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Резюме 

В настоящето изследване е представена експертна оценка на достъпа до 

информационни ресурси, предоставяни от изпълнителната власт в Р България, като 

конкретно фокусът пада върху органите на изпълнителната власт без ранг на 

министерства1. Тъй като в обхвата на проучването попада голяма извадка от 

институционални уеб сайтове, освен проследяването на информация, свързана с 

публичните назначения, бяха идентифицирани както силни страни, така и пропуски на 

въпросните институционални интернет страници – поотделно и като част от голямата 

система на държавната администрация. 

Благодарение на опита на Българския институт за правни инициативи и натрупаните 

данни от реализацията на дейности във връзка с оценяването на различни аспекти от 

информационните системи на изпълнителната и съдебната власт, можем да констатираме 

положителна тенденция в развитието на институционалните уеб сайтове. 

Навлизането в следваща фаза на развитие на информационните системи и масовото 

въвеждане на подходи, ориентирани към потребителите, поставя нови предизвикателства 

пред дигиталното присъствие на държавната администрация и съответното ресурсно 

обезпечаване. 

Анализът на предоставянето на информация на институционалните уебсайтове и 

добрите практики в други страни показват, че е необходимо да се погледне на съвкупността 

от информационни източници като на цялостна система и да се положат специални усилия 

за публикуването на свързани данни и улесняването на потребителите при работа с тях. 

 

1 Държавните агенции, държавните комисии, изпълнителните агенции и административните структури, 

създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт  



Въведение 

Последните десетилетия доведоха до навлизането на цифровите технологии във 

всички сфери на обществения живот. Макар и малко по-бавно, структурите на различните 

власти също въвеждат информационни технологии във всички аспекти на тяхното 

ежедневие – за вътрешна употреба, за комуникация и предоставяне на услуги и данни на 

граждани и различни видове организации – частни, държавни, неправителствени и др. 

Развитието на технологиите и употребата им от страна на бизнеса повиши и 

очакванията на потребителите по отношение институционалните уеб сайтове.  

Предоставянето на информационни ресурси от страна на държавата чрез уеб 

сайтовете на институциите ѝ не следва да бъде чисто механичен процес, а да взема 

предвид рационални и емоционални фактори в поведението на потребителите, задачите, 

които те решават, както и степента на доверие, което изгражда у тях. 

През 2019 г. Консултантската компания McKinsey & Company публикуват 

изследване The global case for customer experience in government (), отчитащо връзката 

между потребителско изживяване и отношение към съответната институция. Накратко: 

„Подобряването на потребителското изживяване води до подобряване на важни за 

правителствените институции метрики: 

 Удовлетворените потребители са 9 пъти по-склонни да се доверят на съответната 

институция; 

 Удовлетворените потребители са 9 по-склонни да мислят, че съответната 

институция изпълнява успешно мисията си; 

 Неудовлетворените потребители са 2 пъти по-склонни да се обърнат за помощ 3 

или повече пъти; 

 Неудовлетворените потребители са 2 пъти по-склонни публично да изразят 

недоволството си“ 

Сценариите, които налагат общуване на гражданите с институционалните уеб 

сайтове са много и най-различни, но все пак  могат да се обединят най-общо в две групи: 

 необходимост да получат информация по даден въпрос; 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%20Insights/The%20global%20case%20for%20customer%20experience%20in%20government/The-global-case-for-customer-experience-in-government-vF.pdf
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 транзакция – изпращане/получаване на данни, ползване на услуга; 

В зависимост от проблемите, които трябва да решават, гражданите взаимодействат с 

една или повече институции. Задачата на държавата, като собственик и администратор на 

стотици уеб сайтове, да предоставя информация и ефективни услуги на гражданите 

изключително се усложнява заради комплексния характер на конкретните нужди и 

навиците на потребителите, придобити в бизнес уеб сайтовете.   

За да се справи държавната администрация с тази задача е необходимо: 

 Всеки институционален уеб сайт да подхожда конкретно към задачите, които 

неговите посетители решават. Този подход позволява на потребителите бързо да решат 

задачите си. 

