
1

обществения сектор
приложение на дигиталната медия в



2

Съдържание
Въведение

 

Основни 
приоритети

3

Риск Електроник ООД. „Обществен сектор“. 2015 година

Приложения 
и ползи
 

9

Крайни устройства
8

Къде е подходящо да бъдат 
инсталирани устройствата

10

В кои учреждения има 
приложение медията

10

Конкретни приложения
11

Ползите от медията  
в обществените институции

11

Разпространение 
на информация

5Цели на медията
Стратегията е нужна от самото начало

4



3

Вече с право можем да смятаме, че вре-
мето, в което съществуваше почти непре-
одолима дистанция между институциите 
на местната власт и държавния сектор 
от една страна и населението – от друга, 
са вече в миналото. Все още, обаче, има как-
во да се желае по отношение подобряване 
и улесняване на достъпа до информация 
за дейността и услугите на местните 
и държавните учреждения.

Обществените институции – нацио-
нални, регионални и местни, предоставят 
широк спектър потребителски услуги 
и гражданите очакват те да са в състоя-
ние да предложат много по-добро обслуж-
ване и по-бърз достъп до коректна инфор-
мация, което да им помогне да избегнат 
загубата на излишно време и нерви.

Всеки от нас, посещавайки еднo или 
друго държавно учреждение, мечтае за ком-
фортна обстановка и бързо и компетент-
но обслужване. Съвременните динамични 
системи за комуникация до голяма степен 
улесняват организацията на обслужване 
и преодоляването на дистанцията във взаи-
моотношенията между населението 
и институциите, като правят процеса 
на комуникация между тях далеч по-ефекти-
вен и ползотворен и за двете страни.

Въведение

Основни приоритети
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Част от основните задачите на държавните учреждения е ус-
пешно да популяризират своята дейност и услугите, които предла-
гат, както и да се стремят да повишават качеството на обслуж-
ването и съответно доверието на гражданите. В рамките на 
публичния сектор осъществяването на ефективна комуникационна 
програма може да бъде сериозно предизвикателство. Използването 
на съвременни технологични решения за разпространение на ин-
формация би довело до повишаване на ефективността, намаляване 
на оперативните разходи и подобряване качеството на услугите. 
Съвременните технологии биха допринесли както до улесняване на 
работата и подобряване на ефективността на самите служители 
в държавната администрация, така и до съществено повишаване 
удовлетвореността и доверието на гражданите от обслужването, 
което получават.

Цели на медията

Стратегията е нужна от самото начало

Популяризиране 
на дейността и услугите 

Повишаване качеството 
на обслужване 
и ефективността

Намаляване 
на оперативните разходи.

Улесняване на работа-
та и подобряване 
на ефективността 
на самите служители 
в държавната админи-
страция

Съществено повишава-
не удовлетвореността 
и доверието на гражда-
ните от обслужването, 
което получават.











 Съвременните технологии биха 
допринесли за: 



Разпространение на информация

Всички имаме печален опит с информационните табла с налепе-
ни образци на бланки и формуляри или просто залепени по стените 
около гишетата листове с указания и инструкции, когато ни се 
налага да се снабдим с необходим документ от общината, район-
ния съд, НАП или друго учреждение. Информацията от облепените 
с бланки табла не е нагледно подредена, нито удобно разпложена 
за разчитане и използване, поради което е и трудна за възприема-
не. Правилно разположените устройства на Дигиталната медия 
могат да бъдат ефективно нагледно средство за оперативно 
рапространение на информация – както обща, така и служебна, 
и за координиране на действията на посетителите и обслужващия 
персонал.
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 Правилно разположените устройства  
 на Дигиталната медия могат  
 да бъдат ефективно нагледно сред- 
 ство за оперативно рапространение  
 на информация.
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Различните видове дигитални устрой-
ства са удобни за излъчване на указания и 
детайли за конкретни процедури, начин на 
попълване на специални формуляри, заявле-
ния и всякакъв вид документи, което от 
своя страна, би спестило време както на 
служителите и така и на гражданите.

Разположените на подходящите места 
дисплеи, интерактивни киоски и други ус-
тройства за визуализация могат успешно 
да повишат осведомеността на много по-
голяма аудитория относно провеждането 
на различни инициативи, нови услуги, сроко-
ве за извършване на различни администра-
тивни дейности по обслужване на граж-
даните, като плащане на данъци и такси, 
издаване на документи и много други.

