Анализ на развитието и взаимопроникването
в процесите на цифровата демокрация,
електронното управление,
цифровизацията на бизнес дейностите
на европейско, национално, областно и общинско ниво

СНЦ „Био-Б-Еко“
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро
управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0033: "Ефективното използване на местните
икономически, природни и културни ресурси - резултат от адекватни политики и добро
управление в партньорство с гражданите и бизнеса"

Анализът е фокусиран върху:
•

Представяне на възможностите за формиране на политики в подкрепа на културния
туризъм на европейско, национално и местно ниво, чрез инструментите на електронната
демокрация.

•

Анализ на най-добрите европейски и световни практики за прилагане на цифровата
демокрация

•

Оценка на възможностите за взаимодействие на гражданите, бизнеса и публичните
власти, чрез новите цифрови медии и информационни канали.

Анализът е създаден по ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0033 "Ефективното използване на
местните икономически, природни и културни ресурси - резултат от адекватни политики и
добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса" с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.

Анализът е резултат от изпълнение на Дейност 3 от проекта: "Социални партньорства и
обществени консултации в цифров формат - проектиране и моделиране на иновативни
цифрови механизми за взаимодействие между публичните власти и местния бизнес в
областните територии". Участието на гражданите, бизнеса, НПО и бизнес сдруженията във
формирането на политиките за развитие на социализацията на културното наследство и
културния туризъм ще бъде подпомогнато чрез:
• Проектиране на информационни и комуникационни канали за разпространение на
цифрово съдържание и информация. Проектирането ще обхваща възможности за
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формиране на политическо пространство на основата на сайтове на заитересованите
страни и други уеб-апликации.
•

Проектиране на информационни и комуникационни канали за разпространение на
цифрово съдържание и информация, на основата на социалните мрежи и мобилните
приложения.

Анализът ще послужи за набелязването на успешни мерки за подобряване и повишаване на
гражданското участие, чиито примери областните и общински администрации могат да
имплементират в тяхната практика.
На основата на аналитичната информация са разработени следните продукти и резултати:
• Проектирана „Краудсорсинг система за гражданско участие в процесите на
съхранение, социализация и цифровизация на културното наследство.“
•

Разработен проект за мобилна апликация „Rescue“ app за включване на структурите на
гражданското общество, предприемачи и доброволци в политики за опазване на
околната среда и предотвратяване на екологични замърсявания и катастрофи.

•

Разработени методики, указания и препоръки за използване на електронни инструменти
и механизми за включване на гражданите и бизнеса, както и структурите на
гражданското общество във взимането на решения.

•

Разработена примерна обучителна програма за повишаване цифровата грамотност на
представителите на гражданското общество и публичните власти - „Социални
партньорства и обществени консултации в цифров формат“.

ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0033: "Ефективното използване на местните
икономически, природни и културни ресурси - резултат от адекватни политики и добро
управление в партньорство с гражданите и бизнеса"

СЪДЪРЖАНИЕ
1. ГРАЖДАНИТЕ, БИЗНЕСЪТ И ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВАТ ЧРЕЗ
НОВИТЕ ЦИФРОВИ МЕДИИ И ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ. ............................................... 1
•

Въведение ..............................................................................................................................................................1

•

Обосновка..............................................................................................................................................................2

•

Предизвикателства ..............................................................................................................................................2

2. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИКИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ КОМУНИКАЦИОННИ
РЕШЕНИЯ .................................................................................................................................................. 3
•

Електронната демокрация .................................................................................................................................3

•

Цифрови граждански пространства ................................................................................................................5

3. СФЕРИ ЗА ЦИФРОВИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ .................................................................................... 6
•

Права на човека ...................................................................................................................................................6

•

Разширяване и подобряване на демокрацията ..............................................................................................7

•

Дигитално включване ........................................................................................................................................9

4. УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВАТА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПУБЛИЧНИТЕ
ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ..................................................................................... 9
•

Изисквания .........................................................................................................................................................10

•

Достъп до Интернет ...........................................................................................................................................10

•

Сигурност и защита на поверителността ......................................................................................................11

5. ФОРМИ НА ЕЛЕКТРОННАТА ДЕМОКРАЦИЯ ............................................................................. 11
•

Гласуване и анкети............................................................................................................................................11

•

Прозрачност и достъпност на правителството ............................................................................................12

•

Отзивчивост на правителството .....................................................................................................................13

•

Видове взаимодействие.....................................................................................................................................14

•

Гражданска ангажираност ...............................................................................................................................16

•

Младежки ангажименти ...................................................................................................................................18

•

Гражданското общество ...................................................................................................................................20

•

Правителствени модели ...................................................................................................................................21

6. СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ И МЕХАНИЗМИ НА ЕЛЕКТРОННАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ЕС .. 24

ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0033: "Ефективното използване на местните
икономически, природни и културни ресурси - резултат от адекватни политики и добро
управление в партньорство с гражданите и бизнеса"

•

Естония беше първа ..........................................................................................................................................24

•

Новите цифрови медии .....................................................................................................................................24

•

Цифрови механизми за гражданско участие ................................................................................................25

•

Политики за цифровизация на демократичния процес .............................................................................26

•

Предложения и препоръки за развитие .........................................................................................................27

7. ЕЛЕКТРОННАТА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ .......................................................................... 28
•

Цифрови консултативни съвети .....................................................................................................................28

•

Перспективи и препоръки ...............................................................................................................................29

•

Цифрови механизми за гражданско участие ................................................................................................30

8. ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ, МЕТОДИКИ И МЕХАНИЗМИ – ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА
ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ ОТ ЕВРОПА И СВЕТА ........ 32

ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0033: "Ефективното използване на местните
икономически, природни и културни ресурси - резултат от адекватни политики и добро
управление в партньорство с гражданите и бизнеса"

1. ГРАЖДАНИТЕ, БИЗНЕСЪТ И ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВАТ ЧРЕЗ НОВИТЕ ЦИФРОВИ МЕДИИ И
ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ.
•

Въведение

Традиционните модели на представителната политика се чувстват все понедокоснати, но има новаторски иновации в цифровата демокрация, които се
случват в цяла Европа и извън нея.
Демократичните институции днес изглеждат така, както са били десетилетия, ако
не и векове.
Камарата на Парламента, Конгреса на САЩ и някои от най-старите парламенти
на Запада са до голяма степен недокоснати от последователни вълни от нови
технологии.

В същото време почти всяка друга сфера на живота - финанси, туризъм,
пазаруване, работа и социалните ни взаимоотношения - беше драматично
преобразена от появата на нови информационни и комуникационни инструменти.
Мнозина твърдят, че тази разлика между начина, по който гражданите вървят в
ежедневието си, и начина, по който се осъществява политиката и демокрацията, е
един от факторите, допринесли за намаляващото доверие и доверието в
демократичните институции.
Възможно ли е цифровите технологии да са отговорът? Защитниците със
сигурност твърдят, че цифровата демокрация може да постигне по-широко и позадълбочено участие и че може да допринесе за по-богата публична сфера за спорове
и дебати.
1
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През последните две десетилетия е имало хиляди експерименти, но досега
реалността не е оправдала ранните надежди и очаквания.
•

Обосновка

Новите технология поражда свои специфични проекции във всички сфери на
обществените отношения. ИКТ за няколко години тотално промениха структурата на
обществения диалог. Всички сфери на човешките взаимоотношения са повлияни от
висококачествените мултимедийни характеристики на мобилните апликации и
динамиката на комуникацията през различните видове месинджъри. Членовете на
новото общество са с повишено чувство за взаимосвързаност и абсолютно уверени в
неограничените възможности за достъп до информация. Обществения дебат протича
основно в социалните мрежи и трудно може да бъде адресиран към публичните
власти, които носят основната отговорност за формирането и реализацията на
политики. Утвърждаването на новото интернет пространство- като основен
механизъм за участие на широк кръг заинтересовани страни във взимането на
решения; формулирането и реализацията на политики - е основната цел на
настоящата дейност.

•

Предизвикателства

Публичните власти и съответните администрации все още нямат пълноценни
връзки и взаимодействие с това ново политическо пространство в интернет. За това
са необходими целенасочени усилия, чрез които да бъдат дефинирани методите и
стандартите за взаимодействие между неправителствения сектор и публичните
власти.
Редица европейски и национални документи насочват вниманието и разработват
нормативите за развитие на цифровата демокрация и електронното управление. Тези
два интензивни процеса на цифровизация взаимно се проникват и се свързват с
процеса на цифровизация на бизнес-дейностите и създаването на Единния
европейски цифров пазар.
2
ПРОЕКТ
BG05SFOP001-2.009-0033: "Ефективното използване на местните
икономически, природни и културни ресурси - резултат от адекватни политики и добро
управление в партньорство с гражданите и бизнеса"
-2-

2. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИКИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ
КОМУНИКАЦИОННИ РЕШЕНИЯ
За преодоляване на констатираните предизвикателства е необходимо:
Извършване на проектиране на информационни и комуникационни канали за
разпространение на цифрово съдържание и информация. Проектирането ще обхваща
възможности за формиране на политическо пространство на основата на сайтове на
заитересованите страни и други уеб-апликации. То ще включва дефиниране на
цифровото съдържание на актуалните, за местните предприемачи, цифрови
политики и нормативни документи- подходящо за уеб-апликации, регламентиращи
местния бизнес. Също така ще бъде организирано цифровото съдържание, съобразно
съществуващи уеб-сайтове в публичния сектор. Тази дейност ще обхване и
проектиране на информационни и комуникационни канали за разпространение на
цифрово съдържание и информация, на основата на социалните мрежи и мобилните
приложения. Ще бъде създадена методики и указания за използване на електронни
инструменти и механизми за включване на гражданите и бизнеса, както и
структурите на гражданското общество във взимането на решения: методика и
указания за разпространение на информация и цифрово съдържание, чрез
иновативни информационни и комуникационни канали; методика и указания за
работа с електронни инструменти за организиране на дискусии и форуми, чрез
модерни електронни инструменти; методика и указания за работа с електронни
инструменти за организиране на политически събития в социалните мрежи и
методика и указания за онлайн взимане на решения и колективна работа със
споделени цифрови документи.
•

Електронната демокрация

А. Дефиниции на понятието
Какво да разбираме под термина електронна демокрация?
-

Електронната демокрация (комбинация от думите електронна и демокрация),
известна още като Дигитална демокрация или Интернет демокрация, включва
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информационни и комуникационни технологии от 21 век за насърчаване на
демокрацията, като такива технологии включват гражданска технология и
правителствена технология. Това е форма на управление, при която всички
пълнолетни граждани се предполага, че имат право да участват еднакво в
предложението, разработването и създаването на закони.
-

Електронната демокрация обхваща социални, икономически и културни
условия, които позволяват свободната и равна практика на политическо
самоопределение. Според Шарик Хасан Маназир, цифровото включване е
присъща необходимост от електронната демокрация / дигиталната
демокрация, точно както социалното включване е необходимостта от
демокрацията.