 Уеб сайтовете на институциите да имат консистентен вид и да предоставят 

сходен тип информация по сходен начин. Например информацията за нормативната уредба 

на даденото ведомство, документите, които е произвело, изчерпателна информация за 

неговите ръководители, вкл. автобиография и информация за назначаването им (процедура, 

заповеди и др.). Полезно би било да има секция, в която да се съдържа и информация за 

заемалите ръководната длъжност през времето. 

 Уеб сайтовете на институциите да имат връзки помежду си, когато реферират 

услуга или документи, издадени от други ведомства. 

 Информацията трябва да бъде достъпна и лесна за разбиране. 

В този анализ съвкупността от институционални уебсайтове се разглежда по-скоро 

като система, отколкото като отделни сайтове.  

В демократичните общества функцията на институционалните уебсайтове се 

простира извън предоставянето на конкретни услуги на обществото, а именно като основен 

инструмент за постигане на прозрачност на управлението и последващите от това форми 

на граждански мониторинг. Това означава институционалните уебсайтове да предоставят 

информация не само за резултатите от работата на даденото ведомство, но и подходящо 

структурирани данни, включително и „отворени данни“,  за процеса на работа, 

управлението на ресурсите и човешкия фактор – правила за назначаване на служители на 
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всички нива, информация за предстоящи и проведени конкурси и процедури по 

назначаване. 

Задачи на проучването 

Една от съществените разлики между комерсиалните уебсайтове и тези на 

държавната администрация е силният обществен интерес към хората на ръководни 

позиции в съответната институция. Важно е да се отбележи, че общественият интерес се 

простира отвъд фигурата на моментния ръководител и засяга както процедурите и 

правилата за назначенията им, така и кадровите промени, направени във времето, и 

постигнатите от съответните ръководители резултати. Основният фокус на настоящото 

проучване е именно наличието на и лесен достъп до информация за избора и 

назначаването на лица, заемащи висши публични длъжности в изпълнителната власт (вкл. 

налична информация за процедурите по назначаване – изисквания и критерии за заемане 

на длъжността, публикувани или цитирани заповеди или решения; има ли биографична 

справка за заемащия длъжността – образование и професионален опит). За постигането на 

тази задача е необходимо да се направи оценка на ресурсното обезпечаване на 

институционалните уеб сайтове като цяло. Целта е конкретната задача на проучването да 

се разгледа в по-широкия контекст на въпросите, свързани с достъпността и 

функционалност на информационните ресурси на изпълнителната власт. От такава гледна 

точка трябва да се установи доколко институционалните уеб сайтове отговарят на следните 

критерии за предоставяне на информация: 

 Наличие на информация за нормативната уредба на даденото ведомство; 

 Наличие на информация за издадените от съответното ведомство нормативни 

документи; 

 Наличие на информация за конкурси и обяви; 

 Публикува ли съответното ведомство информация на портала за отворени данни; 

 Разполага ли със система за търсене; 
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 Разполага ли със система за пълнотекстово търсене2. Качествената система за 

търсене трябва да може да обработва информация в популярните формат и да подрежда 

резултатите от търсенето по релевантност; 

 Базова оценка за достъпност на съдържанието. 

В това проучване не е правено изследване доколко институционалните уеб сайтове 

са ориентирани директно към задачите, които потребителите решават чрез тях. Такъв вид 

проучване изисква качествен анализ с потребители за всеки отделен уеб сайт и за всяка 

отделна услуга и излиза извън обхвата на изследването. 

