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АНОТАЦИЯ И УЧЕБНИ ЦЕЛИ:

Модулът се фокусира върху интелигентното управление като най-пълния
продукт за управление на корпоративното управление за екосистеми за
вземане на решения.

Основната цел на модула е да формира усъвършенствани знания, умения и
професионални компетенции в областта на интелигентното управление.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО:

След изучаване на модула се очаква обучаемите да придобият теоретични
знания, когнитивни и практически умения в областта на интелигентното
управление, както следва:

Знание:

Въз основа на теоретичните знания, придобити от втория модул, обучаемият
ще научи теоретичната информация за това как интелигентното управление
използва информационно-комуникационните технологии (ИКТ) по
най-рационалния начин на всяка стъпка от процеса, като предварително взема
предвид както технологичните, така и управленските аспекти за определяне
какво, кога, къде, от кого и как.

След завършване на упражнението обучаемият ще е научил концепциите за
електронно правителство, интелигентно управление и неговите тенденции.

обучаемият също така ще знае елементите на интелигентното управление,
стъпките за интелигентно управление и успешните реализации, които се
фокусират върху различни аспекти на интелигентното управление.

Умения:

Обучаемият основно ще може да развие мисия на участие в управлението. За
студентите ще бъде възможно да приложат знанията как да бъдат част от
интелигентното управление в процеси на публичната администрация като
анализ, планиране, прилагане и изработване на политики.

В края на тази дейност обучаемият ще може да сравнява добри примери за
интелигентни градове от различни страни. Така той или тя може да ги
анализира и да синтезира за нови решения на проблемите на градовете по
отношение на административните процеси.
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Те също така ще се научат да разбират своите информационни нужди и да
използват резултатите от настоящите техники, като ги прилагат при
определянето на цели.

Нагласи:

Общото отношение на обучаемия се очаква да разбере, че той/той е част от
процесите на вземане на решения в градовете за решаване на
административни проблеми.

Обучаемият има способността да дефинира своите информационни нужди за
разработване на услуги за електронно правителство.

До края на този курс обучаемият трябва да може:

● идентифицира термина на интелигентното управление и неговите
компоненти и характеристики,

● свърже на електронното управление с интелигентното управление,

● придобие знания за тенденциите в интелигентното управление,

● научи за интелигентно управление на града,

● проучи добри примери за интелигентно управление.

Основната цел на този модул е да изгради или засили капацитета на
участниците и съответните им институции в областта на интелигентното
управление и неговото прилагане.

ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

Обучението по време на този модул ще бъде постигнато чрез презентации от
експерти, както и чрез игрови инструменти. Теоретичните модули (1, 2 и 3) се
стремят да предоставят на участниците базата, необходима за оценки на
уязвимостта и адаптацията, като по този начин им позволяват да разберат
подходящите рамки, методи и инструменти. Модул 4 съдържа редица казуси,
които демонстрират как да се прилагат различните концепции, методи и
инструменти, представени в предишните модули.

Проблемно базирано обучение:

● Проучване на  проблемите
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● Посочване какво е известно (отделни ученици)

● Мозъчна атака и обмен на информация за знания

● Дефиниране на проблемите

● Разработване на решения на проблеми

● Презентация (групи)

● Дискусия

● Оценка

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА МОДУЛА

Сложна комбинация от различни технологии, социално-икономически
фактори, механизми за управление, политики и фактори, свързани с бизнеса,
играе важна роля в развитието на концепцията за интелигентен град. Поради
тази причина при реализацията на концепцията за интелигентен град се
следват различни начини според конкретната политика, цел, финансиране и
обхват на всеки град. Термините, свързани с интелигентен град, които се
използват предимно в едни и същи или понякога различни значения в
литературата, са както следва:

● Интелигентен град

● Град на знанието

● Устойчив град

● Талантлив град

● Свързан град

● Дигитален град

● Еко-град

Ако е необходимо да се направи широка дефиниция на интелигентните
градове в рамките на оперативно разбиране, може да се посочи следното
твърдение. Това са инвестиции в човешки и социален капитал, традиционна
(транспортна) и модерна (ИКТ) комуникационна инфраструктура, устойчив
икономически растеж и поява на високо качество на живот с разумно
управление на природните ресурси и рационално управление на природните
ресурси чрез управление на участието.
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Тази дефиниция се основава на оперативна концепция, състояща се от шест
характеристики: интелигентна икономика, умни хора, интелигентно
управление, интелигентна мобилност, интелигентна среда и интелигентен
живот (Giffinger et al., 2007). Тези характеристики са изброени в таблица 1.