-

Електронната демокрация е използването на информационни и
комуникационни технологии и стратегии в политическите и управленските
процеси.

-

Терминът "e-демокрация" (електронна демокрация) включва използването на
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в подкрепа на
демократичните процеси на вземане на политически решения, участие в тези
процеси за гражданите и усилва представителната демокрация

-

Рамката за осъществяването на e-участие на гражданите е интернет, достъпът
до които може да бъде достъпен чрез различни канали (персонални
компютри, мобилни телефони, интерактивна телевизия и др.).

-

Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (2001) и
Организацията на обединените нации (2010) има три нива на e-участие:
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информация, съвети и активно участие, съответстващи на три основни цели
да се увеличи информационната достъпност и откритост, по-голямо участие
на гражданите в обсъждането на различни политически и обществено
значими проблеми, и овластяването на гражданите при определяне на
политиките (Macintosh A.,2004). Първите две цели са реализират чрез
електронни инструменти, участие, изградено на принципа "отгоре надолу",
което позволява на гражданите да бъдат информирани за текущите
политически събития, както и реагиране при инициативи на правителството,
докато постигането на целите разчита на инструменти за участие, въз основа
на принципа "отдолу нагоре", според която гражданите са не само
потребители на държавната политика, но и нейни създатели.
Б. Основни области на проявление на е-демокрацията
-

е-парламент;
е-правителство;
е-правосъдие;
е-управление;
е-законодателство; е-избори; е-гласуване; е-референдуми; е-консултации;
е-изследвания; е-петиции; е-кампании; е-информация; е-медии; е-околна
среда; е-образование; е-обучение; е-сигурност и др.

•

Цифрови граждански пространства

Електронната демокрация и електронното правителство са сред фундаментите на
разбирането за информационно общество или общество, базирано на знания.
Ключова роля за появата и утвърждаването на електронната демокрация имат
ИКТ и техните възможности за облекчаване разпространението на информация за
политически въпроси и тяхното обсъждане. Новите технологии осигуряват пошироко демократично участие на отделни граждани и групи, по-висока прозрачност
подотчетност на демократичните институции и процеси.

Огромният обхват на интернет и социалните медии, ниските разходи за
комуникация, достъп и споделяне на информация в Web в съчетание с все поголемия брой часове, които потребителите прекарват във виртуалната среда,
5
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стимулират и превръщат интернет пространството в привлекателна среда за
политически послания и участие в демократичния живот.
-

Нараства ролята на социалните медии в реализиране на механизмите на
електронната демокрация. Ако се съди по интереса на гражданите към
социалните инструменти, може да се твърди уверено, че Web 2.0
приложенията ще бъдат ключов компонент на електронната демокрация в
следващите години и ще съдействат за повишаване степента на онлайн
участие на гражданите в политическите процеси.

-

Все по-важна става ролята на мобилните технологии и безжичните
комуникации в сферата на електронната търговия, електронния бизнес и
електронните услуги. В съчетание със социалните медии те се използват все
по-осезаемо в политическите процеси. Може да се очаква, че ще съдействат за
преодоляване на недоверието към правителствата, ниската изборна активност,
повишаване ефективността на правителствените органи и по-голяма
прозрачност в дейността им.

-

Електронната демокрация се превръща в инструмент за поддръжка на
политическата активност и осигуряване на по-голяма отговорност и
прозрачност на действията на различни политици и партии.

-

E-демокрацията може да бъде инструмент за демокрация в една демократична
среда, в която правата на човека и върховенството на закона се наблюдават и
се прилагат стриктно. Свободата на словото и наличието на свободна и
плуралистична медийна среда представляват необходима предпоставка за
използване на предимствата на електронната демокрация.

-

Електронната демокрация съдейства за повишаване участието на гражданите
и групите, позволява на тези, чиито гласове се чуват по-рядко или по-слабо,
да изразяват своите възгледи, и способства за равноправно участие. Това
може да доведе до появата на по-колективни форми за демокрация и вземане
на решения.

-

Електронната демокрация засяга всички сектори на демокрацията, всички
демократични институции, всички нива на управление, а така също широк
спектър от други явления и процеси в обществото.

-

Електронната демокрация предоставя допълнителни възможности за развитие
на социалните връзки между гражданите и неформалните групи и сдружения.

Влиянието на електронната демокрация зависи от демократичната същност
държавата и държавните органи, степента на съблюдаване от тях и гарантиране
правата на човека и правата на малцинствата, а така също от равнището
демократичните процеси, включително активното политическо участие
гражданите.

на
на
на
на

3. СФЕРИ ЗА ЦИФРОВИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
•

Права на човека

Разпространението на безплатна информация чрез интернет насърчи свободата и
човешкото развитие. Интернет се използва за насърчаване на правата на човека 6
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включително свобода на словото, религия, изразяване на мнение, мирни събрания,
правителствена отчетност и право на знание и разбиране - които поддържат
демокрацията. Наскоро в научна статия [4] бе предложен процес на електронна
демокрация за решаване на въпрос, който е от решаващо значение за всички хора в
21 век: „Като граждани на планетата Земя ще спрете ли климата да се затопли?“
Авторът предлага да се използва мобилен телефон за отговор на този въпрос по
време на Олимпийските игри в Пхенчхан 2018 и Токио 2020.

•

Разширяване и подобряване на демокрацията

Интернет има няколко атрибута, които насърчават мисленето за него като за
демократична среда. Липсата на централизиран контрол затруднява цензурата.
Съществуват и други паралели в социалния дизайн в ранните дни на интернет, като
силно либертарианската подкрепа за свободното слово, културата на споделяне,
която прониква в почти всички аспекти на използването на Интернет, и пряката
забрана за търговска употреба от Националната научна фондация, Друг пример е
непрекъснатата масова комуникация в интернет, например чрез групи за новини, чат
и MUD. Тази комуникация игнорира границите, установени с излъчващи медии, като
вестници или радио, и с медии от един към един, като писма или стационарни
телефони. И накрая, тъй като Интернет е масивна цифрова мрежа с отворени
стандарти, всъщност би могъл да се постигне универсален и евтин достъп до голямо
разнообразие от комуникационни медии и модели.
Някои практически въпроси, свързани с електронната демокрация, включват:
ефективно участие; равенство в гласовете на етап решение; просветлено разбиране;
контрол на дневния ред; и приобщаване. Системните въпроси могат да включват
проблеми с киберсигурността и защита на чувствителни данни от трети страни.
Строго погледнато, съвременните демокрации обикновено са представителни
демокрации, където гражданите избират представители, които да управляват
създаването и прилагането на закони, политики и разпоредби от тяхно име, за
разлика от преките демокрации, в които гражданите запазват тази отговорност. Те
могат да бъдат посочени като повече или по-малко „демократични“ в зависимост от
това доколко правителството представлява волята или интереса на хората.
Преминаването към Е-демокрация всъщност би довело до политическа власт от
избрани представители към отделните лица.
7
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В Америка политиката се разчита на Интернет, защото Интернет е основният
източник на информация за повечето американци. Интернет обучава хората за
демокрацията, като помага на хората да бъдат в крак с това, което се случва в
тяхното правителство. Онлайн рекламата става все по-популярна за политическите
кандидати и мненията на групата относно предложенията. За мнозина Интернет
често е основният ресурс за информация. Причината за това и особено сред помладите избиратели е, че той е лесен и надежден, когато се използва правилно, като
по този начин намалява натовареността на даден човек. Вродената използваемост на
търсачките като Google, води до засилена ангажираност на гражданите с
изследователски и политически въпроси. Социалните мрежи позволяват на хората да
изразят мнението си за правителството чрез псевдоним, анонимно и без преценка.
Поради размера и децентрализираната структура на Интернета всеки индивид има
потенциал да се развие вирусно и да придобие влияние върху голям брой други.

Интернет дава възможност на гражданите да получават и публикуват
информация за политици, а той позволява на тези политици да получават съвети от
хората в по-голям брой. Това колективно вземане на решения и решаване на
проблеми дава повече власт на гражданите и помага на политиците да вземат
решения по-бързо. Това създава по-продуктивно общество, което може да се справи
с проблемите по-бързо и по-ефективно. Получаването на обратна връзка и съвети от
американското население е голяма част от работата на политиците и Интернет им
позволява да функционират ефективно с по-голям брой мнения на хората. С тази
засилена способност за комуникация с обществеността американското правителство
е в състояние да функционира по-ефективно и ефективно като демокрация.
Поколение X се обезверява, че дори мащабните публични протести като стачката
на миньорите във Великобритания (1984-1985 г.) се виждат, че се провалят
8
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десетилетие преди информационните технологии да станат общодостъпни за
отделните граждани. Е-демокрацията понякога се разглежда като средство за защита
от островна природа, концентрирана власт и липса на следизборна отчетност в
традиционния демократичен процес, организиран най-вече около политическите
партии
•

Дигитално включване

Дигиталното включване е от съществено значение за участието на гражданите
във формулирането на публичната политика за здравословна цифрова демокрация
чрез равнопоставено участие на всички части на обществото във всяка демокрация,
независимо от нивото на доходите на гражданите, образователното ниво, пол,
религия, цвят, раса, използван език, физически и психически здравето и т.н. Всяка
публична политика, формулирана, без да включва конкретна част от обществото,
винаги ще остане неизключваща по своята същност, което ще противоречи на етоса
на демокрацията

4. УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВАТА КОМУНИКАЦИЯ
МЕЖДУ ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
„Електронната демокрация предлага по-голям достъп на електронната общност
до политически процеси и политически избори. Развитието на електронната
демокрация е свързано със сложни вътрешни фактори, като политически норми и
граждански натиск“ и като цяло с конкретния модел на демокрация, приложен.
[Следователно електронната демокрация е силно повлияна както от вътрешни
фактори за дадена страна, така и от външните фактори на стандартната теория за
иновациите и разпространението. Хората притискат своите държавни служители да
приемат повече политики, които другите държави или държави имат по отношение
на информация и новини за тяхното правителство онлайн. Хората имат цялата
правителствена информация на една ръка разстояние и лесен достъп за връзка с
правителствените си служители. В това ново поколение, където интернет и мрежите
9
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управляват ежедневието на всеки, е по-удобно хората да бъдат информирани за
правителството и политиките чрез тази форма на комуникация.
•

Изисквания

Електронната демокрация става възможна чрез нейната роля в уместността на
участието, социалното изграждане на приобщаване, чувствителност към индивида и
гъвкавост в участието. Интернет предоставя усещане за уместност в участието, като
позволява гласът на всеки да бъде чут и изразен. Структурата на социалното
включване е осигурена и чрез голямо разнообразие от интернет сайтове, групи и
социални мрежи, всички представляващи различни гледни точки и идеи.
Чувствителността към потребностите на индивида се осъществява чрез способността
да се изразяват индивидуално мнения публично и бързо. И накрая, Интернет е
изключително гъвкава зона на участие; той е с ниска цена и е широко достъпен за
обществеността.