Резултати 

В рамките на проучването бяха разгледани голяма част от сайтовете на 

административните структури, чиито ръководители са органи на изпълнителната власт, 

които нямат ранг на министерство, както и Интегрираната информационна система на 

държавната администрация.3  

Оценката за ресурсното обезпечаване на институционалните уеб сайтове е 

представена в три отделни компонента: 

 наличие на ресурса; 

 какво усилие – физическо и когнитивно, е необходимо, за да се достигне до 

дадения ресурс4; 

 доколко използваема/полезна е така намерената от потребителите информация; 

Резултатите от проучването са представени в два общи раздела – намиране на 

информация и използваемост на информацията, и в един конкретен – информация от 

 

2 Това е система, която отчита особеностите на езика, напр. единствено/множествено число, пълен/непълен 

член и др. 
3 В предходно проучване на БИПИ от 2018 г. за гражданската активност при подаване на сигнали за прояви 

на корупция от лица, заемащи държавни длъжности бяха анализирани 19 институционални уеб сайта – по-

малко отколкото в текущото. Въпреки разликата в броя на уеб сайтовете, трябва да се отбележи, че от 2018 г. 

до този момент има значително подобрение в част от уеб сайтовете по отношение на представяне и 

предоставяне на информация. 
4 Ако един ресурс не може да бъде намерен в рамките на разумно време и усилия, крайният резултат е като 

при липсващ ресурс 
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специфичен обществен интерес, където са поставени въпросите, свързани с висшите 

публични длъжности в изпълнителната власт. 

Намиране на информация 

Значителна част от уеб сайтовете предоставят връзки от входната страница и 

присъстващи в основните навигационни блокове, които отвеждат към информация за 

нормативната уредба и предлаганите услуги. Най-често използваните наименования за 

тези връзки са „Нормативна уредба“ и „Административни услуги“. Използването на едни и 

същи или сходни наименования на ключови елементи от информационната архитектура на 

институционалните уеб сайтове е от изключително удобство за потребителите – помага им 

бързо да се ориентират дори и да не са използвали преди конкретния уебсайт. 

Големите обеми от публикувана информация и навиците на потребителите, 

придобити в неинституционалните уеб сайтове, изискват наличието на функционалност 

„търсене“ в интернет страниците  на институциите. 

В по-голямата си част уеб сайтовете предоставят функционалност „търсене“, чието 

поведение обаче не е консистентно. Констатирахме проблеми по отношение на 

потребителския интерфейс и резултатите от търсенето.  

Най-често срещаните проблеми с потребителския интерфейс  са свързани с 

видимостта на полето за търсене – в доста случаи е представено само като бутон с 

изображение „лупа“. Добра практика е, особено на входната страница на даден уеб сайт, 

полето за търсене да е видимо като поле и бутон „Търсене“, който експлицитно да указва 

край на въвеждането на критериите за търсене и начало на самото търсене. Въпреки, че 

голяма част от потребителите са наясно, че могат да стартират търсене с натискане на 

клавиш „Enter“, важно е да се има предвид, че аудиторията на институционалните уеб 

сайтове включва всички граждани, независимо от дигиталните им умения и честотата на 

ползване на интернет. 

Предвид масовото и ежедневно използване на търсачките Google, Bing и др., 

очакваното от потребителите поведение на системите за търсене в институционалните уеб 

сайтове може да се формулира по следния начин: 
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 пълнотекстово  търсене – показване на резултати, които отчитат особеностите на 

езика – ед. ч./мн. ч, пълен/непълен член и др.; 

 възможност за търсене в популярните файлови формати; 

 подреждане по релевантност според търсеното съдържание и времето на 

публикуване. 

По-голямата част от проучваните уеб сайтове разполагат с функционалност за 

търсене, която не винаги отговаря на потребителските очаквания. Най-съществените 

проблеми са невъзможността за пълнотекстово търсене и изключването от резултатите на 

съдържание, публикувано във файлове във формат pdf и др. Негативният ефект от тези 

проблеми се увеличава значително от факта, че само опитни потребители могат да 

установят липсата на нужната функционалност и да проведат търсене с алтернативни 

методи. За всички останали търсената информация не съществува, ако не е намерено точно 

съвпадение. 

 

 

 

 

 

 

Използваемост на информацията 

За постигане на максимална удовлетвореност у потребителите е необходимо 

информацията, която им се предоставя, да бъде в лесен за усвояване и удобен за работа 

вид.  

Честа грешка при конструиране на информационната архитектура е да се отразят 

вътрешните процеси на дадената организация вместо да се вземат предвид нагласите на 

потребителите.  