Таблица 1: Характеристики на интелигентния град и ключови фактори

ИНТЕЛИГЕНТНА
ИКОНОМИКА

УМНИ ХОРА ИНТЕЛИГЕНТНО
УПРАВЛЕНИЕ/ УЧАСТИЕ

Иновативен дух

Предприемачество

Икономически образ
и търговски марки

Производителност

Гъвкавост на пазара

Вътрешно укрепване
и способност за
трансформация

Ниво на владеене

Близост до учене през
целия живот

Социален и етнически
плурализъм

Гъвкавост и
креативност

Космополитизъм и
обществен живот

Участие

Вземане на решения с
участие

Обществени и социални
услуги

Прозрачно управление

Политически стратегии и
перспективи

ИНТЕЛИГЕНТНА
МОБИЛНОСТ

(Транспорт и ИКТ)

ИНТЕЛИГЕНТНА
СРЕДА

(Природни ресурси)

ИНТЕЛИГЕНТЕН ЖИВОТ

(качество на живот)

Местна достъпност

Вътрешна достъпност

Достъп до ИКТ
инфраструктура

Устойчив, иновативен
и безопасен

Транспортни системи

Привлекателност на
природните условия

Замърсяване

Опазване на околната
среда

Устойчиво
управление на
ресурсите

Културни заведения и
образование

Съоръжения

Здравни условия

Личната сигурност

Качество на живот

Туристическа атракция и
социална солидарност
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В този контекст 10-те най-умни града в света могат да бъдат изброени по
следния начин: Виена, Париж, Торонто, Ню Йорк, Лондон, Токио, Берлин,
Копенхаген, Хонг Конг и Барселона (Източник на градския рейтинг: Jones Lang
LaSalle, 2013).

Този модул, от друга страна, се фокусира върху интелигентното управление,
което използва информационните и комуникационни технологии (ИКТ) по
най-рационалния начин на всяка стъпка от процеса, като се вземат предвид
както технологичните, така и управленските аспекти, преди да се определи
какво, кога, къде, от кого и как. С други думи, това е управление, състоящо се
от услуги за електронно правителство, което осигурява принципите на
прозрачност, участие и сътрудничество в процеси на публичната
администрация като анализ, планиране, прилагане и изготвяне на политики.
Модулът съдържа четири раздела. Структурата на Модул 2 е както следва:

1. РАЗДЕЛ 1: Концептуална основа на интелигентното управление

1.1. Въведение

1.2. Компонентите на интелигентното управление

1.3. Характеристики на интелигентното управление

2. РАЗДЕЛ 2: Електронно правителство

2.1. Въведение

2.2. Ползи на електронното управление

3. РАЗДЕЛ 3: Интелигентно управление и ценности

3.1. Въведение

3.2. Елементи за интелигентно управление

3.3. Стъпки за интелигентно управление

4. РАЗДЕЛ 4: Добри практики на интелигентно управление
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РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛНА ПРЕДПОСТАВКА НА
ИНТЕЛИГЕНТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Раздел 1 идентифицира термина интелигентно управление, компонентите на
интелигентното управление и неговите характеристики. Освен това разделът
ще свърже интелигентните правителства с интелигентните градове.

1.1. Въведение

Възникналите с уседналия живот на хората градове изоставаха по брой на
населението в селските райони. Въпреки това, с индустриалната революция,
населението на града преживя голям взрив през последните двеста години.
Градските проблеми, породени от това развитие, се превърнаха в проблеми,
които държавните администратори не можеха да решат от центъра. Градските
проучвания, които се развиват с течение на времето, са довели до интензивни
миграции на населението, предизвикани от индустриализация, непланирана
урбанизация, инфраструктура, транспорт, вода, електричество, сигурност,
отпадъци и т.н. Въпреки че частично са решили проблемите, все още не са
намерили пълно решение. Като нов феномен, интелигентните информационни
технологии проникват не само в живота на градските хора, но и в селския
живот.

Интелигентните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) намират
своя път в публичната администрация, а многобройните усилия на
интелигентното правителство бележат началото на нова вълна на
цифровизация в публичния сектор. Въпреки че са в ранен етап на развитие,
тези инициативи обещават нов модел за предоставяне на обществени услуги:
интелигентно правителство. Тъй като предишните технически иновации в
публичния сектор не са достигнали пълния си потенциал, от решаващо
значение е да се знаят трудностите, ако искате да се справите успешно с тях
(Schedler et al., 2019). IGI Global идентифицира интелигентното управление в
четири аспекта:

● Отнася се за ефективността на публичните услуги на интелигентен
град и тяхното подобряване чрез иновации, без да се забравя
демократичното приобщаване на неговите жители.

● Процесът на управление, базиран на използване на ИКТ инструменти
и интернет за предоставяне на информация и обществени услуги, на
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комуникация и сътрудничество между правителството и гражданите
и на принципите на доброто управление.

● Интелигентното управление е свързано с използването на
технологии и иновации за улесняване и подпомагане на засилено
вземане на решения и планиране. То е свързано с подобряване на
демократичните процеси и трансформиране на начините, по които се
предоставят обществените услуги.