•

Достъп до Интернет

Процесът на електронна демокрация е възпрепятстван от дигиталното разделение
между активни участници и тези, които не участват в електронните общности.
Привържениците на електронната демокрация може да подкрепят правителствените
действия за преодоляване на тази пропаст. Различието в електронното управление и
електронната демокрация между развитите и развиващите се светове се дължи на
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дигиталното разделение. Практическите възражения включват цифровото
разделение между онези, които имат достъп, и тези без тях, както и възможните
разходи за разходи за иновации в електронната демокрация. Съществува
скептицизъм и по отношение на размера на въздействието, което те могат да
направят чрез онлайн участие.
•

Сигурност и защита на поверителността

Правителството трябва да е в състояние да гарантира, че онлайн комуникациите
са сигурни и че те не нарушават личния живот на хората. Това е особено важно,
когато се обсъжда електронното гласуване. Избирателната система за гласуване е посложна от другите системи за електронни транзакции и използваните механизми за
удостоверяване трябва да могат да предотвратяват фалшифицирането на бюлетини
или заплахата от фалшифициране. Това може да включва използването на
интелигентни карти, които позволяват да се провери самоличността на избирателя,
като в същото време се гарантира неприкосновеността на гласовете. Електронното
гласуване в Естония е един пример за метод за овладяване на проблема с
идентичността на личния живот, присъщ на системите за гласуване в Интернет.
Целта обаче трябва да бъде осигуряване на равностойност със сигурността и
поверителността на настоящите ръчни системи.

5. ФОРМИ НА ЕЛЕКТРОННАТА ДЕМОКРАЦИЯ
•

Гласуване и анкети

Друго голямо препятствие при прилагането на електронната демокрация е
въпросът за гарантиране на сигурността в системите за гласуване по интернет.
Вирусите и зловредният софтуер могат да блокират или пренасочват гласовете на
гражданите по въпроси от голямо значение; докато тази заплаха остава,
електронната демокрация няма да може да се разпространява в цялото общество.
Кевин Куран и Ерик Никълс от изследователската група по интернет технологии
отбелязват през 2005 г., че "теоретично е възможна сигурна система за гласуване в
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Интернет, но това ще бъде първото сигурно мрежово приложение, създадено някога
в историята на компютрите".

Липсата на участие в демокрацията може да е резултат от множество анкети и
анкети, които могат да доведат до умора от анкетите.
•

Прозрачност и достъпност на правителството

Вижте също: Прозрачност (поведение), отворено управление и радикална
прозрачност
Чрез ListServs, RSS емисии, мобилни съобщения, микро-блог услуги и блогове,
правителството и неговите агенции могат да споделят информация на граждани,
които споделят общи интереси и притеснения. Някои представители на
правителството също започват да използват Twitter, който им предоставя лесна среда
за информиране на своите последователи. В щата Род Айлънд например касиерът
Франк Т. Каприо предлага ежедневни туитове за паричния поток на държавата.
Редица неправителствени сайтове са разработили приложения, насочени към
клиентите, които са насочени към много юрисдикция, които извличат информация
от хиляди правителствени организации в система, която носи съгласуваност с
данните на много различни доставчици. Той е удобен и рентабилен за бизнеса и
обществените ползи чрез лесен достъп до най-актуалната налична информация, без
да се налага да харчите данъчни долари, за да я получите. Един пример за това е
transparent.gov.com, безплатен ресурс за гражданите бързо да идентифицират
различните открити правителствени инициативи, осъществяващи се в тяхната
общност или в общности в цялата страна. Подобен пример е USA.gov, официалният
сайт на правителството на Съединените щати, който е директория, която свързва
всяка федерална и държавна агенция.
Електронната демокрация води до по-опростен процес и достъп до
правителствена информация за агенциите и гражданите в публичния сектор.
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Например Бюрото за моторни превозни средства в Индиана опрости процеса на
удостоверяване на свидетелства за водачи, които да бъдат допуснати в съдебните
производства на окръга. Индиана стана първият щат, който позволи на
правителствените записи да бъдат цифрово подписани, законно заверени и
доставени по електронен път с помощта на електронната пощенска марка.

Интернет създаде повишена достъпност на правителството до новини, политики
и контакти през 21-ви век: „През 2000 г. само два процента от правителствените
сайтове предлагаха три или повече услуги онлайн; през 2007 г. тази цифра е 58
процента. През 2000 г. 78 процента от щатите не предлагаха онлайн услуги; през
2007 г. само 14 процента бяха без тези услуги (Запад, 2007 г.) "(Issuu). Директният
достъп по имейл също се увеличи; „През 2007 г. 89 процента от правителствените
сайтове разрешават на обществеността да изпращат електронна поща директно на
публично длъжностно лице, а не просто да изпращат имейли на уеб администратора.
•

Отзивчивост на правителството

За да привлече хората да се включат в онлайн консултации и дискусии,
правителството трябва да реагира на хората и активно да демонстрира, че има връзка
между ангажираността на гражданите и резултатите от политиката. Важно е също
така хората да могат да се включат в процеса, в удобно за тях време и място, но кога
техните мнения ще бъдат отчетени. Правителството ще трябва да гарантира, че
структурите са създадени, за да се справят с увеличеното участие.
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За да се гарантира, че въпросите се обсъждат по демократичен, приобщаващ,
толерантен и продуктивен начин, трябва да се вземе предвид ролята, която могат да
играят посредниците и представителните организации. За да се засили
ефективността на съществуващите законови права на достъп до информация,
държана от публичните органи, гражданите следва да имат право на ефективно
обществено обсъждане и модериране.
•

Видове взаимодействие

Електронната демокрация има потенциал да преодолее традиционния компромис
между размера на групата, която участва в демократичния процес, и дълбочината на
волевия израз (вж. Фигура). Традиционно, големи размери група е постигнато с
прости бюлетината за гласуване, а дълбочината на експресията на воля е била
ограничена до предварително дефинирани опции (това, което е в бюлетината), а
дълбочината на воля израз се постига чрез ограничаване на броя на участниците чрез
представителна демокрация (виж таблица). В социалните медии Web
2.0революцията показа, че постига и двете, големи размери на групата и дълбочина
на волевия израз, но изражението на волята в социалните медии не е структурирано
и е трудно (и често субективно) да ги осмисли (виж таблицата). Новите техники за
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обработка на информация, включително анализа на големи данни и семантичната
мрежа показаха начини за използване на тези възможности за прилагане на бъдещи
форми на електронна демокрация. Засега процесът на е-демокрация се осъществява
от технологии като електронни списъци за изпращане на електронна поща,
партньорски мрежи, софтуер за сътрудничество и приложения като GovernEye,
Countable, VoteSpotter, wikis, Интернет форуми и блогове
Форми на масата за компенсация на демокрацията.
Електронната демокрация е анализирана по отношение на различните етапи на
демократичния процес, като "предоставяне на информация, обсъждане и участие в
процеса на вземане на решения". от йерархичното ниво на управление, включително
местните общности, държави / региони, нации и на глобалната сцена, както и от
обхвата и обхвата му на участие, като например участието на граждани / избиратели,
медии, избрани служители, политически организации и правителства. Като такова,
„неговото развитие е обусловено от всеобхватни промени като засилена
взаимозависимост, технологична мултимедия, управление на партньорството и
индивидуализъм“.
Сайтовете за социални медии като Facebook, Twitter, WordPress и Blogspot играят
все по-важна роля в демократичните дискусии. Ролята на социалните медии в едемокрацията се очертава като нова област за електронната демокрация, както и
свързаните с това технологични разработки, като аргумент карти и в крайна сметка
семантичната мрежа. Друго свързано развитие се състои в комбиниране на
отворената комуникация на социалните мрежи със структурираната комуникация на
затворени панели, включително експерти и / или политици, като например чрез
модифицирани версии наМетод на Delphi (HyperDelphi) за комбиниране на
отворената комуникация на самоорганизираните виртуални общности със
структурираната комуникация на затворени панели, включително членове на
политиката-общност. Този подход разглежда въпроса как в електронната демокрация
да се съгласуват разпределените знания и самоорганизираните спомени с критичен
контрол, отговорност и решение. Точката за влизане в социалните мрежи например е
в границите на гражданите, а ангажиментът е според условията на гражданите.
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Привържениците на електронното правителство възприемат използването на
социалните мрежи от правителството като средство за подпомагане на
правителството да действа по-скоро като обществеността, която обслужва. Примери
за държавна употреба можете да намерите на Началната страница на Официалното
съдружие на Вирджиния, където гражданите могат да намерят инструменти на
Google и да отворят социални форуми. Те се разглеждат като важни стъпки в
съзряването на концепцията за електронна демокрация.
•