Огромна част от живота на институциите е построена върху различни по вид и 

важност юридически документи – закони, наредби, постановления и др., които следва да 

Пример: Уеб сайт на Министерството на енергетиката 

Критерий за търсене: специални обществени поръчки 

В списъка с резултати не се среща връзка към страницата за сваляне на файл, 

съдържащ Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки.  

 

https://www.me.government.bg/
https://www.me.government.bg/library/naredba-za-vazlagane-na-specialni-obshtestveni-porachki-291-c78-m1517-1.html
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бъдат публикувани. Много често тези документи цитират други документи, допълват, 

променят или отменят документи от същия вид. Процесът на изготвяне често довежда до 

нов документ, който само описва разликите с предходния – това е и текстът, който се 

публикува. Така публикуван документ е на практика безполезен за крайния потребител. 

Когато в него липсват връзки към предходните и/или цитирани в съдържанието документи, 

получаването на т. нар. консолидирана версия може да отнеме часове, което води до загуби 

във всички аспекти – времеви и финансови ресурси и не на последно място – доверие в 

институциите. 

 

 

 

 

 

Нито едно от цитираните постановления не е свързано към източник. В Държавен 

вестник търсенето на „Постановление на МС № 482“, както и търсенето на 

„Постановление № 482“ не дадоха резултат5. До страницата с въпросното постановление 

се достигна след търсене на „Постановление 482“. Видът на публикуваното 

постановление, показан в Приложение 2, е абсолютно неизползваем. Потребителят, който 

проявява интерес, трябва да извърши процедурата по търсене още веднъж за 

Постановление № 151 и след това да нанесе корекциите. 

 

5 Снимки на екрана са показани в Приложение 1 

Пример: Уеб сайт на Агенцията по заетостта 

Страница: Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на 

средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на 

извънредното положение. 

 

https://www.az.government.bg/pages/pms-151-2020-izm-s-pms-482-2021/
https://www.az.government.bg/pages/pms-151-2020-izm-s-pms-482-2021/
https://www.az.government.bg/pages/pms-151-2020-izm-s-pms-482-2021/
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Информация от специфичен обществен интерес 

Институциите, като структурен елемент на изпълнителната и местната власт, са 

обект на силен обществен интерес, в т.ч. по отношение на целите, постигнатите резултати, 

процедурите за назначения, кадрите на ръководни позиции и пр.  

Повечето ведомства публикуват актуална информация за обявените конкурси и за 

ръководството (при държавните агенции и за политическия кабинет). По отношение на 

актуалните ръководители на административните структури на повечето сайтове има 

биографична справка (образование и професионален опит). В много малко сайтове има 

показана история на ръководителите на съответното ведомство, каквато има например на 

страницата на Държавна агенция „Архиви“. В хода на изследването не достигнахме до 

сайт, който  да предоставя информация за критерии и/или основания за назначаването на 

лицето, заемащо съответната висша публична длъжност. 

  В България със Закона за администрацията е въведен единен модел за 

организация на административните структури и органите на изпълнителната власт, 

информацията за които е представена в Административния регистър6. Регистърът съдържа 

информация за всички административни структури на изпълнителната власт, в т.ч. за 

ръководните им органи (имена, дата на встъпване, ел. поща, степен на разпоредител с 

бюджет, правомощия, а за министър-председателя, заместник министър-председателите, 

министрите, председателите на държавни агенции и областните управители – и за 

политическия кабинет); структурата на всяка администрация; седалище, адрес и данни за 

кореспонденция със съответната администрация; акт, с който е създадена структурата; 

нейните функции; устройствен правилник; численост (щатна численост по служебно и 

трудово правоотношение, брой незаети места, брой места обявени с конкурси).  

Интегрираната информационна система позволява извършването на справки за:  

 Длъжности, заемани от едно лице (задължително трябва да се въведат име и 

фамилия); 

 

6 Регистърът се поддържа чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация. 