● Процесът на управление, базиран на използване на ИКТ инструменти
и Интернет за предоставяне на информация и обществени услуги, на
комуникация и сътрудничество между правителството и гражданите
и на принципите на доброто управление.

1.2. Компонентите на интелигентното управление

Основните компоненти на интелигентното управление, които са
правителствена организация, участие на гражданите (и следователно
сътрудничество между правителството и гражданите) и използването на
технологии.

Правителствена организация

Първият градивен елемент на интелигентното управление е организацията на
правителството. Този термин включва цял набор от под-аспекти като
мотивация, визия и стратегии, нагласи, вземане на решения, координация на
процесите и роли и отговорности, както и предоставяне на финансови,
регулаторни, технологични средства и човешки ресурси, управление на
знанието и организационна култура и др (Przeybilovicz et al., 2017).

Първата организационна характеристика, ангажираността, се отнася до
степента, до която местните власти са мотивирани да се ангажират с
устойчиво развитие чрез подкрепяно от ИКТ градско сътрудничество. Според
голям брой документи интелигентното управление на устойчивостта няма да
се осъществи без сътрудничеството на местните власти. Втората
организационна характеристика се отнася до отзивчивостта на
правителството. Дългогодишната връзка между правителството и гражданите

Project Code: 2020-1-ES01-KA204-082611
This publication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 10|Page



изисква правителствата да станат възприемчив партньор към жителите.
Третата организационна характеристика е оперативното управление.

Тази класическа организационна характеристика осигурява оперативната
основа за оборудване на технологично поддържани споразумения за
съвместно управление с всичко необходимо за тяхното функциониране и
обхваща всички улесняващи видове мерки, действия и предварителни
условия. Много изследвания подчертават, че това изисква интегриран подход,
съчетаващ инфраструктурни, технологични, социални и политически системи,
както и междусекторно свързване между области на политиката и градски
приоритети.Citizen Participation

Вторият градивен елемент на интелигентното управление е гражданското
участие. Гражданите могат да предлагат полезни и подпомагащи предложения
на правителствените агенции, за да стигнат до по-добре информирани
политически решения (Stratigea et al., 2015; Anttiroiko et al., 2014; Singh Kalsi и
Kiran, 2013). Съответните компоненти са (1) степента, до която тези форми на
гражданско участие в градското управление са интерактивни, (2)
представителността на участващото население и (3) мотивите за участие на
гражданите.

Използване на технологии

Последният градивен елемент на интелигентното управление е използването
на технологии, по-специално ИКТ. Начертахме как дигиталните технологии се
прилагат в процесите на управление с участието на участници, насочени към
устойчиво градско развитие. Идентифицирахме видовете използвани
технологии и целите, за които се прилагат, както и техните ограничения.
Интелигентното управление може да използва съвременни технологии като
Интернет на нещата (IoT), изкуствен интелект (AI) и Blockchain за множество
приложения.

Характеристики на интелигентното управление

Основните характеристики на интелигентното управление са прозрачност,
възможност за договаряне и участие.

Project Code: 2020-1-ES01-KA204-082611
This publication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 11|Page



● Прозрачност (Прозрачно управление)

● Възможност за договаряне (сътрудничество)

● Участие

Има и някои изисквания, които интелигентното управление трябва да има.

● Просто: Лесно за потребителя управление чрез опростяване на
правилата и разпоредбите на правителството с прилагането на ИКТ.

● Морал: Проектиране на правителствена система, основана на
морални ценности, за да поддържа духа на добро и ефективно
управление.

● Отчетност: Разработване на ефективни системи за управление на
информацията, за да се гарантира отчетността на служителите в
публичните служби.

● Отзивчивост: Направете системата по-отзивчива, като ги
рационализирате ефективно за повече удобство.

● Прозрачност: Ясни и прозрачни правителствени процеси чрез
използване на уебсайтове и портали с обществено достояние.

РАЗДЕЛ 2. Е-ПРАВИТЕЛСТВО

Раздел 2 дефинира електронното правителство и неговите предимства в
контекста на интелигентното управление.

2.1. Въведение

Електронното правителство е технологично производство. Технологията, която
се трансформира през 70-те години на миналия век, остави важни ефекти от
икономиката до управлението. В тази промяна, ефективната известност на
интернет технологиите в бъдеще разкри приложението за електронно
правителство. Електронното правителство е практическо приложение, освен
бюрократичния подход на правителството по отношение на този процес. С
използването на електронното управление използването на времето става
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по-гъвкаво и стеснителният ефект на пространството се преодолява и се
постига глобално управление (Томпсън, 2013).

Според дефиницията на Световната банка електронното правителство се
дефинира като: способността на държавните институции да трансформират
отношенията с гражданите, бизнеса и други клонове чрез информационни
технологии (като широкообхватни мрежи, интернет и мобилни компютри).

