние върху формирането и
приемането на държавно-управленски решения.

Установена е необходимостта от ясно следване на целите на
електронната демокрация и съблюдаване на основополагащи прин-
ципи, което несъмнено води до хармонично формиране и развитие
на взаимодействието на органите на държавно управление с
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институциите на гражданското общество, увеличава нивото на
доверие на гражданите към държавните органи, позволява да се
постигне прозрачност в тяхната дейност.

Анализът на динамиката на количествените показатели за
електронна демокрация в Украйна свидетелства за съществени
изменения в периода 2014–2016 г., но има относително невисоки
показатели в сравнение с развитите страни по света, което на свой
ред говори за преобладаване в Украйна на състоянието на пасивно
участие на гражданите.

По пътя за достигане на съвършено електронно взаимодей-
ствие, развитите страни на света се съревновават използвайки в
своята практика различен инструментариум за електронна демокра-
ция. Потенциалът, на който, е още далеч от своето пълно
изчерпване.

За голямо съжаление, Украйна се отнася към онези страни,
които не са в състояние да преодолеят цифровото неравенство и да
разработят собствен системен подход към електронното взаимо-
действие с гражданите и субектите на управление.

Освен това, високият индекс на електронното участие отра-
зява само формалните успехи на органите на държавно управление
в постиженията на първия и втория етап, по същество не отра-
зяващи на практика демократичните ценности и процеси. Елек-
тронното участие на гражданите и субектите на управление по-
настоящем носи формален характер и се намира на етапа на
формиране на дневния ред, анализа и оценката на обратната връзка.

Прилагането по правилния начин на електронното управление
позволява отношенията между държавния, гражданския и бизнес
сектора да се направят взаимосвързани и взаимозависими, което
едновременно да послужи като фундамент за възстановяване на
загубеното доверие.

За формирането на мрежово взаимодействие от автора са
предложени и обосновани инструменти за взаимодействие за всеки
от трите сектора, а именно: граждански – краудтехнологии, бизнес
– импакттехнологии, държавен – технологии за е-демокрация.

Доказва се, че съвкупността от дадения инструментариум
позволява да се размият ясните граници между секторите.
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Освен това се обосновава, че мрежовото взаимодействие в
управлението е длъжно преди всичко да се основава на принципите
на прозрачността, отговорността и откритостта, и да съблюдава
следните условия:

1. наличие на интерес за коопериране у субектите на взаимо-
действие;

2. наличие на доброволен характер на сътрудничество между
субектите и заинтересованите граждани;

3. съблюдаване на паритетността в генерирането на идеи за
усъвършенстване на управлението;

4. наличие на доверие, както вътрешносекторно, така и
междусекторно.

Очевидно е, че пълноценното функциониране на мрежовото
взаимодействие в управлението на системата за предоставяне на
административни услуги позволява на гражданите мобилно да
реагират на изключително актуални проблеми, а именно: предот-
вратяване на корупцията в органите надържавно управление; по-
вишаване на качеството, номенклатурата и рентабилността за пре-
доставяне на административни услуги; оптимизация на дейността
на органите на държавно управление; икономия на материални и
времеви ресурси; обезпечаване на условия за икономическо и
научно развитие, обезпечаване на условия за развитие на дигитална
демокрация и дигитално доверие.

Обоснована е проблемността при въвличането на гражданите
и стопанските субекти в държавно-управленските процеси в
украинските условия. Като съществено препятствие на пътя на
изграждане на мрежово взаимодействие е определен проблемът за
недоверието, като следствие, неукрепналост на институтите на
гражданското общество и отсъствие на поддръжка от страна на
държавния сектор. На свой ред, нежеланието на държавния сектор
да съдейства на зараждащото се гражданско общество и възприе-
мането му като временен феномен, не позволява той да се раз-
глежда като достоен равноправен субект на управление. Но ако
гражданският сектор все пак предприема опити да реанимира
държавата и процесите, произтичащи в нея, по пътя на създаване на
такива проекти като ProZorro и iGov, то бизнес-секторът про-
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дължава да пребивава в абсолютно абстрахирано състояние, взаи-
модействайки си само с държавния сектор и само при необходимост
да излобира за своите интереси.