Информацията в него се въвежда и актуализира от служители на съответната администрация, а за 

поддръжката му отговаря Администрацията на Министерския съвет.   
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 Лица, заемали позицията „Главен секретар“ (също по име и фамилия); 

 Лица, заемали позицията „Началник на политически кабинет“ (също по име и 

фамилия); 

 Ръководни органи на изпълнителната власт към определена дата (справка може 

да се направи по вида на администрацията – отчитащи дейността си пред Народното 

събрание, централна и териториална; по вида на административната структура; и към 

определена дата). Има възможност и за експорт на данните (в два формата – Excel и PDF); 

 История на всички преобразувания на администрации за период от време – също 

с възможност за експорт на данните. 

  В Регистъра се поддържа и информация за предоставяните административни 

услуги и обявленията за конкурси, но не съдържа информация за процедурите за 

назначаване на ръководителите на държавните агенции, държавните комисии, 

изпълнителните агенции и административните структури, създадени с нормативен акт, 

които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт. -  

Регистърът съдържа информация за направените във времето промени в структурата 

на всяко административно ведомство, данни за контакт, правомощия на ведомството и на 

ръководните му структури. Инструментът, предоставящ тази информация не е много 

удобен за нуждите на гражданския мониторинг защото: 

 Не дава обща информация за моментите, в които са направени промени. Особено 

ако има промени, правени в сравнително кратък период е възможно те да бъдат 

пропуснати; 

 Предоставя „снимка“ на информацията за даденото ведомство към даден момент 

без да показва в коя част са направените промени. За да направи това, потребителят трябва 

да прескача многократно между две съседни промени и да търси разлики между тях; 

 Информацията не е предоставена в машинно четим вид, поради което не 

подлежи на машинна обработка. 

 Информацията за конкурсите, обявени от дадено ведомство не е свързана от 

страницата на ведомството, а е обект на отделно търсене.  
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За някои структури информацията не е актуализирана, а има и такива, при които е 

въведена грешна информация..  

Наредбата за Административния регистър в чл. 4, ал. 3 въвежда задължението 

информацията от него да се публикува в машинночетим формат, позволяващ директна 

повторна употреба на данните по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Към момента на това изследване информацията от Административния регистър в 

машинночетим формат не беше достъпна както на уеб сайта на Интегрираната 

информационна система на държавната администрация, така и на Портала за отворени 

данни.  

Във връзка с назначенията на висши публични длъжности и предвид 

демократичните изисквания за прозрачност и публичност се откроява дефицит в 

информационните ресурси на изпълнителната власт по отношение наличието на 

информация, още по-малко структурирана такава за: 

https://iisda.government.bg/ras/regulatory_file/107_2447
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 Критериите за избор и/или изискванията към кандидатите за ръководни 

длъжности; 

 Правилата и процедурите за назначаване на освобождаване от ръководни 

длъжности. 

Изводи и препоръки 

На база изводите, до които достигнахме при изследването, бяха формулирани и 

конкретни препоръки, обобщени в две основни направления:  

 по отношение на конкретните уеб сайтове на отделните ведомства; 

 по отношение на цялостната система от уеб сайтове на държавната 

администрация. 

Препоръки към конкретните уебсайтове на отделните ведомства 

На голяма част от сайтовете могат да се намерят доклади за удовлетвореността на 

потребителите на съответните ведомства, както и харта на потребителя. Тези документи са 

изключително важни за постигане на високи стандарти на обслужване на гражданите, но 

не могат да дадат информация доколко уеб сайтът на съответната институция е ориентиран 

към подпомагане на потребителите в задачите, които те решават. 

За да се постигне оптимален ефект по отношение на ефективността на даден 

уеб сайт е необходимо както регулярно да се провеждат качествени проучвания 

(интервюта, тестове), така и постоянно да се правят количествени анализи на 

използването му (статистика на посещенията). 

В приложение 3 е показан тест с реален потребител, изпълняващ конкретна задача 

на уеб сайта на Министерство на земеделието. 