Тези технологии могат да служат за различни цели, като по-добро
предоставяне на държавни услуги на гражданите, подобрени взаимодействия
с бизнеса и индустрията, овластяване на гражданите чрез достъп до
информация или по-ефективно управление на правителството. Получените
ползи могат да бъдат по-малко корупция, повишена прозрачност, по-голямо
удобство, увеличени приходи и/или намаляване на разходите (Kumar, 2015).

Дефинициите за електронно управление и електронно правителство варират
от свободното движение на информация, движението на информация за
преодоляване на физическите ограничения на традиционните хартиени и
физически базирани системи, до използването на технологии за увеличаване
на достъпа и предоставянето на правителствени услуги до в полза на
гражданите, бизнес партньорите и служителите. Общата тема зад тези
дефиниции е, че електронното правителство включва автоматизиране или
компютъризиране на съществуващи хартиени процедури, които ще изискват
нови начини за обсъждане и вземане на решения за нови стилове на
лидерство, стратегии, търговия, изслушване на гражданите. Електронното
правителство подпомага използването на ИКТ в публичните администрации с
цел подобряване на новопредлаганите услуги, развитие на компетенциите на
служителите и повишаване на демократичния процес и благосъстояние,
придружено от промяна в организацията.

Електронното правителство има за цел да увеличи достъпа на правителството
и предоставянето на услуги, които са от полза за гражданите. По-важното е, че
тя цели да засили стремежа на правителството за ефективно управление и да
помогне за повишаване на тази прозрачност и по-добро управление на
социалните и икономически ресурси на страната за развитие. Ключът към
електронното правителство е създаването на дългосрочна стратегия за цялата
организация за непрекъснато подобряване на операциите по отношение на
удовлетвореността на гражданите. Той отговаря на техните нужди чрез
трансформиране на вътрешни операции като персонал, технологии, процеси и
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управление на работния процес. По този начин електронното правителство
осигурява ефективна и бърза доставка на стоки и услуги на граждани, бизнес,
държавни служители и агенти. Електронното правителство означава
опростяване на процедурите и рационализиране на процеса на одобрение.
Това означава улесняване на междуведомствената координация и
сътрудничество, за да се даде възможност на държавни служители и
служители да вземат.

Работна група за електронно правителство в развиващия се свят определя
електронното правителство като „използване на информационни и
комуникационни технологии за насърчаване на по-ефективно и ефикасно
правителство, улесняване на държавните услуги по по-достъпен начин и
предоставяне на по-всеобхватни услуги“ (www.pacificcouncil.org ).
Организацията на обединените нации определя електронното правителство
като използване на интернет и световната мрежа за предоставяне на
правителствена информация и услуги на гражданите (www.unpan.org).
Организацията на обединените нации твърди, че еволюцията на електронното
правителство се състои от пет етапа от 1996 г. до след 2005 г.

Таблица 2: Пет етапа на еволюция на електронното правителство

Етап 1 (1996-1999) Появяване с основни уеб активи

Етап 2 (1997-2000) Разработване с интерактивен уеб

Етап 3 (1998-2003) Завършване на уеб процеса интерактивно

Етап 4 (2000-2005) Интегративната и трансформативна мрежа

Етап 5 (2005+) Интелигентно управление на града

Сред петте етапа на еволюцията на електронното правителство, особено
четвъртият етап, 2000 г. и по-късно, е важен. В четвъртата фаза между
2000-2005 г., интеграцията и трансформацията напреднаха и изживяването,
насочено към потребителя, и се появиха множество връзки с агенции на
различни уебсайтове.
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Следователно в цялата държавна администрация се появи широк спектър от
услуги. Порталът за електронно гражданство, разработен от правителството на
Сингапур, е отличен пример за тази система. Четвъртата фаза се
характеризира с предефинирани взаимоотношения между правителството,
гражданите, бизнеса, общностите и работниците, които предлагат
безпроблемно изживяване и нова свързаност, сътрудничество за услуги и
богати нива на ангажираност, които са резултат от бизнес моделите и
разработването и разработването на политики.

Консолидирането на информация, процеси и канали между множество
правителствени, неправителствени и частни организации позволява на
потребителя да инициира и изпълнява всички задачи лесно и сигурно. Това е
концепцията за интегрирана и трансформираща услуга. Интеграцията изисква
следните важни и наложителни изисквания:

● Разбиране на опита на клиентите и редовно наблюдение и очаквания,

● Обучени и информирани служители,

● Оперативна съвместимост и стандартизация на информация,
процеси и технологии, особено в интерфейсите на организациите,

● Омниканални стратегии – осигуряване на последователно и
надеждно изживяване за потребителите в рамките на и между
отделните канали за обслужване,

● Одити на междуорганизационно управление (Kumar, 2015).