Гражданска ангажираност

Гражданската ангажираност включва три измерения: политическо познаване на
обществените дела, политическо доверие на политическата система и политическо
участие във влиянието на правителството и процеса на вземане на решения.
Интернет подпомага гражданската ангажираност, като предоставя нов път за
взаимодействие с правителствените институции. Привържениците на електронната
демокрация смятат, че правителствата могат да бъдат много по-активно ангажирани,
отколкото сега, и насърчават гражданите да поемат собствена инициатива за влияние
върху решения, които ще ги засегнат.
Много проучвания отчитат нарастващото използване на интернет за намиране на
политическа информация. Между 1996 и 2002 г. броят на възрастните, които
съобщават, че интернет е важен при избора си, се е увеличил от около 14 на 20
процента. През 2002 г. почти една четвърт от населението съобщава, че е посетило
уебсайт, за да изследва конкретни проблеми на обществената политика.
Проучванията показват, че повече хора посещават уебсайтове, които оспорват
гледната им точка, отколкото посещават уебсайтове, които отразяват собственото им
мнение. Шестнадесет процента от населението е участвало в онлайн политическата
култура чрез взаимодействие с политически уебсайтове чрез присъединяване към
кампании, доброволно време, даряване на пари или участие в анкети. Според
проучване, проведено от Филип Н. Хауърд, почти две трети от възрастното
население в Съединените щати е имало известен онлайн опит с политически новини,
информация или друго съдържание през последните четири избирателни цикъла. Те
са склонни да препращат към уебсайтовете на групите за специални интереси повече
от уебсайтовете на конкретни избрани лидери, политически кандидати, политически
партии, непартийни групи и групи от местни общности.
В информационния капацитет на разположение в Интернет позволява на
гражданите да станат по-за разходите на правителството и политически въпроси,
както и интерактивността на средата дава възможност за нови форми на
комуникация с правителството, т.е. лица на изборна длъжност и / или държавни
служители. Публикуването на информация за контакт, законодателство, дневен ред и
политики прави правителството по- прозрачно, което потенциално позволява поинформирано участие както онлайн, така и офлайн.
Според Мат Лейнингер интернет влияе върху правителството по два основни
начина, овластяване на хората и овластяване на групи от хора. Интернет предоставя
на заинтересованите граждани по-добър достъп до информацията, която им
позволява да влияят върху обществената политика. Използвайки онлайн
инструменти за организиране, хората могат по-лесно да бъдат включени в процеса
на създаване на политики на правителството и това доведе до повишена обществена
ангажираност. Сайтовете за социални медии поддържат мрежи от хора; онлайн
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мрежите влияят на политическия процес, включително предизвикват увеличаване на
усилията на политиците да апелират към обществеността в кампании.
За електронната демокрация предоставя форум за обществено обсъждане.
Процесът на електронно правителство подобрява сътрудничеството с местното
население и помага на правителството да се съсредоточи върху ключови въпроси,
които общността иска да реши. Теорията е, че всеки гражданин има възможност да
има глас в местната власт. Електронната демокрация работи в съчетание с местните
общности и дава на всеки гражданин, който иска да даде своя шанс. Това, което
прави ефективна електронна демокрация е, че гражданите не само допринасят за
правителството, но общуват и работят заедно за подобряване на собствените си
местни общности.
Електронната демокрация е използването на информационни и комуникационни
технологии (ИКТ) за подпомагане на демократичните процеси на вземане на
решения. ИКТ играят основна роля в организирането и информирането на
гражданите в различни форми на гражданска ангажираност. ИКТ се използват за
засилване на активното участие на гражданите и за подпомагане на
сътрудничеството между участниците за определяне на политиката в рамките на
политическите процеси на всички етапи на управление.
В Организацията за икономическо сътрудничество и развитие изброява три
основни фактора, когато става въпрос за информационни и комуникационни
технологии за насърчаване на гражданската ангажираност. Първият от тях е времето;
по-голямата част от гражданската ангажираност се случва по време на задаване на
дневния ред в цикъл. Вторият ключов фактор е шивашки; това се отнася до идеята
как ИКТ се променят, за да се даде възможност за повече гражданска ангажираност.
Последният от тези фактори е интеграцията; интеграцията е как новите ИКТ
съчетават новите технологични пътища с традиционните начини, за да получат
повече гражданска ангажираност.

ИКТ създава възможност за правителство, което е едновременно подемократично и по-експертно, като създава отворено онлайн сътрудничество между
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професионалисти и широката общественост. Отговорността за събирането на
информация и вземането на решения се споделя между хората с технологична
експертиза и тези, които са професионално считани за вземащи решения. Поголямото участие на обществеността в сътрудничеството на идеи и политики прави
вземането на решения по-демократично. ИКТ също насърчава идеята за плурализъм
в рамките на една демокрация, като предлага нови въпроси и перспективи.
Редовните граждани стават потенциални производители на политическа стойност
и коментари, например чрез създаване на отделни блогове и уебсайтове. Онлайн
политическата сфера може да работи заедно, както ABCNews направи с усилията си
за наблюдение на кампанията, където гражданите от анкетите съобщават за
нарушения на правилата, извършени от партията на който и да е кандидат.
През 2000 г. кандидатите за президентската надпревара в Съединените щати
често използваха своите уебсайтове, за да насърчат своите избиратели не само да
гласуват, но и за да насърчат приятелите си да гласуват. Този процес в две стъпки,
насърчаващ човек да гласува и да каже на приятелите си да гласуват, току-що се
появи в този момент. Сега политическото участие от различни социални медии е
често срещано и гражданско участие чрез онлайн форуми често. Чрез използването
на ИКТ политически настроените личности имат възможност да се включат повече.
•

Младежки ангажименти

Младите хора на възраст под 35 години или поколение X и поколение Y са
забелязани поради липсата на политически интерес и активност. Електронната
демокрация е предложена като възможен метод за увеличаване на избирателната
активност, демократичното участие и политическите знания при младите хора.
Представата за младежко електронно гражданство изглежда е попаднала между
два различни подхода: управление и автономия. Политиката на „насочване“ към
младите хора, така че те да могат да „играят своята роля“, може да се чете или като
насърчаване на младежката активност или опит за управление. [67]Автономните
електронни граждани твърдят, че въпреки ограничения си опит, младите хора
заслужават да говорят за себе си в дневния ред на собственото си създаване.
Напротив, управляваните електронни граждани разглеждат младите хора като
чираци, които са в процес на преход от незрялостта на детството към собствеността
на зряла възраст и по този начин не могат да допринесат за политика без регулиране.
Интернет е друг важен въпрос, тъй като управляваните електронни граждани вярват,
че младите хора са силно уязвими от дезинформация и неправилно насочване.
Конфликтът между двете лица на електронното гражданство е възглед за
демокрацията като установена и разумно справедлива система, с която младите хора
трябва да бъдат насърчавани да се ангажират, и демокрацията като политически,
както и културен стремеж, най-вероятно да се реализира чрез мрежи, в които
младите хора се ангажират един с друг. В крайна сметка, стратегиите за достъп и
влияние върху властта са в основата на това, което може да изглежда първо като
просто разлики в комуникационните стилове.
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Highland Youth Voice демонстрира опита за увеличаване на демократичното
участие, особено чрез онлайн мерки, в Шотландия. Младежкото население все
повече се откроява в правителствената политика и проблемите във Великобритания.
Въпреки това, участието и интересът намаляват. През изборите през 2001 г. в
Обединеното кралство в Уестминстър избирателната активност на 18 - 24-годишните
беше оценена на едва 40%, което може да се сравни с повече от 80% от 16 - 24годишните, които са имали достъп интернет в някакъв момент от живота им.
Конвенцията на ООН за правата на детето насърчава и подчертава необходимостта
от образование на по-младото население като граждани на нацията, в която живеят,
и насърчаване на участието и активната политика, които те могат да формират чрез
дебати и комуникация.
Highland Youth Voice има за цел да увеличи участието на по-младото поколение
чрез разбиране на техните нужди и желания за тяхното управление, чрез разбиране
на техните възгледи, опит и стремежи. Highland Youth Voice дава шанс на младите
шотландци да повлияят на лицата, вземащи решения в Хайлендс. Членовете на
възраст са от 14 до 18 години, а парламентът като цяло е избран орган от около 100
членове. Те се избират директно чрез училища и младежки форуми. Чрез уебсайта
участниците могат да обсъждат важните за тях проблеми. Последният изявен
демократичен аспект на уебсайта са изборите за членове, които се провеждат всяка
друга година. Тези три съдържания на уебсайта дават възможност за онлайн форум,
в който членовете могат да се обучават чрез младежки глас, да участват в дебати за
онлайн политики или да изживеят модел на електронна демокрация в лекотата на
онлайн гласуването.
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•

Гражданското общество

Гражданските сдружения играят важна роля в демократичния процес, като
предоставят място на хората да се запознаят с обществените дела и източник на
власт извън този на държавата, според теоретици като Алексис де Токвил.
Изследователят на публичната политика Ханс Клайн от Института за технологии в
Джорджия отбелязва, че участието в подобни форуми има редица бариери, като
например необходимостта да се срещат на едно място наведнъж. В проучване на
гражданска асоциация в североизточната част на САЩ, Клайн установява, че

електронните комуникации значително повишават способността на организацията да
изпълни мисията си. По-ниската цена за обмен на информация в Интернет, както и
високото ниво на обхват, което потенциално съдържа съдържанието, правят
интернет привлекателна среда за политическа информация, особено сред групите за
социални интереси и партиите с по-нисък бюджет.
Например екологичните или социалните групи могат да намерят в Интернет полесен механизъм за повишаване на осведомеността за техните проблеми в сравнение
с традиционните медии, като телевизия или вестници, които изискват големи
финансови инвестиции. Поради всички тези фактори, Интернет има потенциал да
поеме определени традиционни медии за политическа комуникация, като телефон,
телевизия, вестници и радио. В гражданското общество постепенно се премества в
онлайн света
В гражданското общество има много форми на сдружаване. Терминът "
интересна група" обикновено се отнася до по-официални организации, които или се
фокусират върху определени социални групи и икономически сектори, като
синдикатите, бизнес и професионалните сдружения, или върху по-специфични
въпроси, като аборти, контрол на оръжия или околната среда. Други традиционни
групи по интереси имат добре утвърдени организационни структури и формални
правила за членство и основната им ориентация е към влиянието на правителството
и политическия процес. Транснационалните мрежи за застъпничество обединяват
свободни коалиции на тези организации под общи чадърни организации, които
преминават националните граници.
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Разработват се нови инструменти, които са насочени към овластяване на блогъри,
уебмастъри и собственици на други социални медии, с ефекта на преминаване от
строго информационно използване на Интернет към използване на Интернет като
средство за социална организация, което не изисква действия отгоре надолу.
Призивите за действие, например, са нова концепция, предназначена да позволи на
уебмайсторите да мобилизират зрителите си в действие, без да е необходимо
лидерство. Тези инструменти се използват и в световен мащаб: например Индия
разработва ефективна блогосфера, която позволява на интернет потребителите да
изразяват своите мисли и мнения.
Интернет може да обслужва множество функции за всички тези организации,
включително лобиране на избрани представители, държавни служители и
политически елити; работа в мрежа със свързани асоциации и организации;
мобилизиране на организатори, активисти и членове с помощта на сигнали за
действие, бюлетини и имейли; набиране на средства и набиране на привърженици; и
предаване на тяхното съобщение на обществеността чрез традиционните медии.
•

Правителствени модели

-

Представителна демокрация

Основна статия: Представителна демокрация
Радикалното преминаване от представителното правителство към пряката
демокрация, посредничаща от Интернет, не е вероятно. Привържениците обаче
смятат, че на хоризонта е „хибриден модел“, който използва интернет, за да позволи
по-голяма прозрачност на правителството и участие на общността в процеса на
вземане на решения. Изборът на комитети, решенията на местните градове и
градовете и в противен случай решенията, ориентирани към хората, ще бъдат полесно улеснени. Принципите на демокрацията не се променят толкова много,
колкото инструментите, използвани за поддържането им. Електронната демокрация
не би била средство за прилагане на пряката демокрация, а по-скоро инструмент за
активиране на демокрацията с по-голямо участие, както съществува сега.
-