Изводите, които могат да се направят от този тест: 

 Необходимо е да има връзки към цитираните документи; 

 Необходимо е връзките да са поставени в подходящия контекст; 

 От критична важност е връзките да са така направени, че потребителят да може 

да достигне лесно и удобно до пълна и актуална версия на цитираните документи; 
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 Необходими са целенасочени усилия от страна на администраторите на уеб 

сайта, за да осигурят актуалност на публикуваните ресурси. 

Препоръки по отношение на системата от уебсайтове на 

държавната администрация 

За да се постигне ориентирана към гражданите услуга, а оттам и повишаване на 

доверието в държавната администрация, е необходимо на съвкупността от уебсайтове да се 

гледа като на система, а не „на парче“. 

Централизирано съхранение на информация от конкретен вид 

Подходът за централизиране на съхранение и предоставяне на информация от 

определен вид позволява да се създадат инструменти, които ефективно да я управляват, 

представят и предоставят, концентрирайки хардуерни ресурси, софтуерни решения и 

експертиза. 

Държавните институции генерират огромно количество информация като доста 

често тя = е от един и същи вид и съдържа едни и същи характеристики. Пример в това 

отношение е информацията, свързана с назначенията на висши публични длъжности – 

както по отношение на процедури и изисквания, така и за одобрени кандидатури, история 

на ръководителите на дадено ведомство и др. 

В България и в чужбина има примери за успешно прилагане на подхода за 

централизирано съхранение на информация в различни мащаби, напр.: 

 Уеб страницата на Народното събрание на Р България, посветена на публичните 

процедури за избор на органи (https://www.parliament.bg/bg/theme-site) 

 Уеб сайтът за публикуване на отворени данни (https://data.egov.bg/) 

 Уеб страницата с информация за публични назначения във Великобритания 

(https://publicappointments.cabinetoffice.gov.uk/about-appointments/)  

Административният регистър (ИИСДА) е подходящо място за публикуване и 

поддържане на информацията за назначенията на висшите административни ръководители 

в изпълнителната власт в пълен вид – критерии за избор, процедури, извършени 

назначения и др. 

https://www.parliament.bg/bg/theme-site
https://www.parliament.bg/bg/theme-site
https://data.egov.bg/
https://data.egov.bg/
https://publicappointments.cabinetoffice.gov.uk/about-appointments/
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Важно е да се отбележи, че организации, управляващи уеб сайтове, на които се 

публикува информация от различни ведомства се нуждаят от ясно дефинирани процеси и 

вериги на отговорности при процеса на публикуване. В случая на Административния 

регистър е препоръчително да има стъпка на валидиране на информацията, както и за 

осигуряване на минималната задължителна такава. 

Публикуване на ресурси 

Необходимо е изграждане на концепция, впоследствие конвенция, а на по-късен 

етап и система, която да позволи публикуването на актове на държавната администрация, в 

това число и закони, по начин позволяващ изграждането на хипервръзки към тях от 

отделните уеб сайтове. Предвид изменчивостта във времето на някои от тях, въпросната 

система е необходимо да гарантира: 

 URL на дадена версия на определен документ не се променя или ако се променя, 

има необходимото пренасочване. На всеки такъв URL е публикувана консолидираната 

версия на документа към съответния момент; 

 Ако даден документ бъде обновен, той се публикува на нов URL, а всички 

предходни версии съдържат връзка към последната актуална версия. 

Подобен подход позволява изграждане на връзки към консолидирани версии към 

конкретен момент, като по този начин задава контекста на ресурса, от който е направена 

връзката, и дава възможност за бързо преминаване към актуалната консолидирана версия. 

В организационен план това решение: 

 Отнема задължения на администраторите на отделните уеб сайтове; 

 Създава един източник на ресурси и позволява оптимизирането на процеса с 

персонал, притежаващ нужната експертиза; 

 Създава процес по публикуването на съответните ресурси, което води и до 

създаване на верига от отговорности. 