След 2005 г. много страни станаха свидетели на появата на интелигентно
градско управление. В този контекст Европейският съюз има голямо значение.
Правителствата се трансформираха в субект, който отговаря на нуждите на
своите граждани чрез разработване на интегрирана бек-офис инфраструктура.
Това е най-сложното ниво на онлайн инициативи за електронно правителство
и се характеризира с:

● Хоризонтални връзки (между държавните агенции).

● Вертикални връзки (между централните и местните държавни
агенции).

● Инфраструктурни връзки (проблеми с оперативната съвместимост).

● Връзката между правителства и граждани.
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● Връзки между заинтересованите страни (правителство, частен
сектор, академични институции, НПО и гражданското общество).

В резултат на това управлението на участието, фокусирано върху решаването
на проблеми, се реализира чрез тези връзки. Интелигентният град предлага
огромна възможност за електронно обучение и електронна медицина.

Жителите на интелигентните градове трябва да получават непрекъснато
образование през целия живот, особено за напълно съзнателни въглеродни
емисии, енергийна ефективност, екологична ефективност и контрол на
замърсяването. В технологиите за интелигентен град ИКТ се създават 24 часа
в денонощието, 7 дни в седмицата.

2.2. Предимства на електронното правителство

Електронното правителство предоставя ползи за гражданите, бизнеса и
правителствата. Електронното правителство е от полза за гражданите по
много начини. Правителствена услуга 24/7, икономична и удобна услуга без
физическа нужда от офис, бърза и ефективна услуга (електронна и широка
честотна лента), прозрачност, равенство и удобство са някои от тези
предимства (Norris, 2001).

Намаляване на времето за стартиране, подпомагане на електронната търговия
и електронната търговия (онлайн бизнес), по-добро спазване на
правителствените правила и разпоредби, по-удобен и прозрачен начин за
правене на бизнес с правителството, транспортиране на стоки чрез онлайн
проследяване, по-добър контрол и парични транзакции Ползи като избягване
на корупция чрез онлайн (електронно банкиране, електронно плащане) са
някои от предимствата, които електронното правителство предоставя на
бизнеса.

Електронното правителство също предоставя ползи за правителствата.
По-добра и актуална информация се предоставя в резултат на по-доброто
изготвяне на политики, регулаторни функции и функции за развитие, а бързото
придобиване, съхранение и извличане на данни води до по-добро вземане на
решения. По-доброто управление на държавните процеси, по-доброто
разпространение на правителствените правила, регулации и дейности,
по-доброто представяне на регулаторните функции като данъчно облагане,
по-доброто представяне в социалните сектори като образование,
здравеопазване и социално осигуряване създава положителен образ на
модерното и прогресивно правителство. Тези потоци от предимства
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демонстрираха различни модели на еволюция на електронното управление
(интелигентно управление).
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РАЗДЕЛ 3. ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДА

Раздел 3 идентифицира термина за интелигентно управление на града,
елементи на интелигентно управление и стъпки за интелигентно управление.

3.1. Въведение

Прието е, че концепцията за управление е използвана за първи път в доклад,
публикуван от Световната банка през 1989 г., след това в някои доклади на
ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие), а
концепцията за добро управление е използвана за първи път във Втората
Организация на обединените нации (ООН ) Конференция за най-слабо
развитите страни през 1990 г. (Sözen, Algan, 2008). 2009 г.).

Днес концепцията за управление се използва за изразяване на подхода за
управление на много участници, основан на участие и партньорства в
публичната администрация. С принципа на управление ще се гарантира, че
всички страни, които ще бъдат засегнати от решението, са включени в
решенията, които засягат обществеността, като по този начин се дава
възможност на неправителствените организации, както и на централните и
местните власти да имат думата по въпроси, които ги интересуват. (Ugur, 1997)

Управлението се отнася както до формални, така и до неформални процеси и
институции, които насочват и ограничават съвместните дейности на група.
Правителството е негова подгрупа, която действа с власт и създава формални
задължения. Управлението в този контекст не е задължително да се ръководи
от правителствата. Частни компании, асоциации, неправителствени
организации (НПО) и сдружения на НПО работят предимно съвместно с
държавни органи, а понякога и без правителствени правомощия за
установяване на управление (Keohane, 2000). ЮНЕСКО дефинира електронното
управление като използване на ИКТ от публичния сектор за подобряване на
предоставянето на информация и услуги, насърчаване на гражданското
участие във вземането на решения и по-отговорно, прозрачно и ефективно
управление. Електронното управление включва нови стилове на лидерство,
нови начини за обсъждане на политики и инвестиции, нови начини за достъп
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до образование, нови начини за изслушване на гражданите и нови начини за
организиране и предоставяне на информация и услуги.

Електронното управление обикновено се счита за по-широко понятие от
електронното правителство, поради възможността гражданите да променят
отношенията си с правителствата и други държави. Електронното управление
може да въведе нови концепции за гражданство, както по отношение на
нуждите и отговорностите на гражданите.

