
  

Свободният софтуер в Свободният софтуер в 
администрациятаадминистрацията 

Перспективи и предизвикателстваПерспективи и предизвикателства 

Община Бойчиновци изгражда е- Център за Община Бойчиновци изгражда е- Център за 
услуги и информация на гражданите чрез услуги и информация на гражданите чрез 

въвеждането на динамичните стандарти на въвеждането на динамичните стандарти на 
отворения кодотворения код  

Галя Здравкова – община Бойчиновци Галя Здравкова – община Бойчиновци 

гр.Бойчиновци, 2006 год.гр.Бойчиновци, 2006 год.



  

Предистория Предистория 

 През 2004 г. са направени първите През 2004 г. са направени първите 
стъпки към изграждането на Център за стъпки към изграждането на Център за 
административно обслужване на административно обслужване на 
гражданите, съгласно принципа “едно гражданите, съгласно принципа “едно 
гише”;гише”;



  

Необходимост от е-община 
 Демографска характеристика – единствената Демографска характеристика – единствената 

връзка с общината на значителна част от младите връзка с общината на значителна част от младите 
хора е чрез интернет;хора е чрез интернет;

 Улеснение на бизнеса и гражданите;Улеснение на бизнеса и гражданите; 
 Критериите за европейско членство изискват Критериите за европейско членство изискват 

създаването на работеща он-лайн структура на създаването на работеща он-лайн структура на 
общината;общината; 

 Възможности за подобряване координацията и Възможности за подобряване координацията и 
взаимодействието с други държавни структури- взаимодействието с други държавни структури- 
областна администрация, министерства, областна администрация, министерства, 
държавни агенции и др.; държавни агенции и др.; 

 Пести се време и на бенефициента и на Пести се време и на бенефициента и на 
служителя; служителя; 



  

Причини за избор на Free & Open 
Source Software - предимства

 Икономическа – община Бойчиновци е малка Икономическа – община Бойчиновци е малка 
община, която не притежава необходимия община, която не притежава необходимия 
финансов ресурс за закупуване на допълнителни финансов ресурс за закупуване на допълнителни 
софтуерни лицензи;софтуерни лицензи;

 Най -динамично развиващия сектор в областта на Най -динамично развиващия сектор в областта на 
ИТ – притежава динамичност и гъвкавост;ИТ – притежава динамичност и гъвкавост;

 Отворения код позволява да се пригоди към Отворения код позволява да се пригоди към 
конкретните нужди на потребителите;конкретните нужди на потребителите;

 Подходящ е за изграждането на сървърни мрежи Подходящ е за изграждането на сървърни мрежи 
между община и кметства, което позволява между община и кметства, което позволява 
въвеждането на автоматизиран                             въвеждането на автоматизиран                             
  е-документооборот;  е-документооборот;

 Повишено ниво на сигурност;Повишено ниво на сигурност;



  

Недостатъци 
 В малките общини няма В малките общини няма 

висококвалифицирани кадри, които да висококвалифицирани кадри, които да 
администрират системите;администрират системите;

Практиката доказва, че проблемът може да Практиката доказва, че проблемът може да 
бъде разрешен при достатъчно мотивирано бъде разрешен при достатъчно мотивирано 
ръководство на общината чрез обучение на ръководство на общината чрез обучение на 
местни кадри; Предимството на този метод местни кадри; Предимството на този метод 
е, че се създава и дългосрочна инвестиция в е, че се създава и дългосрочна инвестиция в 
човешки ресурси; човешки ресурси; 



  

Практика 
 Ръководството на община Бойчиновци Ръководството на община Бойчиновци 

осъществи контакт с Интернет общество – осъществи контакт с Интернет общество – 
България и стана партньор по проекта България и стана партньор по проекта 
“Support to e-Government initiatives based on “Support to e-Government initiatives based on 
Free/Open source Software (FOSS) at the Free/Open source Software (FOSS) at the 
local (municipal) level in the South Eastern local (municipal) level in the South Eastern 
Europe”Europe”

 Инсталиран беше портала за е-услуги Инсталиран беше портала за е-услуги 
www.foss.bg/bc;www.foss.bg/bc;

 Продължава разработката на новия сайт на Продължава разработката на новия сайт на 
общината; общината; 



  

Резултати 
 Прозрачност при работата на общинската Прозрачност при работата на общинската 

администрация, разширяват се възможностите администрация, разширяват се възможностите 
за обратна връзка като предпоставки за за обратна връзка като предпоставки за 
обществен контрол върху дейността й;обществен контрол върху дейността й;

 Осигурени са условия за широк обществен Осигурени са условия за широк обществен 
достъп до информация по електронен път достъп до информация по електронен път 
както и се съкращава времето за технологично както и се съкращава времето за технологично 
и административно обслужване;и административно обслужване;

 Създадено е партньорство между Община Създадено е партньорство между Община 
Бойчиновци и Интернет общество България Бойчиновци и Интернет общество България 
като са изведени редица приоритетни области като са изведени редица приоритетни области 
за бъдещо сътрудничество; за бъдещо сътрудничество; 



  

Перспективи
 предстои разширяването на портала чрез предстои разширяването на портала чрез 

въвеждане на услуги с универсален въвеждане на услуги с универсален 
електронен подпис, въвеждането на електронен подпис, въвеждането на 
електронен документооборот и създаването на електронен документооборот и създаването на 
изнесени гишета на Общинския ЦУИГ в двете изнесени гишета на Общинския ЦУИГ в двете 
най- големи населени места на общината най- големи населени места на общината 
Владимирово и Лехчево, както и създаването Владимирово и Лехчево, както и създаването 
на интранет и интернет връзка между тях. В на интранет и интернет връзка между тях. В 
това отношение ИТ решенията, базирани на това отношение ИТ решенията, базирани на 
Open Source са подходящи от гледна точка на Open Source са подходящи от гледна точка на 
техническа и икономическа обезпеченост;техническа и икономическа обезпеченост;



  

Перспективи
 Възможности за разработване на проекти по различни Възможности за разработване на проекти по различни 

Международни програми;Международни програми;
 Възможности за реализиране на публично – частни Възможности за реализиране на публично – частни 

партньорства в областта на ИТ сектора на местно ниво;партньорства в областта на ИТ сектора на местно ниво;
 Възможности за удовлетворяване на потребностите на Възможности за удовлетворяване на потребностите на 

различните целеви групи – администрация, граждани и различните целеви групи – администрация, граждани и 
бизнес;бизнес;

 Възможности за подобряване  на техническия и Възможности за подобряване  на техническия и 
административен капацитет на общината;административен капацитет на общината;

Извод: Софтуерът с отворен код може да се прилага Извод: Софтуерът с отворен код може да се прилага 
успешно в структурите на администрацията, като успешно в структурите на администрацията, като 
многобройните му предимства могат да го направят многобройните му предимства могат да го направят 
дългосрочна инвестиция в областта на изграждането на дългосрочна инвестиция в областта на изграждането на 
е-правителство; е-правителство; 



  

Общината 

За контакти: За контакти: 

Община Бойчиновци Община Бойчиновци 
гр.Бойчиновци, п.к.3430гр.Бойчиновци, п.к.3430
Тел.: + 359 9513 22 36 Тел.: + 359 9513 22 36 
Факс: + 359 9513 25 84 Факс: + 359 9513 25 84 
E-mail: munb@mail.orbitel.bg E-mail: munb@mail.orbitel.bg 