Електронна директна демокрация

Вижте също: Директна демокрация
Привържениците на електронната демокрация понякога предвиждат преход от
представителна демокрация към пряка демокрация, осъществен чрез технологични
средства, и разглеждат този преход като крайна цел на електронната демокрация. В
електронната директна демокрация (EDD) (известна още като управление с отворен
код или съвместна електронна демокрация) хората са пряко включени в
законодателната функция по електронен път. Гражданите гласуват по електронен
път за законодателството, създават ново законодателство и припомнят
представители (ако има запазени представители).
Технология за подкрепа на EDD е изследвани и разработени в Флорида
технологичен институт, където технологията се използва със студентските
организации. Редица други проекти за разработка на софтуер са в ход, както и много
подкрепящи и свързани проекти. Няколко от тези проекти сега си сътрудничат по
междуплатформена архитектура, под егидата на проекта за метауправление.
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EDD като система не се прилага изцяло в политическото правителство навсякъде
по света, въпреки че в момента се формират няколко инициативи. Рос Перо беше
известен защитник на EDD, когато се застъпваше за „електронни кметства “ по
време на президентските си кампании през 1992 и 1996 г. в Съединените щати.
Швейцария, която вече е частично управлявана от пряката демокрация, постига
напредък към подобна система. [99] Senator On-Line, австралийска политическа
партия, създадена през 2007 г., предлага да се създаде система EDD, така че
австралийците да решават по какъв начин сенаторите да гласуват за всеки
законопроект. [100]Подобна инициатива се сформира през 2002 г. в Швеция, където
партията Direktdemokraterna, която се кандидатира за шведския парламент, предлага
на членовете си правомощието да решават действията на партията във всички или в
някои области на решение или да използват прокси с незабавно изтегляне за една
или друга няколко области.
Първата основна партия за пряка демокрация, която се регистрира с
избирателната комисия на която и да е държава (проверявана в регистъра на всяка
държава) е партията за народна администрация на Великобритания. Народната
администрация е разработила и публикувала пълната архитектура за легитимна
реформа на Създадена от музиканти и политически активисти, Народната
администрация се застъпва за използване на мрежата и телефона, за да даде
възможност на мнозинството електорат да създава, предлага и гласува всички
политики. Планът на Народната администрация се публикува под различни форми
от 1998 г. насам, а Народната администрация е първата партия за пряка демокрация,
регистрирана във формат с възможност за гласуване навсякъде по света, което прави
прехода възможен чрез еволюция чрез избори с легитимна подкрепа на
мнозинството, вместо това на потенциално чрез революция чрез насилие. The
Direktdemokraterna партия в Швеция също се застъпва за EDD.
-

Течна демокрация

Основна статия: Течна демокрация
Течната демокрация или пряката демокрация с делегиран пълномощник би
позволила на гражданите да избират пълномощник, който да гласува от тяхно име,
като запазват правото да дадат собствен вот на законодателството. Гласуването и
назначаването на пълномощници може да стане по електронен път. Като продължите
това, пълномощниците биха могли да образуват прокси вериги, в които ако A
назначи B и B назначава C, а нито A, B гласува за предложен законопроект, но C го
прави, гласът на C ще се счита за всичките три. Гражданите също биха могли да
класират своите пълномощници по реда на предпочитание, така че ако
пълномощникът им за първи избор не успее да гласува, гласът им може да бъде
даден от пълномощника им на втори избор.
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-

Уикидемокрация

Една предложена форма на е-демокрация е „wikidemocracy“, с правителствен
законодателен орган, чийто кодекс от закони беше редактируема уики, като
Wikipedia. През 2012 г. Дж. Мануел Фелиз-Тейшейра заяви, че вярва, че ресурсите за
прилагане на wikidemocracy са на разположение. Той предвижда уики система, в
която ще има три крила на законодателни, изпълнителни и съдебни роли, за които
всеки гражданин може да има глас със свободен достъп до уикито и личен документ
за непрекъснато реформиране на политиките до последния ден на декември (когато
всички гласове ще бъдат преброени). Предимствата на wikidemocracy включват
система без разходи с премахване на изборите, няма нужда от парламент или

представители, защото гражданите пряко се представят и лесен достъп до мнението.
Има обаче препятствия, несигурности и разногласия. Първо, цифровото разделение и
ниското качество на образованието могат да бъдат възпиращи фактори за постигане
на пълния потенциал на уикидемокрацията. По подобен начин има разпространение
на иновации в отговор на новите технологии, при което някои хора лесно приемат
нови начини, а други в противоположния край на спектъра ги отхвърлят или бавно
се адаптират. Също така не е сигурно колко сигурен би бил този тип демокрация,
защото трябва да се доверим, че системният администратор ще има високо ниво на
почтеност, за да защити гласовете, записани в публичното пространство. И накрая,
Питър Левайн се съгласява, че wikidemocracy ще засили дискусиите по политически
и морални въпроси, но той не е съгласен с Feliz-Teixeira, която твърди, че
wikidemocracy би премахнала необходимостта от представители и официални
правителствени структури.
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Уикидемокрацията също се използва за означаване на по-ограничени данни за
електронна демокрация, като например в Аржентина през август 2011 г., където
данните за избор на президентските избори бяха предоставени на обществеността в
онлайн форма за проверка. Терминът е използван и по-общ начин за обозначаване на
демократичните ценности и среда, предлагани от уикита.
През 2011 г. някои във Финландия предприеха експеримент в уикидемокрацията,
като създадоха „правителствена програма в сянка“ в Интернет, по същество
компилация от политически възгледи и стремежи на различни групи във Финландия,
на уики.
6. СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ И МЕХАНИЗМИ НА ЕЛЕКТРОННАТА
ДЕМОКРАЦИЯ В ЕС
•

Естония беше първа

През 1997 г., когато Естония за първи път започна да изгражда своето дигитално
общество чрез система за електронно управление за предоставяне на обществени
услуги онлайн, населението има ограничен достъп до интернет. Двадесет години покъсно възможностите, предлагани от дигиталните технологии, изглеждат безкрайни.
С последващото въвеждане на Естония на електронните данъци, гласуването в
Интернет, електронното здравеопазване и най-скоро електронното пребиваване
99,5% от всички публични услуги вече са достъпни онлайн. Следователно не е
изненадващо, че мнозина смятат Естония за международен трейлблайзер в
цифровите решения. През 2017 г. списание Wired нарече страната „ найнапредналото дигитално общество в света.“ Електронните решения са неразделна
част от идентичността на Естония и страната има желание да поддържа имиджа си
на световен дигитален пионер.
Европейският съюз следва лидерството на Естония, като набляга на електронните
решения. В началото на 2017 г. Европейският парламент публикува доклад „ За
електронната демокрация в Европейския съюз: потенциал и предизвикателства “,
който обсъжда методите за подкрепа на традиционните демократични системи чрез
информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Използвайки тези така
наречени инструменти за електронна демокрация за увеличаване на участието на
обществеността в процесите на вземане на решения на равнище ЕС, законодателите
се стремят да намалят „демократичния дефицит“ в рамките на блока. И въпреки че
тази задача изглежда сравнително проста на хартия, тя ще бъде трудна за
изпълнение. Като дигитален пионер, Естония беше изправена пред много
предизвикателства по пътя на развитието на своето електронно общество. Този опит
може да се окаже ценен за най-новото цифрово начинание на ЕС.
•

Новите цифрови медии

Разработването и използването на нови информационни и комуникационни
технологии (ИКТ) води до дълбоки промени в съвременните общества. Това
възвестява настъпването на значителна технологична революция, начело на която са
интернет и различните мрежи за комуникация и социално взаимодействие, чието
съществуване той направи възможно. Те също така оказват влияние върху
политическата сфера, по-специално върху методите за участие на гражданите.
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Вълната от нови цифрови инструменти за комуникация и открити платформи за
споделяне породи нова парадигма за общуване, дискусии и социално участие в
обществения живот и помете монопола на традиционните медии като канал за
отношенията между граждани и политици.
Тези промени настъпваха, докато апатията и недоверието по отношение на
демокрацията и нейното функциониране се разрастваше сред големи сектори от
обществото. Докато на нашия континент представителната демокрация продължава
да е твърдо вкоренена, през последните десетилетия нейната достоверност беше
подкопана от нарастващото обществено недоверие относно начина на
функциониране и резултатите от дейността на институциите, които ги
представляват. Няколко фактора допринасят за тази опасна слабост в нашата
политическа система. Икономическите решения, вземани понякога от безлични
органи, които не подлежат на отчетност и са откъснати от националната
демократична сфера, породиха сериозни конфликти между местната демокрация и
наднационалното управление. Техническата сложност на тези решения е такава, че
по-голямата част от населението трудно ги разбира. Глобалната финансова и
икономическа криза през последните 10 години причини сериозна загуба на
обществено положение сред работническата и средната класа в западния свят, което
доведе до увеличаване на недоволството от системата. И накрая, в някои системи и
държави корупцията силно подри доверието на гражданите в политиката и техните
представители. Както Европейският съюз, така и държавите членки са изправени
пред нарастващи критики по отношение на необходимостта от подобряване на
вътрешното функциониране на националните парламенти и на изпълнителния и
административния клонове на държавното управление и от изграждане на
демократични механизми за надзор. Гражданите, които са все по-добре
информирани, изискват засилено участие и прозрачност в процеса на вземане на
решения, както и разширяване на възможностите за взаимодействие между
политиката и обществото.
•

Цифрови механизми за гражданско участие

На този фон вълната от нови цифрови комуникационни инструменти и отворени
платформи и платформи за споделяне могат да насърчат креативни, допълващи
решения за подобряване на способностите на представителната демокрация и
резултатите от нея, като по тази начин я обогатят с по-голяма легитимност. Целта на
електронната демокрация не е да се стреми към създаване на алтернативна
демократична система, но, според текста на Препоръка CM/Rec(2009)1 на Съвета на
Европа, да насърчава, гарантира и подобрява прозрачността, отчетността,
способността за реакция, ангажираността, разискванията, приобщаването,
достъпността, участието, субсидиарността и социалното сближаване.
Принципно се прави разграничение между три понятия, макар че те очевидно се
припокриват:
- електронно правителство: отнася се за използването на ИКТ в работата на
публичния сектор, по-специално за да се предоставят на физическите лица
информация и услуги от публични органи по електронен път (например, за
заплащане на глоба за превишена скорост).
-

електронно управление: отнася се за използването на ИКТ за установяване на
комуникационни канали, които позволяват включването на различни
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заинтересовани страни, които имат отношение към процеса на изготвяне на
политики (например чрез електронни обществени допитвания относно това
дали дадено ограничение на скоростта следва да бъде променено, или пък
допитвания относно местния бюджет).
-

електронна демокрация: отнася се за използването на ИКТ с цел да се
създадат канали за обществени допитвания и участие на обществеността
(например електронен парламент, електронни петиции, електронни
инициативи, електронно гласуване, електронни консултации).