Доказва се, че само формирането на гражданско общество и
по-нататъшното му функциониране с основна цел – натиск върху
системата на държавно управление, ще може да създаде новата
Украйна.

В петия раздел"Усъвършенстване на електронното управ-
ление на системата за предоставяне на административни услуги
в Украйна" –са предложени практически препоръки за направле-
нието на усъвършенстване на управление на системата за пре-
доставяне на административни услуги; обосновано е прилагането на
инструментариума за мрежово взаимодействие на основата на ана-
лиз на международните тенденции и е предложено да се усъвър-
шенства управлението на системата за предоставяне на админист-
ративни услуги на основата на прилагане на Концепцията за
внедряване на краудтехнологии.

Отчитайки проблема за отсъстствието на доверие между
гражданите, бизнеса и правителството, степента на взаимодействие
е отслабнала до такава степен, че бизнесът и държавният сектор си
взаимодействат на основата на негласна договореност, ръководейки
се от ключовия принцип за "невмешателство" един на друг в своите
дела, доказано е, че държава, в която два сектора се намират в
самостоятелно "плаване", и си взаимодействат само при необхо-
димост да излобират свои интереси, гражданите остават "зад
борда", въпреки, че механизмът под названието "държава" е длъжен
на първо място да удовлетворява интересите на държавния сектор.

Установено е, че главният проблем на демокрацията в
Украйна не се състои в това, гражданите да прибягват към ИКТ във
волеизявлението си, а в целенасоченото игнориране от властите на
обществените инициативи и несъдействие на гражданската актив-
ност, което по критичен начин противоречи на принципите на
демокрация. Наред с всичко останало, снизходителното отношение
на гражданите към дейността на властите, противоречащо на
интересите на обществото или бездействието и неносенето от
властите на отговорност за тяхната дейност, поражда пренеб-
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режително отношение на управляващия украински елит към своя
народ.

Предложено е като направление за усъвършенстване на
управлението на системата за предоставяне на административни
услуги да се избере развитието на Портала за публични услуги
iGov. Доколкото сам по себе си порталът iGov се явява ярък пример
за: самоорганизацията на граждани, жадуващи промяна в своята
държава; проявление на принципите на демокрация; резул-
тативното прилагане на инструментариума за електронна демокра-
ция; оптимално изграден процес на електронно управление на
системата за предоставяне на административни услуги; умело
използване на ИКТ; взаимодействие на гражданите с властта и
бизнеса; въвличане на гражданите в държавно-управленските про-
цеси и процесите за вземане на държавно-управленски решеня.

Препоръчано е внедряване на информационно-управленската
технология на краудсорсинг в управлението на системата за пре-
доставяне на административни услуги и нейното използване като
инструмент за взаимодействие на органите надържавно управ-
ление и обществеността, обезпечаване на възможност за сътруд-
ничество на гражданите в гражданското общество и неговото
влияние върху процесите на вземане на управленски решения, което
ще се отрази на качеството на функциониране както на самата
система за предоставяне на административни услуги, така и на
нивото на доверие на обществото към органите на държавно
управление и на резултатите от партньорството между държавата и
гражданите.

Доказано е, че прилагането на Концепцията за внедряване на
краудтехнологиите в управлението на системата за предоставяне на
административни услуги трябва да се провежда системно, целена-
сочено и да се базира на основните принципи: участие, откритост и
доброволност.

