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Резюме 
 

Приема се, че понятието “облачни технологии” описва 

различни видове облачни концепции и решения в бързо 

изменяща се среда, която позволява достъп до мрежи по 

искане до споделени профилни компютърни ресурси 

(например мрежи, сървъри, устройства за съхранение, 

приложения и услуги) основани на интермобилността.  

 

Този вид ресурси се взема под внимание в Европейския план 

за действие на е- правителство 2011-2015 и в Европейския 

дигитален дневен ред 2010, като най-икономичното средство, 

осигуряващо качество на услугите по е-правителство.  

 

Този проект цели подобряване на използването на 

информационни и комуникационни технологии, по-

специално облачни технологии и необходимите компетенции 

в Европейските публични администрации. Като крайна цел  

трябва да подкрепи интермобилността, ефективността и 

гъвкавостта при връзките с европейските граждани и техните 

комплексни изисквания.  
  
Цели 
 Срещи лице в лице и двустранни срещи в страните на 

всички партньори по проекта, в допълнение Skype срещи.  

 Посещения на публични администрации за 

идентифициране на процедури за въвеждане на облаци в 

обществените практики за обмяна на опит.  

 Обучителни конференции и ръководства за модели за 

използване на облаци, обществени облаци и хибридни 

облаци, ключови роли на облаците, облаци в публичния 

сектор, правни аспекти и влияния.  

 Разпространение на основни нива ( местни общности, 

научни, бизнес и LLP общности) чрез използване ан 

различни инструменти и събития.  

 Международен проектен уеббинар, отворен за всички 

публични администрации.  

Планирани продукти 
 

 Кратки проучвания за приложните облачни модели; 

частен облак и публичен облак – предимства/ съответни 

проблеми  

 Електронни документи относни влиянието на облачните 

технологии в публичния сектор: еластичност, разходи за 

премахване, осигуряване на самообслужване, по-малко 

усложнения. 

 Пакет с презентации на икономичекися и финансов облак 

профили в публичния сектор. 

 Информация относно преодоляването на е-бариери чрез 

използване на облаци. 

 Уеб пространство за информация, комуникация, тестване, 

събрани най-добри практики, обучение.  

 Документация относно посетените публични власти. 

 Публикации. 
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