•

Политики за цифровизация на демократичния процес

От 2009 г. насам Комисията постави специален фокус върху електронното
участие и електронното управление. Тя вече извършва онлайн обществени
допитвания и оценки на въздействието, най-вече преди да предложи законодателни
проекти, с цел да се увеличи общественото участие и да се подобри европейското
управление. Тези процеси биха могли да се подобрят, ако новите технологии са подостъпни и широко използвани, с цел включване на всички заинтересовани страни в
жизнения цикъл на развитие на политиките и засилване на европейското управление.
ИКТ биха могли също да помогнат за разширяването и развитието както на
електронното правителство като път към повече демокрация на участието и
съвещателна демокрация, така и на цифровото участие като част от стратегията за
цифровия единен пазар.
Европейският парламент публикува редица проучвания (като например
„Бъдещето на демокрацията в Европа: Тенденции, анализи и реформи“ през 2008 г. и
„Електронно общество, електронно участие и електронно гласуване – перспективи и
предизвикателства“ през 2012 г.), в които се анализират нови инструменти и се
подчертават по-специално свързаните с това трудности.
И накрая, Договорът за Европейския съюз въведе новаторския инструмент на
демокрацията на участието в Европейския съюз: европейската гражданска
инициатива. От 2012 г. насам, когато беше поставено началото на инициативата, са
регистрирани над 35 искания, три от които успяха да достигнат прага от 1 милиона
подписа и съответно получиха официален отговор от Комисията. Приемането на
нови технологии може да доведе до по-широко използване на този нов инструмент и
до усъвършенстване на някои технически въпроси, като например онлайн системата
за събиране на подписи.
Новите комуникационни технологии притежават огромен потенциал за
насърчаване на участието на гражданите в демократичната система и като начин за
изграждане на една по-прозрачна демокрация и демокрация на участието следва да
се разглеждат като обществено благо. Тяхната преобразуваща сила не следва да се
ограничава до изборните процеси, а следва да бъде разширен, така че да обхване
всички аспекти на гражданското участие в политическите процеси, по-специално три
форми на взаимодействие между управленските равнища и гражданите: онлайн
информацията, електронните допитвания и електронното вземане на решения.
Този стремеж обаче не бива да ни кара да пренебрегваме рисковете, свързани с
новата технологична ера или да забравяме, че технологията никога не е самоцел, а
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по-скоро средство за преодоляване на горепосочените проблеми. По-специално,
следва да вземем предвид:
-

цифровото разделение; достъпът до новите технологии е предпоставка за това
техният преобразяващ потенциал да има въздействие върху демократичните
процеси. В много държави обаче все още съществуват области, които нямат
достъп до интернет и във всички общества има огромни сектори от
населението, които не притежават технически умения за използването на
интернет (цифрово неграмотните).

-

изборни измами: системите за гласуване следва да изключват всякакъв вид
нередности, които възпрепятстват правдивото отражение на волята на
избирателите.

-

защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни. Тъй като
абсолютна сигурност на данните е невъзможна, неприкосновеността на
личния живот може да бъде подкопана. Този въпрос е особено деликатен за
обществеността.

-

необходимост от отчетност на демократичните процеси. Демократичните
процедури обикновено изискват обширен дебат, както и съгласуване на
различните гледни точки. Интернет не винаги е идеалното място за
обсъждане и рационално задълбочено осъзнаване на доводите. Онлайн не
винаги е възможно да се направи разграничение между общественото мнение
и гледните точки, които изглежда, че са застъпени от мнозинството поради
ролята, изпълнявана от най-активните ползватели на интернет.

-

опитът показа нарастваща тенденция към използване на информация и мрежи
от частни интереси, които биха могли да доведат до това конкретен интерес
да се счита погрешно за общ интерес и следователно етиката и прозрачността
ще бъдат изложени на риск. Исканията на секторните лобита и грамотни
групи в областта на ИКТ не следва да имат предимство по отношение на
потребностите на цялото общество.

•

Предложения и препоръки за развитие

Експерти, институции, правителства и широката общественост направиха
няколко съществени предложения и препоръки. Докладчикът, след обширни
разисквания с колегите си, счита, че следните предложения могат да представляват
част от доклада и да бъдат разгледани както на европейско, така и на национално
равнище:
-

като се има предвид, че цифровата революция вече е навсякъде и неизбежно
ще оказва влияние върху всекидневието на гражданите, е желателно да се
предвидят образователни и технически средства за подобряване на
компетентността в областта та на ИКТ, което в крайна сметка ще е в полза на
демокрацията;

-

все още е необходимо да се полагат усилия, за да се спомогне за
преодоляване на цифровото разделение, за осигуряване на широк достъп до
технологиите за всички членове на обществото (електронно приобщаване) и
за насърчаване на по-сигурна онлайн среда, особено по отношение на
сигурността на информацията и на данните, създаването на сигурни цифрови
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публични регистри и удостоверяването на уникалните електронни подписи с
оглед предотвратяване на измамни многократни участия;
-

цифровите технологии могат да бъдат използвани за подобряване на
процесите на обществено допитване и оценка на въздействието като помощна
стъпка в процеса на вземане на решения за подобряване на управлението;

-

пропагандиране и насърчаване на механизми, позволяващи на гражданите да
участват и да взаимодействат с институциите и длъжностните лица, които ги
представляват. ИКТ следва да улесняват достъпа до информация,
прозрачността, активното слушане и разискванията и следователно, те могат
да спомогнат за преодоляването на разстоянието между обществеността и подоброто вземане на решения. Те също така следва да улеснят отчетността и
т.н.;

-

насърчаване на обществените представители да участват активно в
съществуващите форуми с оглед стимулиране на разискванията и обмен на
становища и предложения с гражданите;

-

обмен на най-добри практики за проекти за електронна демокрация като
начин за постигане на форма на демокрация с по-широко участие и
разисквания, която да отговаря на исканията и интересите на обществеността;

-

създаване на мрежи за съвместна работа с университети и образователни
институции за насърчаване на научните изследвания в областта на нови
инструменти и канали за участие и тяхното прилагане;

-

насърчаване на сътрудничеството на европейско равнище, по-специално във
връзка с прозрачността на европейските институции и общественото участие
в демократичния процес на вземане на решения;

-

предлагане на политическите партии на нови начини да станат по-открити и
по-свързани със своите членове и поддръжници.

В заключение следва да се подчертае, че техническите иновации сами по себе си
няма да разрешат общественото недоволство от политиката или да доведат до
значителна промяна в нашите демокрации. Причините за тази криза имат дълбоки
корени и засягат изпълняваните политики, заедно с разрастващата се глобализация и
нарастваща неудовлетвореност от функционирането на европейските демократични
системи и техните институции. Въпреки това цифровата революция налага да се
обръща голямо и постоянно внимание на начините, по които тя може да се използва
по разумен начин, не само с цел да се предотврати погрешен оптимизъм относно
нейните предимства при преодоляването на затрудненията, които изпитва
съвременната парламентарна демокрация, но и за да се избегнат нови проблеми,
които ИКТ очевидно не могат да решат.
7. ЕЛЕКТРОННАТА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
•

Цифрови консултативни съвети

В България започва да функционира Национален консултативен съвет на
гражданското общество. Съветът ще координира изпълнението на националната
стратегия за развитие на гражданското общество, ще предлага на правителството
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план за реализацията на целите й, ще събира информация за финансирането на
гражданските организации с публични средства, ще дава становища по всички
проекти на нормативни актове, отнасящи се до дейността на гражданските
организации.
Администрацията на Министерския съвет инициира създаването на работна
група от представители на неправителствени организации и мрежи за изработването
на правилник за организацията и дейността на СРГО. Бяха формирани изборна
комисия и секретариат на съвета.
За разлика от другите европейски държави в България все още новите
информационни комуникационни канали, новите електронни медии и социални
мрежи не са приоритетни в работата на националните и местните администрации.
Консултативните съвети към органите на изпълнителната власт не работят с
електронни инструменти за публикуване на цифрово съдържание и не организират
интерактивното участия на широкия кръг от обществеността в обсъжданията. На
пръсти се броят общинските съвети които предоставят информация в цифрови
формати за своята работа. Там където има разработени уеб апликации за
подобряване на прозрачността на тяхната работа, информацията се поднася статично
без възможност за включване на гражданите бизнеса в нейното обсъждане. Във не
достатъчна степен се използват и възможностите на социалните мрежи, където през
последните няколко години гражданския диалоголог е най-интензивен.
•

Перспективи и препоръки

Предпоставки за развитието
популяризиране и развитие.

на

е-демокрацията

в

България,

нейното

-

Изграждането на електронно правителство, като част от по-общата задача за
е-управление, се реализира приоритетно, макар и с известни забавяния.

-

България има модерна правна рамка за е-управление (Закон за електронния
документ и електронния подпис, 2001 г.; Закон за електронната търговия,
2006 г.; Закон за електронните съобщения; Закон за електронното управление,
2007 г. и др.).

-

Напреднало е изграждането на цялостната комуникационна инфраструктура
за е-управление, предоставят се електронни услуги, чието развитие е оценено
с междинна оценка 1,5 от възможна 4, съгласно европейските регламенти.
Предстои значително разширяване и подобряване на електронните услуги на
всички общини.

-

Що се отнася потребителите, 75 % от домакинствата в големите градове имат
интернет. Страната е на добри позиции по отношение на LAN (Local Area
Network, локална компютърна мрежа с Ethernet или Wi-Fi технология) и
FTTH (с оптичен кабел) свързаност. Изоставането у нас е по отношение на
широколентовия (високоскоростен) интернет и свързаността на селските
региони, за които са предвидени специални инвестиции.