Целта му е да включи, активира и овластява гражданите. Електронната
демокрация е изградена върху електронно управление и се фокусира върху
ефективността и иновациите на ИКТ с по-висока демократична мотивация и
намерение (www.unesco.org).

Концепцията за електронно управление, избрана от Съвета на Европа,
обхваща използването на електронни технологии в три области на обществено
действие. Това са отношенията между публичната власт и гражданското
общество, функционирането на публичните органи на всички етапи от
демократичния процес (електронна демокрация) и предоставянето на
електронни публични услуги. Блок 3 идентифицира термина за интелигентно
управление на града, елементи на интелигентно управление и стъпки за
интелигентно управление.

Електронното управление се дефинира като прилагане на електронни
инструменти във вътрешните правителствени операции за опростяване и
подобряване на демократичните и бизнес процеси на управление, както и
взаимодействието между правителството и гражданите и правителството и
бизнеса (Backus, 2001). Според Kettl (Kettl, 2002) интелигентното управление е
метод за обяснение на връзките между правителството и неговата по-широка
среда, като политическа, социална и административна. Прилагането на
електронни връзки се отнася до взаимодействието между правителството и
гражданите и правителството и бизнеса и вътрешноправителствените
операции за опростяване и подобряване на демократичните, държавни и
бизнес аспекти на правителството.

Kazancıgil (1998) (1998) посочват, че моделът на управление, който
първоначално се прилага в рамките на градската администрация с цел
ефективно справяне с местните проблеми, постепенно се развива на ниво
централна власт и постепенно в процеса. Той обръща внимание на факта, че се
прилага за управление на проблеми на транснационално ниво.
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3.2. Елементи за интелигентно управление

Фигура 1 илюстрира политическите стратегии и перспективи за интелигентно
управление, вземане на решения, прозрачно управление, най-добрите
обществени и социални услуги и преди всичко граждани. Универсалната
електронна грамотност е на първо място сред основните изисквания на
интелигентното градско електронно управление. Отново електронната
демокрация е незаменима. Терминът демокрация се отнася до процеси и
структури, включващи правителство (избрани представители), форми на
електронно взаимодействие и граждани (избиратели).

Фигура 1: Елементи за интелигентно управление
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Онлайн демокрацията включва също достъп до длъжностни лица, избрани от
всички избиратели, използване на дискусионни форуми (електронно участие),
достъп до срещи и документи за срещи, регистрация на избиратели и в крайна
сметка онлайн гласуване, известно като електронно гласуване. В този процес
електронното консултиране и електронното участие са много важни.
Развитието на интелигентни градове има предизвикателства в процеса на
електронно управление.

Предизвикателствата за електронно управление на интелигентния град могат
да бъдат изброени по следния начин: водоснабдяване и канализация,
електроснабдяване, градски транспорт и управление на трафика, контрол на
замърсяването и устойчивост на околната среда, регулиране на използването
на земята, управление на развитието в населени райони, поддръжка на
инфраструктура, полиция, управление на бедствия , градска бедност. Има
решения за електронно управление, които отговарят на тези
предизвикателства. Необходими са обаче инвестиции в
научноизследователска и развойна дейност и обширна координация, за да се
създаде общо решение за електронно управление. Администрациите и
поддържащите институции трябва да приемат подходящи стандарти и системи
за електронно управление, които водят до лесна интеграция и обмен на
информация.
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3.3. Стъпки за интелигентно управление

Градовете днес неумолимо се превръщат в информационни системи, които
често са в реално време. Тези системи са преконфигурирани, за да използват
физическа инфраструктура, предложения за услуги и взаимоотношения между
потребителите, подобрена реактивност и по-голяма гъвкавост. Например, в
повечето случаи целта е по-добра оптимизация на оскъдни ресурси като
паркинг. Основната цел на интелигентните градове е стремежът към
подобрена екологична ефективност, независимо дали е да се намали
консумацията на енергия или количеството отпадъци, които генерира. Умните
градове и дигиталните мрежи, които ги свързват, се разбират най-добре като
системи за аварийна автоматизация, захранвани от взаимосвързани
подсистеми на мащабирана технологична и човешка интелигентност..

Въз основа на мрежи с фиксирани интернет протоколи и слоеве от безжични
сателитни и мобилни мрежи, интелигентните градове са проектирани да се
възползват от огромните количества данни, генерирани от милиарди интернет
и мобилни устройства и услуги. Това включва:

● Комуникация машина-машина (M2M) между мобилни устройства

● Мащабна обработка на данни посредством „затворено изчисление“
при обработката и показването на данни

● Големи данни и анализ на данни, който свързва и интерпретира
информация и информационни потоци.