Установено е, че в резултат на внедяването на краудтехно-
логиите, потенциалът на системата за предоставяне на администра-
тивни услуги престава да бъде ограничен изключително от
ресурсите на субектите на предоставяне, системата въвлича в про-
цеса на управление субектите на заявление и чисто заинтересовани
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индивиди, които в съвкупност също представляват сами по себе си
система, а тяхната дейност се изразява чрез крауд-проект. По тази
причина крауд-проектът е разгледан като система с набор от взаи-
мосвързани елементи, които позволяват да се достигат цели.

Предложен е логично-смислов модел на ролята и мястото на
крауд-технологията и крауд-проекта в субектно-субектните отно-
шения на управление на системата за предоставяне на админист-
ративни услуги (схема 5.1).

Схема 5.1. Модел на субектно-субектни отношения в управлението
на системата за предоставяне на административни услуги

Източник: разработено от автора
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Обосновано е приложението на процесния подход в управ-
лението на крауд-проекта, предложен е алгоритъм за управление на
крауд-проекта, разкрит е широк спектър от възможности по
усъвършенстване на управление то и преимуществата за управление
на системата за предоставяне на административни услуги в резултат
на прилагането на Краудконцепцията.

ИЗВОДИ
В дисертационното изследване са разработени нови научни

положения, които като цяло повдигат проблемите в областта на
управленската наука, състоящи се в осъществяване на теоретико-
методологическото и научно-практическо обосноваване на управле-
нието на системата за предоставяне на административни услуги в
условията на електронизация и насоките за усъвършенстване на
управлението на основата на мрежово взаимодействие. Резултатите
от проведените изследвания дават основание за формиране на
следните изводи и препоръки:

1. Обобщаването на теоретичните подходи за определяне на
понятието "услуга" и "административна услуга" позволи на автора
да предложи разглеждането на административната услуга като
взаимодействие: от еднастрана на субекта на предоставяне –
дейност, насочена към реализацията на функциите на органите на
държавно управление, която се осъществява поради факта на
заявление от гражданите в пределите на пълномощията на органа,
упълномощен за предоставяне на конкретната административна
услуга, а от страна на субекта на заявлението – изпълнение на
възложените му с нормативно-правни актове задължения (специал-
ни изисквания (лицензии) или съответствие на произвежданите
стоки или услуги на определени условия (сертификати) и т.н.).
Резултат от такива взаимодействия се явява административният акт
от индивидуален характер.

2. Анализът на международните управленски модели
направи възможно да се открои концепцията на управление
"goodgovernance", която на дадения етап в световната практика, по
мнението на автора, изглежда доминираща спрямо мениджърския
подход в управлението и на нейна основа да се допълни тради-
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ционият модел на управление, отчитайки особеностите на пара-
дигмата на националното държавно управление. Обосновано се
препоръчва да се съсредоточи вниманието на производната на тази
концепция – "електронното управление", което с голяма степен на
вероятност ще позволи да се реализира мрежово взаимодействие в
управлението, да се направи процесът на управление прозрачен,
отговорен и открит.

3. Разработена е мрежова структура на субектно-субектни
отношения, в която резултат от взаимодействието, от една страна се
явява дейността, насочена непосредствено към предоставянето на
административни услуги и всички съпътстващи тази дейност
процесси, а именно обезпечаването на качеството, прозрачността и
т.н., от друга – дейността, насочена към усъвършенстване на систе-
мата на държавно управление, в частност управлението на систе-
мата за предоставяне на административни услуги.

4. Проведен е сравнителен анализ на трите действащи
начина за предоставяне на административни услуги ("ведомствен
офис", "интегриран офис" и "електронен офис"), обоснована е
необходимостта от по-нататъшно развитие на "ведомствените
офиси" за построяването на единен "електронен офис. От гледна
точка на държавата, предоставянето на услуги в електронен вид–
това е преди всичко спестяване на финансови ресурси на държа-
вата, тъй като за създаването на комфортни условия за приемането
на потребители в единния "интегриран офис"се изисква отделянето
на значителни финанси, а още повече създаването на същите
условия и особено териториална достъпност за няколко отделни
"ведомствени офиса".