Пример за подобно решение е публикуването на Request for Comment  (RFC) от 

страна на Internet Engeneering Task Force (IETF). 
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Предоставяне на услуги за отделните ведомства 

Държавната администрация може да стандартизира определени услуги и да ги 

предоставя на отделните ведомства. Такъв подход ще: 

 оптимизира разходите за изграждане и поддържане на уеб сайтове; 

 концентрира и използва в максимална степен кадри с нужната експертиза; 

 ще осигури на потребителите консистентно поведение на идентичните 

компонентни в отделните уеб сайтове. 

Такива услуги могат да бъдат: 

 Функционалност за пълнотекстово търсене. Пълнотекстовото търсене изисква 

специализирани системи с отчитане на особеностите на езика, напр. пълен член, 

множествено число, сортиране на резултатите по релевантност и др. Изпълнението на 

адекватна система за пълнотекстово търсене доста често излиза извън експертизата на 

разработчиците на отделните уеб сайтове, а поддръжката и не е рентабилна когато става 

дума само за един уеб сайт.  

Препоръчително е държавната администрация да инвестира в система за търсене, 

която да предоставя на институционалните уеб сайтове във вид на услуга чрез подходящи 

програмни интерфейси (API) за индексиране и търсене. 

 Изграждане на информационна архитектура. 

Подготвянето на информационната архитектура на даден уеб сайт е процес, който 

изисква: 

◦ проучване на процесите, които текат в дадената институция; 

◦ проучване на мисловните нагласи (mindset) на потребителите при посещение на 

уеб сайта и решаване на съответните задачи; 

◦ изготвяне на различни видове карти, напр. customer journey map; 

◦ идентифициране на потребителски персони; 

◦ определяне на т.нар. „малки и големи задачи“ 

 https://medium.com/@gerrymcgovern/identifying-customer-top-tasks-ee228206b6ed. 

https://medium.com/@gerrymcgovern/identifying-customer-top-tasks-ee228206b6ed


19 

 

От една страна гореописаните дейности доста често не са част от дейностите, които 

се договарят при изработването на институционални уеб сайтове, а от друга страна 

изискват определена експертиза, която често институциите нямат. Поддържането на кадри 

със съответната експертиза в отделните ведомства нито е възможно, нито е икономически 

оправдано. 

Препоръчително е държавната администрация да конструира орган, с нужните 

правомощия и експертиза, който да е ангажиран с подпомагането на отделните институции 

при изграждане на тяхната информационна архитектура по начин, осигуряващ максимален 

комфорт за потребителите.  

Предимствата на такъв подход са: 

 концентрация и максимално използване на силно специализирана експертиза; 

 споделяне на опит между отделните институции; 

 консистентно поведение на институционалните уеб сайтове; 

 по-лесно и по-бързо внедряване на функционалности и политики в управлението 

на уеб сайтовете и тяхното съдържание. 

Управление на съдържание 

Управлението на съдържанието е процес, който подобно на изграждането на 

информационна архитектура изисква специфични познания за използваемост и достъпност 

на въведеното съдържание. Важно е да се следва и ако е необходимо да се адаптира 

информационната архитектура. 

Практиката показва, че след пускането в експлоатация на даден уеб сайт, служител/и 

от съответното ведомство преминават обучение, което е фокусирано върху работата със 

съответната система за управление на съдържанието. Познанията за поддържането на 

ориентирано към потребителите съдържание, отговарящо на необходимото ниво на 

използваемост и достъпност далеч надхвърлят познанията, необходими за работа със 

системата за управление на съдържанието. Доста често работата по съдържанието на даден 

уеб сайт не е сред основните дейности на персонала, натоварен с поддръжката му. 

Аналогично на изграждането на информационна архитектура, наличието на орган, 

който да подпомага институциите в оформянето и публикуването на съдържание на уеб 
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сайтовете им ще подобри използваемостта и достъпността, ще улесни следването на 

политики и изграждането на консистентен облик на дигиталното представяне на 

държавната администрация. 

Изграждане/адаптиране на дизайн система и необходимите компоненти 

Консистентният облик на уеб сайтовете на държавната администрация е от ключово 

значение за подобряване на потребителското изживяване, а оттам и за повишаване на 

доверието към институциите.  