Крайни устройства
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kiosk система

видео стена

информационен екранпрезентационен таблет
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Динамично променящото се съдържа-
ние може да включва новини, съобщения, 
указания, правилници, наредби, или особени 
обстоятелства, които са важни за населе-
нието.

Устройствата за визуализация биха 
могли да бъдат организирани и в навига-
ционна система, която да ориентира как 
да бъде намерен необходимия отдел, гише 
или стая, какви дейности се провеждат 
в сградата, приемни дни, часове и други. 

Вътрешно, в рамките на самата ин-
ституция дисплеите на медията могат 
да бъдат от полза и за нейните служители 
– за тяхното обучение и разпространение-
то на съобщения, указания, предписания, 
препоръки и всякакъв вид служебна инфор-
мация, съдействащи за добрата организа-
ция на работата.

От друга страна, медията би могла 
да бъде също една отлична среда за поло- 
жително въздействие върху хората 
и насърчаване на доброто обществено 
повдение и навици. По-добрата организа-
ция и информираност намаляват нивата 
на безпокойство и несигурност, които 
хората неминуемо изпитваме при липсата 
на коректни указания в системата на дър-
жавните институции.

Средствата на дигиталната медия 

Приложеня и ползи

са подходящо решение и за обществени- 
те библиотеки, образователните учрежде-
ния, в системата на здравеопазването 
и културата. Устройствате на дигитална-
та медия биха били изключително успешно 
приложими и за държавните организации 
като полиция, служба за пожарна безопас-
ност, гражданска защита и други подобни 
институции в областта на обществени-
те услуги и сигурност, при които начина 
и ефективността на разпространение 
на информацията, така че тя да е лесно 
достъпна и разбираема, е от изключителна 
важност.

 По-добрата организация и информираност  
 намаляват нивата на безпокойство  
 и несигурност, които хората неминуемо  
 изпитваме при липсата на коректни  
 указания в системата на държавните  
 институции.
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В кои учреждения има приложение медията

Къде е подходящо да бъдат инсталирани 
устройствата

Държавни агенции 
и комисии, и други 
административни 

служби, и струк-
тури

Регионални, 
общински и мест-
ни администрации 

Информационни 
и туристически 

центрове

ПРЕДВЕРИЯ И ФОАЙЕТА 

НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПРИЕМНИ И ЗАЛИ 

НА ДЪРЖАВНИТЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ

МЕСТА НА ОТКРИТО ИЛИ 

МЕСТА, ДОСТЪПНИ ИЗВЪН 

РАБОТНО ВРЕМЕРЕЦЕПЦИИ И ГИШЕТА 

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ 

НА ГРАЖДАНИТЕ
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ефективност 
и качество

По-голям обхват 
на аудитория

Спестява време 
и разходи

Обратна връзка

Удовлетвореност 
и доверие

По-добро общест-
вено поведение

Конкретни приложения

Ползите от медията в обществените 
институции

Улеснява работата на служителите, 
повишава ефективността и качеството 
на работата.

Визуализираната информация достига 
до повече хора (по-голям обхват на ауди-
тория).

Спестява време и разходи (на институ-
циите и награжданите).

Получаване на обратна връзка – чрез 
провеждане на проучвания и анкети 
за мнението и препоръките на граждани-
те за работата на учреждението.

Повишава удовлетворението и доверие-
то към държавата и работата на нейните 
институции.

Спомага за насърчаване на доброто 
обществено поведение.

За излъчване на инфор-
мационно-рекламни 
съобщения, клипове, 
новини, информация 
за събития свързани 
с дейността наинсти-
туцията (конкурси, тър-
гове, мероприятия).

Подходящи интерактив-
ни устройства могат 
да бъдат използвани 
за намиране на имена 
и данни за контакт, 
информация за место-
нахождението и графи-
ци за работа конкретни 
служители.

За навигация и ориен-
тиране – чрез използва-
не на сензорни екрани 
за упътване, схеми 
на разположение 
на обектите на тери-
торията на сградата. 

За визуализация на вся-
какъв вид съобщения, 
инструкции, указания 
и процедури за услуги, 
необходими норматив-
ни документи.

За излъчване на инфор-
мация относно режима 
на работа с гражда-
ните.

За развлечение – излъ-
чане на телевизионни 
програми, видеоклипове, 
полезна информация 
и новини.
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