5. Анализирано е нормативното обезпечение на управле-
нието на системата за предоставяне на административни услуги и са
направени препоръки за отстраняването на противоречащите норми
във функционирането на системата за предоставяне на адми-
нистративната услуга. Преломен момент стана приемането на
Закона на Украйна "За административните услуги" през 2012 г.,
което послужи като старт за внедряването на електрони технологии
в управлението на системата, а именно създаването на официални
ведомствени сайтове и единен портал, активното използване на
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електронна поща идр., което в днешно време следва да се счита за
задължителна съставна част на дейността на органите на държавно
управление. Трансформацията на дейността на органите на държав-
но управление обаче в електронен вид е ограничена от колизионния
характер на законодателството, от една страна, и бюджетното
финансиране, от друга, което не способства за бързото внедряване
на електронното управление и функциониране на системата за
предоставане на административни услуги в електронен вид.

6. Определена е съвкупност от електронни технологии, от
които трябва да се формира единна информационно-технологична
инфраструктура на управление на системата за предоставяне на
административни услуги и да бъде предложен методологически
подход за прилагане на качествено оценяване на тяхното взаимо-
действие.

Въпреки значителните плюсове от прилагането на електронни
технологии в управлението на системата за предоставяне на
административни услуги, на дадения етап те представляват отрица-
телно явление,доколкото се развиват стихийно и накъсано. Внедря-
ването на електронни технологии в управлението на системата за
предоставяне на административни услуги ще се превърне в
осезателен резултат, когато:

− бъдат съгласувани нормите на украинското и междуна-
родното законодателство по електронизацията на процеса на пре-
доставяне на административни услуги;

− бъде опростен процесът за предоставяне на админист-
ртивни услуги, а едва след това -електронизиран;

− след детайлна систематизация на нормативно-правното
регулиране на електронното управление в Украйна като цяло.

7. Изследвани са съвременните международни тенденции,
сред които е откроен процесът на електронизация, разкрита е същ-
ността на неговото влияние върху чертите на съвременното общест-
во. Доказано е, че на трансформацията на съвременното общество
влияе преди всичко електронизацията, съпътствана от такива тен-
денции:

− Глобализация (многократно се е увеличи скоростта на
транзакциите, разпаднаха се ограниченията на страните, интег-
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рираха се националните икономически системи в единно произ-
водствено и търговско пространство);

− мрежовизация (информационно-комуникационните техно-
логии станаха фактор за ръста на благосостоянието на обществото,
измени се структурата на връзките: настъпи бум от йерархични
структури в посока на мрежовата организация).

8. Анализирани са проблемите и перспективите за електро-
низация на управлението на системата за предоставяне на адми-
нистративни услуги, направена бе периодизация на нейното раз-
витие, на основа на което бе очертано:

− период 1992–2006 г., в който не се извърши процес на
електронизация в Украйна, а именно полагане на основите за
създаване и развитие на информационно-технологична инфра-
структура;

− период 2007–2015 г., въпреки значителния ред от разрабо-
тени и приети нормативни документи, посветени на въпросите на
развитието на процеса на електронизация, едва в края на периода се
отбеляза някаква положителна тенденция, а именно приемането на
Закона на Украйна "За административните услуги", който задължи
системата за предоставяне на административни услуги да внедрява
електронни технологии;

− период 2016–2020 г., съвременен етап, характеризира се с
някои практически резултати, но вялата дейност на правителството
относно процеса на електронизация в Украйна довежда до значи-
телното й изоставане от международните тенденции на инфор-
мационното общество.

9. Изследването на тенденциите на развитие на електронното
управление даде основание да се твърди, че въпреки стремителните
световни тенденции в ръста на електронизацията на правител-
ствата Украйна за последното десетилетие не успя да излезе на ново
ниво.

