2010/7/20 10:45 Boyan Yurukov <yurukov@gmail.com>:
Уважаеми господин Борисов,
Благодаря за бързия Ви отговор. Прекрасна е амбицията Ви за развитие на е-управлението. Интересно ми е
какъв е точно планът за създаване на такава комисия и евентуално срокът за изготвяне на първите
документи. Разбирам, че за всичко това трябва първо политическа воля, а после средства. Предполагам, че
сте посетили WebIТ eGov през май. Бях поканен от организаторите, но нямах възможност да отида. Смятате
ли, че такива конференции и по-обща интернет кампания за популяризация на стратегията и изходящите
ползи от нея биха помогнали? Според мен създаването на високи очаквания у хората и бизнеса са добър
долен лимит на това, което политиците биха си позволили да отрежат като проекти. Нещо подобно се
опитвам да създам и с open data - да запаля журналисти и активни граждани да търсят, използват и
изискват повече масиви от данни.
Относно конкретните технологии, естествено те ще бъдат тема на изясняване в по-късен етап. В тази връзка
обаче съм на мнение, че в ранните фази на стратегията трябва да има ако не план за стимулиране, то поне
анализ на проектите и опита, които фирмите в бранша имат що се отнася то споменатите технологии.
Що се отнася до отворените данни, в контекста на тази стратегия те наистина са съществена част. Това,
което аз и другите заинтересовани от този тип информация пледираме обаче е създаването на
предварителна концепция или рамкови напътствия за останалите институции. В тях би могло да се опише
както абстрактно (в стилът на този план за стратегия), така и по-конкретно целите и технологиите, които се
препоръчват/изискват при изготвянето на нови сайтове и системи в периода до създаването на всеобщата
информационна система.
Както знаете, постоянно се пускат обществени поръчки и се създават вътрешно софтуерни системи,
изискванията за които се изготвят от чиновници и поддържащ персонал без съгласуваност. Макар понякога
изискванията към новите сайтове и услуги да съвпадат със стратегията, която представяте, често това не е
случая. Такъв пример е поръчката за новият сайт на НС. Говорих с тези, които са я изготвили и по техни
думи, въпреки липсата на опит са се опитали максимално да използват стандарти и публикуване на
отворени данни в XML формат. Притесняваха се обаче дали са прекалили в изискванията и дали
структурата на данните ще е устойчива за поддържане.
В този смисъл, ако има централно ръководство с препоръчителни изисквания, стандарти, формати и
структура на данните, ще се постигнат три цели. Първо, тези, които изготвят поръчките ще имат на
разположение рамка, върху която да работят. Второ, при създаването на сайтовете, много от отворените
данни ще са на разположение дори преди началото на изпълнение на стратегията за ЕУ. Това ще е от полза
както на бизнеса и хората, така и на самата стратегия за ЕУ, защото ще осигури пазар за продукта, който ЕУ
предоставя и ще елеминира няколко то рисковите фактори споменати в края на плана. И не на последно
място - когато проектите по ЕУ започнат, интеграцията на старите системи на различните институции ще е
много по-лесно, заради това, че са изготвени по подобни стандарти и изисквания.
Накрая искам да изразя готовност да помагам с опита си, обратна връзка, както и в популяризирането на
тази и други подобни стратегии. Смятам, че това е правилната посока за развитие на администрацията ни и
вярвам, че бизнеса и хората ще прегърнат идеята въпреки скептицизма си.
С уважение,
Боян Юруков.

2010/7/20 07:26 Valeri Borissov <vborissov@mtitc.government.bg>:
Уважаеми господин Юруков,
Благодаря Ви за оценката и за изразеното мнение.
Екипът, който работи по проекта за стратегия имаше за цел да създаде един разбираем и читаем документ.
Той трябва бъде базата за развитие на е-управлението в България през следващите 5 години. Идеята ни
беше не да откриваме вече открити неща, а да се приближим до най-добрите в ЕС - Австрия, Естония и др.
Що се отнася до таксономии за термините и работата на институциите, SOA архитектурата и BPM, ние
считаме че това са основополагащи неща, без които няма да бъдем в състояние да изграждаме модерно еуправление, използвайки добри и утвърдени практики. Детайлите по тези въпроси би трябвало да бъдат
развити в редица следващи документи, които бъдат утвърдени от Националния съвет по е-управление (ако
и когато бъде създаден).
Отворените стандарти и отворените масиви от данни са част от едно съвременно е-управление. Амбициите
ни в тази сфера са да предоставим такива условия на гражданите и бизнеса, които им осигуряват богата и
полезна информация, в подходящ за възприемане и обработка формат. В тази връзка вашия опит
несъмнено би бил полезен и ще се радвам ако намерим подходящата форма на сътрудничество.
Поздрави,
В. Борисов