В този контекст увеличаване на разходите за ИКТ на града, наличност на
уебсайтове, електронно управление и стратегически план за насърчаване на
ИКТ, увеличаване на процента на достъпни услуги, лесен достъп до
информация, електронен подпис, увеличаване на броя на персонала,
използващ компютри, свързани с интернет , граждани, използващи компютри,
свързани с интернет. Увеличаването на броя на хората, прозрачното
управление, електронната демокрация, електронното гласуване и
непрекъснатото електронно образование са основните стъпки към
електронното управление за интелигентните градове. По-нататъшни стъпки
към електронното управление на интелигентните градове са електронното
управление чрез използване на технологии за интелигентен град и
електронното управление за интелигентен град чрез укрепване на
електронната демокрация.

Когато интелигентното градско управление се концептуализира в светлината
на обширната литература, се появяват четири типа. Първият тип
концептуализация на интелигентното управление; предлага какво е
необходимо за трансформиране на държавните структури и процеси.
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В тази концепция интелигентното управление е просто интелигентно
управление на града. В това отношение интелигентното управление е свързано
с вземането на жизнеспособни, правилни политики и избори в рамките на тези
съществуващи структури и тяхното ефективно и ефикасно прилагане. Griffinger
et al. (2012) подчертават, че интелигентното управление обхваща аспекти на
политическото участие, услуги, функциониране на администрацията, както и
гражданите.

Alkandari и сътр. (2012) твърди, че правителството трябва да одобри
развитието на интелигентни градове, Winters (2011) твърди, че градските
правителства трябва само да насърчават центровете за висше образование да
развиват интелигентни градове.

Накрая, Nam (2012) подчертава, че интелигентното управление е свързано с
подкрепата на инициативи за интелигентни градове и втория тип иновативни
процеси на вземане на решения и прилагане на тези решения при
концептуализацията на интелигентното управление. UNESCAP (2007)
подчертава, че „процесът на вземане на решения и процесът, чрез който
решенията се изпълняват (или не се изпълняват) е интелигентно управление.
Walravens (2012) добавя, че вземането на решения може да бъде иновативно с
помощта на мрежови технологии. Използват се нови технологии за укрепване
на рационалността на правителството по отношение на познаването на
процесите на вземане на решения от правителството – по-лесно достъпни и
достъпни – и при изпълнението на тези решения.

Третото ниво в концептуализацията на интелигентното управление е за
създаване на интелигентно управление. Gil-Garcia (2012:274) показва, че
интелигентното правителство е нова форма в електронното управление за
използване на модерни информационни технологии, интегрирани с физическа
инфраструктура, процеси, институции, за по-добро обслужване на гражданите
и общностите. Този тип интелигентно управление е на по-високо ниво на
трансформация, тъй като правителството трябва да преструктурира
вътрешната организация. Batty и др. (2012) подчертават, че интелигентното
управление е по-силна интелигентна функция за координиране на многото
различни компоненти, които съставляват интелигентния град. Интелигентното
управление е структура, която съчетава традиционните функции на
правителството и бизнеса.

Подчертава се, че четвъртото и най-преобразуващо ниво на концептуализация
е интелигентното управление, което е за реорганизиране на позицията на
правителството в градската система. Батаган (2011:85) заявява, че операциите
за интелигентно управление са най-важни за подпомагане на
сътрудничеството между отделите и общностите и за превръщането на
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услугите в ориентирани към гражданите и насърчаване на икономическия
растеж.

По същия начин може да се каже, че интелигентното управление помага за
насърчаване на сътрудничеството и икономическия растеж между
институциите и общностите и прави значителни операции и услуги наистина
ориентирани към гражданите. Schuurman et al. (2012) заявява, че в
интелигентните градове правителствата трябва да насърчават участието на
всички заинтересовани страни, за да създадат интерактивна, с участието и
базирана на знания градска среда. Накрая, Kourtit et al. (2012) твърдят, че
интелигентното управление, включително всички участници, са проактивни и
отворени управленски структури за максимизиране на
социално-икономическото и екологичното представяне на градовете и за
справяне с негативните външни ефекти. Тези четири гледни точки за
управлението на интелигентните градове са обобщени в таблица 3.

Таблица 3: Перспективи за управление на интелигентния град

Перспектива за
интелигентно управление

Ниво на
конверсия

Фокус

Интелигентно градско
правителство

Ниско Добра администрация, добра
политика

Интелигентно вземане на
решения

Средно-ниско Иновативно вземане на решения

Интелигентна администрация Средно-висок
о

Иновативна администрация

Интелигентно сътрудничество Високо Иновативно управление

Източник: Meijer, 2013

Бързата урбанизация на обществата през 21-ви век предлага мащабируеми
решения, които дават възможност на мрежовите общества. Въпреки че ИКТ са
от решаващо значение за предоставянето на платформи за интелигентна
урбанизация, самите граждани са тези, които ще или не ще разрешат
обществените, политическите и икономическите предизвикателства. Тъй като
мрежите прекрояват обществото и управленските структури, възможността за
оформяне на интелигентни градове като демократична екология се увеличава
с всеки изминал ден. Умните градове са предизвикателство за
демократичното управление, тъй като намират нови решения за
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предоставянето на държавни услуги и овластяват гражданите и общностите да
бъдат агенти за собственото си управление.