В продължение на дълъг период от време, процесите на
електронизация на украинската държава имат низходяща тенден-
ция, дори отчитайки положителните колебания в последните две
години. Съществуващите причини и условия на мудно развитие
остават без заслуженото внимание от страна на правителството,
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въпреки приемането на множество програми, стратегии и норма-
тивно-правни актове.

Отчитайки изложеното, първостепенна задача на държавната
политика се явява интензификацията на процесите на електрони-
зация, на първо място, в частта за интензификация на нивото на
достъп и използването на ИКТ от всички слоеве на населението във
всички региони на страната, което ще позволи да се въвлекат
гражданите в процесите на усъвършенстване на държавното управ-
ление и да се изрази тяхната позиция, второ, формирането на
информационно-технологична инфраструктура за предоставяне на
електронни административни услуги.

10. Обоснован е инструментариум за реализация на елек-
тронното взаимодействие в управлението на системата, подчертани
са проблемите на ефективността на инструментариума. Изложената
съвкупност от съществуващи проблеми няма преимущество в
поредността на решенията. Подходът към тяхното решаване трябва
да има системен характер. Но дори и абсолютното им отстраняване
няма да върне подкопаното доверие на гражданите към инстру-
ментариума за електронно взаимодействие.

Предложени са практически препоръки за внедряване на
инструменти за осъществяване на мрежово взаимодействие на трите
сектора в управлението на системата за предоставяне на админист-
ративни услуги.

11. Предложена е насока за усъвършенстване на управле-
нието на системата за предоставяне на административни услуги,
обоснован и концептуализиран е инструментариум за мрежово
взаимодействие в управлението на системата за предоставяне на
административни услуги, внедяването и използването на който,
като инструмент за мрежово взаимодействие, ще позволи да се води
открит диалог между органите на държавно управление и общест-
веността, да се обезпечи възможността на гражданското общество
да влияе на процесите на вземане на управленски решения, което
ще се отрази на качеството на функциониране както на самата
система за предоставяне на административни услуги, така и на
нивото на доверие на обществото към органите на държавно
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управление и на резултатите от партньорството между държавата и
гражданите.

IV. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Научната новост на получените резултати се състои в това, че
в дисертацията са получени нови, научно доказани резултати, които
в съвкупност решават важен проблем в областта на управленската
наука. Става дума за теоретико-методологическото и научно-
практическо обосноваване на управлението на системата за
предоставяне на административни услуги в Украйна в условията на
електронизация, на основата на предложените концептуални поло-
жения и препоръки, в частност:

първо:
− разработена е мрежова структура на субектно-субектни

отношения, в която резултат от взаимодействието, от една страна, е
дейността, насочена към непосредствено предоставяне на адми-
нистративни услуги и всички съпътстващи тази дейност процеси, а
именно:осигуряване на качество, прозрачност и т.н., а от друга
страна – дейността, насочена към усъвършенстване на системата за
държавно управление, в частност управлението на системата за
предоставяне на административни услуги;

− определена е съвкупност от електронни технологии, от
които се формира единна информационно-технологична
инфраструктура на управление на системата за предоставяне на
административни услуги и е предложен методологически подход за
прилагане на оценка за качеството на техните взаимодействия;

− обоснован е инструментариум за мрежово взаимодействие
на трите сектора в управлението на системата за предоставяне на
административните услуги, изведени са условията и принципите, на
които трябва да се основава едно такова взаимодействие, обозна-
чени са проблемите на ефективността на инструментариума;

− предложено е прилагането на авторска Краудконцепция,
основното предназначение на която се състои в създаване и
постоянна поддръжка на връзки със заинтересованите страни,
превръщане на субектите на заявяване и субектите на предоставяне
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в стейкхолдъри и в просуматори, а също и създаване на вътрешна
система за управленска комуникация и управление на информа-
ционните потоци;