-

Обществото желае модернизация на изборния процес и добро управление
чрез модерни технологии – 64 % от българите биха предпочели да гласуват
електронно (проучване на „Уеб Рисърч” и „ЕСТАТ”, 2013 г.). Наблюдават се
засилващ се активизъм и граждански инициативи чрез ИКТ, в резултат на
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които в страната се ползват интензивно е-петиции; български програмисти
създадоха софтуер за е-референдум; законодатели внесоха в парламента
проект на Закон за електронното гласуване. Протестите през 2013 и 2014 г.,
организирани с помощта на социалните мрежи в интернет, повдигнаха отново
въпроса за електронната демокрация.
-

За съжаление, обаче, със сигурност може да се твърди, че областта на едемокрацията е най-слабо напредналата от областите на електронното
управление в България.

-

По време на Петата Асамблея на Международната асоциация на
парламентаристите за информационни технологии в парламента (International
Parliamentarians
Association
for
Information
Technology
–
IPAIT(http://www.ictparliament.org/ipait/), която се проведе от 14 до 18 януари
България стана член на IPAIT и бе определена за страна-домакин за Шестата
генерална асамблея

През юни 2008 г. Народното събрание беше домакин на Шестата генерална
асамблея на IPAIT на тема "Информационните технологии и етиката". Паралелно с
това Регионалният секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна
Европа, чието седалище е в София, проведе международен семинар на тема
"Електронният парламент: предизвикателствата и възможностите на регионалния
подход".
Тези инициативи на българския парламент затвърдиха неговата водеща роля в
Югоизточна Европа в областта на електронния парламент.
•

Цифрови механизми за гражданско участие

-

Механизма на електронно гласуване

Въпреки, че Конституционния съд, категорично отхвърли проектозакона и
отрича електронното гласуване като надеждна и алтернативна форма на класическия
вот, въпросът за електронното гласуване не спира да вълнува българското общество.
Към настоящия момент Народното събрание прие електронното гласуване, което
трябва да стартира експериментално на парламентарните избори през 2018 г. при
изграждане на необходимата технологична инфраструктура затова.
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-

Механизми на мрежова комуникация и колективни граждански обсъждане на
социално-политически проблеми и въпроси с аналитичен характер в on-line
режим.

Така наречените Web технологии позволяват организирането на масови
дискусии, с независими участници, териториално отдалечени един от друг в реално
време. Тази дискусия може да бъде успешно проведена, чрез използването на
специализирани интернет ресурси (форуми, онлайн конференции, уебинари, Skype
сесии и др.), както и в платформите на почти всяка социална мрежа и в блоговете.
-

Механизми за образуването на онлайн общности,
за планиране и
осъществяване на граждански инициативи и проекти за колективни действия

Колективното обсъждане на социалнозначими проблеми, както и формирането на
консолидирани позиции често допринася за факта, че в интернет започва да се
оформя среда, така наречената "мрежа на Общността (онлайн- Общност) и която
може да се дефинира като група от хора, обединени от общи интереси или проблеми,
които общуват помежду си чрез интернет ресурси и/или мобилни връзки, с цел
обсъждане на различни социално-политически въпроси и предизвикателства.
-

Механизми за мрежова комуникация на гражданите с публичните органи,
включително въздействие върху
процеса на вземане на решения и
граждански контрол върху дейността на органите.
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В теорията на колективните действия се разработват различни модели, които
намират израз в приемането на колективни оперативни решения. Един от найразпространените модели е модела, при който в средата на колектива се обособява
малка инициативна или работна група. Тя разработва проект за колективно решение
и го предлага за открити коментари и публично разглеждане.
-

Механизмите на публично онлайн управление на общинско ниво

-

Механизмите на публично онлайн - управление за разлика от обществените
механизми за онлайн - дискусия и контрол на дейностите на властите в
момента не намират широко разпространение и прилагане под формата на
специализираните интернет ресурси на е-демокрацията. Участието на
гражданите в публичното онлайн управление е твърде ограничено.
Използването на платформите на социалните мрежи, градските интернет
форуми, както и специализираните интернет ресурси, са насочени към
решаване на проблемите по конкретна тема за ограничен кръг от лица. За
българската действителност е твърде рано да се говори за реално публично
онлайн- управление, особено на общинско ниво. Необходими са доста
подобрения, които могат да се осъществят с разработването на
технологичната инфраструктура на електронното гласуване.

8. ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ, МЕТОДИКИ И МЕХАНИЗМИ – ИЗВОДИ И
ПРЕПОРЪКИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ СОЦИАЛНИ
ПРАКТИКИ ОТ ЕВРОПА И СВЕТА

Да определиш бъдещето на страната, в която живееш, натискайки два бутона,
това е практическият идеал за демокрация. На първо място избирателите не са
принудени да чакат на дълги опашки, за да дадат своя вот. На второ място, за да
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пуснат гласа си, могат преди това набързо да съберат в Гугъл достатъчно
информация за кандидата, който са предпочели, и да вземат окончателно решение.
Електронното гласуване дава възможност и на всички граждани извън страната да
станат съпричастни със случващото се в родината им. Тези предимства на
съвременните технологии са отчетени в много страни и електронното гласуване
отдавна е спечелило битката с хартиените бюлетини.
• Естония
От 2005 г. там е въведена системата за гласуване през интернет. Тогава от нея са
се възползвали само 2% от жителите на страната. Останалите са предпочели урните
и хартиените бюлетини. През 2011 г. процентът става 25. Според специалистите, а и
самите естонци, този резултат е много добър.
През 2007 г. електронното гласуване в Естония получава обществен статут и
става пълноценно работеща система за дистанциран вот. В самата система са
вкарани специални лични карти (ID-карти) на 90% от населението на страната. Те са
не само удостоверение на личността, но изпълняват и функциите на универсални
идентификатори при регистрация в различни електронни служби.
Гласуването става по следния начин: поставяйки картата си в устройството,
гражданинът се идентифицира в системата за електронно гласуване с помощта на
личен PIN-код и избира своя кандидат. Вотът на избирателя чрез уникален цифров
подпис има няколко нива на безопасност и защита, които изключват
фалшификациите. През пролетта на 2011 г. към обичайната функционалност на
електронната система за онлайн гласуване е добавена версия за гласуване през
обикновен мобилен телефон -Mobil-ID.
Но за да могат гражданите на Естония да гласуват за президент и парламент, без
да напускат уюта на домовете си, беше извършена сериозна подготвителна работа.
В интерес на истината трябва да кажем, че електронното гласуване на ограничени
територии се използва значително преди естонците да го въведат. За първи път този
термин се появява през 1995 г., когато във Франция се провежда референдум по
въпроса за ядрените опити в тихоокеанския регион. Организаторите на допитването
впоследствие предават на правителството вота на хората на твърд диск.
• Великобритания- парламент
Островната държава даже при бурното развитие на информационните технологии
не поставя онлайн гласуването като приоритет, но масово провежда експерименти за
внедряване на подобни системи при отчитане на гласовете.
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През 2002 г. някои райони получиха разрешение изборите да се проведат през
домашните компютри и чрез SMS-съобщения. Така бяха проведени 14 местни
избори. За да се осъществи това, гражданите получиха специален PIN-код, чрез
който можеха да гласуват от разстояние.
Проверките на доказателствата за подбор на парламента на Обединеното
кралство приканват гражданите да разгледат подробно доказателствата, които са в
основата на правителствената политика в определени области, да определят колко
надеждни са тези доказателства и да подчертаят къде са пропуските.
Първоначално ръководен от Комитета за наука и технологии, проверките на
доказателствата също са били предприети от избрани комисии по образование (през
2014/15), здравеопазване (2016) и жени и равенства (2016, наречени проверка на
фактите).
Комитетите използват проста технология за уеб форум; форумът просто действа
като основен начин за улавяне на писмени изявления, които се публикуват
незабавно.
Въз основа на предишния опит, ангажираният екип е изправен пред
предизвикателството или да получи твърде малко ангажименти, или да рекламира
твърде широко и от своя страна да бъде затрупан от голям брой нискокачествени
приноси.
Те твърдят, че проверките на доказателствата работят най-добре, когато са
фокусирани върху тесни въпроси на политиката и когато комисиите ясно дефинират
условията на дебата, като предоставят конкретни условия, определения или
статистически данни при провеждането на информационната си дейност в Twitter.
Проверката на фактите, провеждана от Комитета за жените и равенствата, също
се възползва от насочването към конкретни организации и общности в Twitter, за
които се знае, че имат интерес, опит и / или жизнен опит в съответните области.

Специфични хаштагове бяха използвани за изграждане на общност и
информиран дебат около темата (вижте изображението).
След това Комитетът раздели законопроекта на части и поиска вноски, като
получи шепа висококачествени вноски за всеки.
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Голяма част от него беше включена в последвалия брифинг на министрите и два
приноса от проверката на фактите доведоха до промяна в позицията на
правителството по въпроса.
• Швейцария
Първото в страната гласуване през интернет е проведено през 2004 г. на
федералните избори. Тук също са въведени специални ID-карти, но те са само за
еднократно ползване. На всеки два месеца в Швейцария се провежда референдум,
затова електронното гласуване е изключително актуално.

• САЩ
В Щатите електронното гласуване е един от приоритетите на правителството,
въпреки че все още не са проведени масови избори през интернет. Преди година в
окръг Колумбия започнаха проби на нова система - Digital Vote by Mail, която ще
осигури възможност на американците зад граница да гласуват в родината си. На
последните избори в САЩ 25 милиона души гласуваха електронно, използвайки
системата «Smartmatik» и биометрични данни.
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• Канада
Първите избори през интернет в Канада бяха проведени през 2003 г. при избора
на лидер на «Нова демократическа партия». През 2006 г. беше проведено онлайн
гласуване за кметове на 12 общини в Онтарио с над 100 000 избиратели. В случая
беше използвана система с пароли и специални идентификатори.

• Бразилия
Бразилците са създали собствена изчислителна машина още през 1996 г., но от
2000 г. всички избори се провеждат по електронен път. За тази цел в страната се
поставят 400 000 специални устройства, а гражданите правят своя избор само с едно
докосване на избраната от тях бюлетина върху монитора. Гласовете се преброяват за
минути след приключване на изборния ден.