Използването на една дизайн система за институционалните уеб сайтове намалява 

времето и цената за разработване на нови страници и улеснява поддръжката на 

направените с нея. 

Дизайн системи се използват от различни по големина компании, а също и от 

правителства. Изключително добър пример е дизайн системата на Федералното 

правителство на САЩ https://designsystem.digital.gov/ 

Публикуване на отворени данни 

Отворените данни не са конкретно свързани с уеб сайтовете, но са от огромно 

значение за ресурсното обезпечаване на съвременните общества.  

Сценариите на възможна употреба на различните видове данни са толкова много, че 

е абсолютно неоправдано държавата да инвестира в разработката на различни 

инструменти. Практиката на използване на отворени данни в други държави показва, че за 

всички участници в обществения живот е много по-удобно администрацията да публикува 

автоматично в машинночетим формат минимално агрегирани данни, а заинтересованите 

страни да ги използват според нуждите си. 

Порталът за отворени данни съдържа повече от 10 000 набори от данни, 

публикувани от 536 организации. Дефицитите по отношение на отворените данни са в две 

направления: 

 липса на набори данни; 

 нередовно обновяване на публикувани вече данни. 

Актуалните изисквания към предстоящите за изграждане софтуерни системи е да 

предоставят инструментариум за публикуване на данни в машинночетим формат. 

https://designsystem.digital.gov/
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Необходимо е да се положат усилия, за да може съществуващите системи да публикуват 

автоматично отворени данни.  
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Приложения 

Приложение 1 

Снимки на уеб сайта на Държавен вестник по време на търсене на ПМС 
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Приложение 2 

Снимка на уеб страницата на Държавен вестник с ПМС № 482  
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Приложение 3 

Пример: Направен тест с реален потребител, на когото е поставена следната задача: 

„Моля, използвайте уеб сайта на Министерство на земеделието, за да промените 

предназначението на земеделската си земя за неземделски нужди.“ 

Благодарения на добре реализираната функционалност за търсене (снимка 1) 

потребителят бързо достигна до следната уеб страница:  

https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/administrativni-uslugi/izdavane-na-

administrativni-aktove/promyana-prednaznachenieto-na-zemedelski-zemi-za-nezemedelski-

nuzhdi/ (снимка 2) 

В обяснителната част има 7 цитирания на 5 различни акта: 

 Закон за опазване на земеделските земи 

 Правилник   за   прилагане   на    Закона   за  опазване   на земеделските земи  

 Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на 

земеделските земи. 

 Закона за опазване на околната среда 

 Закона за биологичното разнообразие 

Нито едно от тези цитирания не е свързано с източник, предоставящ съответната 

информация. В допълнение, сравнително в началото на страницата се споменава, че трябва 

да се попълни писмено заявление по образец, но без да има връзка към образеца.  

Потребителят изпита известно затруднение и се опита да намери цитираните актове 

за да се ориентира. След като се затрудни в намирането на актовете се насочи към 

образеца, надявайки се той да го улесни, но не можа да го намери. Напусна страницата и де 

опита да търси образеца в други части на сайта. Образецът се оказа в най-долния край на 

страницата, след главите „Такса“, „Срок и резултат“ и „Обжалване“, т.е. абсолютно 

откъснат от мястото, където го очакваше потребителят.  

Последващото търсене на „закон за опазване на земеделските земи“ в уеб сайта на 

Министерство на земеделието изведе три страници (Приложение 5), които съдържат 
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въпросния закон, но в различни негови редакции – 18.05.2012г., 26.07.2013г. и 01.01.2019, 

докато актуалната версия към момента на проучването е от 12.03.2021г. 

Снимка на резултат от търсене в уеб сайта на Министерството на земеделието (снимка 1) 
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Приложение 4 

Съдържание на уеб страница от уеб сайта на Министерство на земеделието, 

описваща административна услуга, свързана с промяна предназначението на 

земеделски земи за неземеделски нужди (снимка 2) 
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Приложение 5 

Снимка на резултат от търсене в уеб сайта на Министерство на земеделието (снимка 3) 

 

 