второ, усъвършенствани са:
− теоретичните подходи към определянето на понятията

"услуга" и "административна услуга", което позволи на автора да
предложи да се разглежда административната услуга като взаимо-
действие:от страна на субекта на предоставане – дейност, насочена
към реализацията на функциите на органите на държавно управ-
ление, която се осъществява всъщност чрез заявления на гражда-
ните в пределите на пълномощията на органа, упълномощен за
предоставяне на конкретната административна услуга, а от страна
на субекта на заявление – изпълнение на възложените му с норма-
тивно-правни актове задължения (специални изисквания (лицен-
зии) или съответствие на произвежданите стоки или услуги на
определени условия (сертификати) и т.н.). Резултат от такива
взаимодействия се явява административният акт от индивидуален
характер;

− подход към националното държавно управление по пътя на
извеждането на преден план на концепцията на управление "Good
Governance" сред международните управленски модели, която на
дадения етап в световната практика, по мнението на автора, из-
глежда доминираща над мениджърския подход в управлението и на
нейна основа е допълнен традиционният модел за управление, с
отчитане на особеностите на парадигмата на националното дър-
жавно управление; обосновано се препоръчва да се съсредоточи
вниманието на производната на тази концепция – "електронното
управление", което с голяма степен на вероятност ще позволи да се
реализира мрежовото взаимодействие в управлението, да се напра-
ви процесът на управление прозрачен, отговорен и открит;

− процесът на предоставяне на административни услуги чрез
построяването на единен "електронен офис", което от гледна точка
на държавата ще позволи преди всичко да се икономисат финансови
ресурси, доколкото създаването на комфортни условия за приема-
нето на потребители в единния "интегриран офис" изисква заде-
ляне на значителни финанси, а още повече – създаване на същите
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условия и особено на териториална достъпност за няколко отделни
"ведомствени офиси";

− съдържанието на електронизацията като процес, влияещ на
трансформацията на чертите на съвременното общество и съпро-
вождан от такива тенденции като: глобализация (в пъти се увеличи
скоростта на транзакциите, размиха се ограничанията на страните,
интегрираха се националните икономически системи в единно
производствено и търговско пространство); мрежовизация (инфор-
мационно-комуникационните технологии станаха фактор за нараст-
ване на благосъстоянието на обществото, измени се структурата на
връзките: получи се бум от йерархични структури в посоката на
мрежова организация);

− инструментариум за реализация на електронното взаимо-
действие в управлението, по пътя на широкото прилагане на
инструментите за електронна демокрация, следвайки модела за
въвличане на гражданите на три нива: информиране за състоянието
и насоката на държавната политика, а също за актуални държавни
проблеми; консултиране – създаване и установяване на взаимна
връзка на органите на държавно управление с институтите на
гражданското общество; активно участие – непосредствено влияние
върху формирането и приемането на държавно-управленските
решения;

трето, получиха по-нататъшно развитие:
− понятийно-категорийният апарат на управленската наука,

в частност – въвеждането в „научен оборот” на термините:
"краудтехнологии" – електронни инструменти за участие на гражда-
ните, насочени към активизация на позицииите на гражданите във
взаимодействие с държавния сектор и бизнес-сектора; "субектно-
субектни отношения в системата за предоставяне на „админист-
ративни услуги" – взаимодействия, основани на неравнодушието,
инициативността и доброволчеството, опорен стълб в тези отноше-
ния се явява на първо място интелектуалното колаборативно взаи-
модействие, сътрудничеството на носителите и генераторите на
идеи и знания;

− анализ на съвременното състояние на електронизация на
държавно-управленската дейност в украински условия, проблеми и
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перспективи на електронизацията на управление на системата за
предоставяне на административни услуги.

V. СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ
СДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Основните резултати и изводи на дисертационното изслед-
ване намериха отражение в 37 научни труда, в частност: в 1 лична
монография, в 1 колективна монография, в 11 статии в научни
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