Колкото повече гражданите са овластени да участват във формирането на
правителството, толкова по-голяма е вероятността да формират истинска
общност, която да служи на съвместната демокрация.

РАЗДЕЛ 4: ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ИНТЕЛИГЕНТНО
УПРАВЛЕНИЕ

Civic Ledger – Интелигентни транзакции от правителството към граждани
(G2C).

Интелигентните правителствени транзакции отварят вратата за прозрачен и
сигурен метод за предоставяне на гражданите на обществени услуги в
градовете. Той опростява достъпа за ангажиране между местните власти и
гражданите по въпроси, свързани с данъците, лицензите и документацията,
като предоставя цифрово, прозрачно и персонализирано изживяване,
използвайки блокчейн, интелигентни договори, интелигентни комуникации,
криптиране на данни и други технологични постижения за правителството.
Австралийската стартираща компания Civic Ledger използва блокчейн
технология и интелигентни договори, за да създаде дигитални пазари за
гражданите, които да се самообслужват и да управляват предоставените от
правителството права като разрешения, лицензи и ваучери, както и да
рационализира работата на патентните регистрации и разпределените
платформи за обмен.

Civocracy – Платформа за гражданско участие

Платформите за гражданска ангажираност позволяват споделяне на идеи и
предложения между гражданите и правителството относно предстоящи и
потенциални проекти в градовете. Методите за цифрова комуникация помагат
на властите да достигнат до по-широка, по-разнообразна група от умни
граждани. Германската стартираща компания Civocracy разработва платформа
за гражданска ангажираност, която свързва местните власти с техните
граждани, за да вземат съвместни решения. Софтуерните функции включват
водени от града дискусии, дебати, проследяване в реално време,
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идентифициране на техните най-активни членове, идеи за краудсорсинг и
позволява администриране на няколко нива.

PromptGov – Разглеждане на жалби на граждани

Използвайки приложения за смартфони, гражданите вече имат възможност да
съобщават за проблеми с обществените услуги, като същевременно
предоставят доказателства под формата на снимки или други медийни
файлове. Тези приложения активират GPS местоположението на устройството
за ефективно маршрутизиране на необходимия персонал и управление на
докладваните проблеми в една платформа. Базираната в САЩ стартираща
компания PromptGov предоставя базиран в облак софтуер за гражданска
помощ за съобщаване на проблеми с помощта на мобилно приложение, агент
за социални медии или чрез услуги за кратки съобщения (SMS). Жалбите се
визуализират на карта както за гражданите, така и за операторите.

Те използват изкуствен интелект (AI), за да управляват най-често
съобщаваните заявки, които не са спешни. Той може да открива дублиращи се
инциденти и автоматично приоритизира заявките въз основа на различни
фактори като местоположение, обхват на оплакването и наличност на
персонал.

Polys – Система за онлайн гласуване

Преминаването към платформи за онлайн гласуване позволява разширяване
на избирателната база, като същевременно се включат гражданите в
процесите на вземане на решения относно всякакви нови политики. Уеб и
мобилни приложения за гласуване предоставят интуитивни интерфейси с
описания на проекти, подробности и инструкции. Такъв механизъм за
гласуване може да увеличи избирателната активност, тъй като гражданите
могат да гласуват от дома или офиса си. Руската стартъп компания Polys
разработва система за гласуване, базирана на блокчейн технология, която
значително намалява шансовете за манипулиране на резултатите за всеки вот.
Тяхното решение позволява идентификация чрез SMS и смарт карти за
интеграция с уеб сайт или приложение на клиента. Системата също така
гарантира, че всички гласове се подават анонимно, за да се гарантира
поверителност на избирателите.
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SWIM – IoT за управление на градската инфраструктура

Съвременните интелигентни градове разполагат с няколко източника на
данни, като продажби на билети за системите за обществен транспорт,
данъчни данни, полицейски доклади и сензори по пътищата и сградите, които
непрекъснато се събират за по-нататъшен анализ. Инфраструктурните
платформи на Интернет на нещата (IoT) работят за разкриване на модели на
взаимодействие между гражданите и инфраструктурата за по-нататъшно
интелигентно управление, например при работа с по-малко използвани
градски пространства или чрез създаване на политики за управление на
трафика или потребление на енергия. Базираната в САЩ стартираща компания
SWIM разработва IoT платформа, която трансформира необработените данни
от сензори и контролери за интелигентни градове в API за стрийминг в реално
време. Тяхното решение използва периферни изчисления с архитектура
„съхранявай и след това анализирай“, за да гарантира високи скорости и
подобрена ефективност при управление на данни за вземане на важни
решения по отношение на града.
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