Порталът за електронна демокрация е създаден през 2009 г. от Бразилската
камара на депутатите, като целта е законодателството да стане по-прозрачно, да се
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подобри разбирането на гражданите за законодателния процес и да се направи
камарата по-достъпна и интерактивна.
Много от експериментите за портала за електронна демокрация се провеждат в
собствената иновационна лаборатория на камарата - „LabHacker“ - която е домакин
на хакатони и пилоти за сътрудничество с гражданското общество и парламентарния
персонал.
Платформата за електронна демокрация включва „виртуални общности“ - уеб
разговори, посветени на дебати по конкретни теми - и „Wikilegis“ - инструмент,
който позволява директно коментиране или принос за конкретни статии или раздели
на проектозакона.
Използвайки тези инструменти, законопроектът за статута на младежта
пренасочи 30% от окончателния си текст от млади хора от цялата страна.
Решаващо за тези процеси е работата на законодателните консултанти, които
работят като „технически преводачи“; обобщаване и представяне на идеите на
хората пред представителите, като същевременно се докладва на хората за това как е
използван техният принос.
Във всички случаи зависи от представителите да направят окончателния избор
дали се използват вноските на гражданите или не.
Бъдещите цели на екипа включват разширяване и измерване на
представителството на хората, които използват платформата. Въпреки около 37 000
регистрирани потребители (и над 50 милиона гледания), все още има нужда от
повече работа за повишаване на осведомеността за платформата сред широката
общественост.
• Франция
През 2007 г. страната проведе изборите за президент онлайн. Французите все пак
трябваше да отидат до местата за гласуване, но не пускаха бюлетини, а за да
упражнят вота си, използваха тъч-скрийн. Всички данни бяха предадени на
централния сървър през интернет.
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Франция- парламент

Parlement et Citoyens е инициатива, разработена от групата на гражданските

технологии, Cap Collectif, която работи в тясно сътрудничество с редица
представители на френския парламент, за да се включи по-тясно обществото в
процеса на вземане на закони, преди законопроектите да бъдат внесени в
парламента.

Консултацията започва с видео от представителя, представящ проблема. След
това заинтересованите общности и заинтересованите страни се приканват да
направят предложения или да инициират дебати по различни статии или раздели от
проектозакона. Фасилитаторите преглеждат аргументите на хората и връщат
резултатите обратно на всички страни, като представителят взема окончателно
решение относно препоръките.
Консултациите обикновено привличат здравословни числа. Най-популярната
консултация за биологичното разнообразие получи 9 334 участници и над 2000
приноса.
Parlement et Citoyens: Снимка на страницата „Консултации“ - всяка консултация
се оглавява ясно с видео от представителя, който я води
Процесът е значителен за участниците: те могат да имат пряко взаимодействие с
представител по въпрос, който е от значение за тях. Процесът, водещ до решения, е
прозрачен и е възможно да се види крайният резултат, представен в парламента.
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Сред няколко успеха е консултацията на сенатора Джоел Лабе за използването и
продажбата на пестициди от местните власти. Един от 521 участници забеляза
потенциална вратичка, която ще позволи на местните власти да заобикалят
ограниченията, и предложи изменение, което впоследствие беше приложено. Този
пример демонстрира ползите от това, че повече огледи внимателно проект на закон.
• Испания
Градският съвет на Мадрид стартира „Решението Мадрид“, платформа за участие
на обществеността в процеса на вземане на решения.

„Решете Мадрид“ има четири основни функции: предложения и гласуване за
нови местни закони; дебати; бюджетиране с участието; и консултации.
Платформата позволява на всеки жител да предложи нов местен закон, който
другите жители могат да гласуват, за да подкрепят
Предложенията, които получават подкрепа от един процент от преброяващото
население, след това се подлагат на задължителен публичен вот.
След това съветът разполага с един месец, за да изготви технически доклади за
законността, приложимостта и цената на успешните предложения, които се
публикуват в платформата.
Регистрираните потребители могат да отварят и да участват в дебати, да гласуват
за или против предложения или да предоставят допълнителни коментари.
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„Решете Мадрид“: „Какво мислите за това ново пространство за дебати?“
Първият дебат, започнат от съветника Пабло Сото, който създаде съвместно
платформата
Дебатите не предизвикват конкретни действия от Общинския съвет, но са
полезен начин за оценка на общественото мнение.
Платформата също така дава предложения, дискусии и годишна програма за
бюджетиране с участието - за които са отпуснати 60 милиона евро през 2016 г.
„Решете Мадрид“ да се възползва от специализирана PR и комуникационна
поддръжка, която повиши обществения си профил. Около 200 000 евро бяха
изразходвани през 2016 г. за популяризиране на бюджета за участие - равностойно
на 4 евро на избирател.
Характерът на бюджета с участието означава, че гражданите могат лесно да
видят ползите от участието, тъй като директните финансови инвестиции се правят на
избраните от тях проекти, а удобният за употреба уебсайт дизайн безпроблемно
интегрира различните възможности за участие.
• Русия
Още преди няколко години руската Централна избирателна комисия съобщи, че
през 2016 г. изборите ще бъдат проведени по електронен път. През тази година би
трябвало да се проведат проби на техническото оборудване за онлайн гласуването.
Повечето специалисти обаче са скептично настроени и смятат, че първите
електронни избори в Русия ще се проведат не по-рано от 2021 г. Една от причините
е, че в страната все още има доста региони без достъп до интернет.
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• Индия
Безопасността на жените е основно обществено предизвикателство в Индия,
която е втората най-многолюдна нация в света, което я прави най-опасната страна за
жените в света. Докато правителствените и неправителствените организации се
опитват най-добре да се борят срещу тази заплаха, има ново мобилно приложение,
наречено „My Safetipin“, което се опитва да създаде онлайн платформа за участие на
жени в Индия, за да си помагат взаимно при идентифицирането на местоположения
които са опасни за тях, така че ситуацията да бъде подобрена. Използването на
платформи за цифрова демокрация под формата на мобилно приложение за
подобряване на обществените проблеми показва увеличаващото се използване на
Интернет в страна, в която интернет мобилният е най-предпочитаният инструмент за
използване на Интернет, все още е 20. 25% в селските райони на Индия, докато 65%
в град Индия според доклада на Интернет и мобилната асоциация на Индия (IAMAI),
базиран на преброяване 2011 г. За нашите изследвания сме използвали смесени
методи, които включват анализ на достъпността на интерфейса, тестване на
използваемостта, както и GIS картиране на тази наличност на мобилен телефон,
последвана от вторичен анализ на данните от преглед на потребителите на това
мобилно приложение през приложението за Android- „play store“. Това изследване
ще ни помогне да разберем дали платформите за електронно участие през мобилна
платформа наистина помагат на гражданина при решаването на въпроса за
безопасността на жените да разреши проблема по демократичен начин или просто да
помогне за осигуряването на допълнителна платформа за създаване на повече
сенсибилизация. Тестване на използваемост, както и GIS картиране на наличността
на този мобилен телефон, последвано от вторичен анализ на данните на
потребителския преглед на това мобилно приложение през приложението за Android
– „play store“. Това изследване ще ни помогне да разберем дали платформите за
електронно участие през мобилна платформа наистина помагат на гражданина при
решаването на въпроса за безопасността на жените да разреши проблема по
демократичен начин или просто да помогне за осигуряването на допълнителна
платформа за създаване на повече сенсибилизация. Тестване на използваемост, както
и GIS картиране на наличността на този мобилен телефон, последвано от вторичен
анализ на данните на потребителския преглед на това мобилно приложение през
приложението за Android – „play store“. Това изследване ще ни помогне да разберем
дали платформите за електронно участие през мобилна платформа наистина помагат
на гражданина при решаването на въпроса за безопасността на жените да разреши
проблема по демократичен начин или просто да помогне за осигуряването на
допълнителна платформа за създаване на повече сенсибилизация.
• Тайван
Процесът vTaiwan е създаден от движение за гражданско общество, наречено
g0v, по покана на министъра на цифровите въпроси на Тайван. Последва основната
роля на g0v в протестите на Движението за слънчоглед през 2014 г.; започна над
спорно търговско споразумение с Китай.
Процесът е замислен като неутрална платформа за ангажиране на експерти и
съответните членове на обществеността в широкомащабно обсъждане на конкретни
теми.
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Самият процес е предназначен да улесни конструктивен разговор и изграждане
на консенсус между различни групи от мнения. Това прави, като създава няколко
етапа, включително първоначален „обективен“ етап за обединяване на факти и
доказателства и „отразяващ“ етап, използващ инструмент за масово обсъждане
Pol.is, който насърчава формирането на „груб консенсус“. И накрая, ключовите
заинтересовани страни са поканени на среща в пряко предаване на живо, за да
изготвят конкретни препоръки.

Фасилитаторите и доброволците провеждат хората през всеки етап, използвайки
различни уеб инструменти, включително срокове, актуализации по имейл и достъп
до ясна информация. При радикален подход към прозрачността, цялата консултация
непрекъснато се обобщава, преписва и публикува в отворен, структуриран и
подлежащ на търсене формат.
Досегашните постижения на Taiwan включват: законопроект за многократно
преминаване през парламента, успешно приет в парламента по Закона за
дружествата отблизо; разрешаване на разногласия между активисти на гражданското
общество по темата за интернет продажбите на алкохол; и ратифицирането на
няколко въпроса относно регламентите за споделяне на превози /Uber/

42 BG05SFOP001-2.009-0033: "Ефективното използване на местните
ПРОЕКТ
икономически, природни и културни ресурси - резултат от адекватни политики и добро
управление в партньорство с гражданите и бизнеса"
- 42 -

• Исландия
Най-исландски пирати сега стоят като акционерно дружество, втората найпопулярна страна на Исландия, след като спечели 10 от 63 места в парламента през
2016.
В отговор на финансовата криза и политическата корупция в Исландия, пиратите
застанаха на платформа, насърчаваща автентичността, прозрачността, открития
дебат и участието в създаването на партийна политика от никого.
Смесването на офлайн и онлайн методи за ангажиране играе важна роля в
усилията на партията за постигане на тези цели.
Редовни видеозаписи се провеждат в цялата страна, насърчаващи обсъждането на
политическите въпроси между членовете.
Дигиталната платформа на партията x.piratar.is също е ясно установена в рамките
на официалните политически процеси на партията: всяка нова политика трябва да
премине през платформата. Ежеседмичен дебат и след това обвързващ вот са
отворени за всеки от 2500 членове на партията.

В допълнение към x.piratar.is, партията е домакин на по-общи дискусии,
използвайки инструмент форум, дискурс и групата на Facebook на партията.
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Усилията на партията за насърчаване на отворена и хоризонтална структура на
формиране на политики, дебати и вземане на решения предизвика известна критика,
особено когато разговорите във Facebook изглеждат хаотични или трудни за
проследяване сред стотиците коментиращи.
Досега обаче партията отбелязва относителен успех, интегрирайки цифровите
технологии в своя официален процес на създаване на политика. Над 100 национални
политики на пиратските партии са дискутирани и ратифицирани с помощта на тези
цифрови инструменти от 2013 г. насам, много от които са в основата на манифеста
на партията за 2016 г.
От първите перфокарти, използвани на избори през 1960 г., до днес технологиите
направиха гигантски скок. Само въпрос на време е целият свят да гласува онлайн.
Кога ще стане това, ще покаже само бъдещето.
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