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Дефиниции 



Електронно управление 

Електронното управление (е‐Управление) е 
управление в електронна среда на нормативните 
взаимовръзки, административните процеси и 
обслужване и взаимодействието с потребителите с 
използване на информационни, статистически и 
математически модели и методи на обработка на 
данни, информация и знания, които осигуряват много 
по‐високо ниво на ефективност на управлението.  
 

е‐Управлението е средство за всеобхватно повишаване 
на ефективността на процесите в администрацията, 
както и за облекчаване на процесите при 
взаимодействията между администрация, служители, 
граждани, бизнес, чрез използването на е‐Услуги. 

Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. 



Административна електронна 
услуга 
(1) Електронни административни услуги са административните услуги, 
предоставяни на гражданите и организациите от административните 
органи, услугите, предоставяни от лицата, на които е възложено 
осъществяването на публични функции, както и обществените услуги, 
които могат да се заявяват и/или предоставят от разстояние чрез 
използването на електронни средства.  

(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични 
функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са 
длъжни да предоставят всички услуги в рамките на своята 
компетентност и по електронен път, освен ако закон предвижда 
особена форма за извършване на отделни действия или издаване на 
съответни актове.  

(3) Когато предписаната от закона особена форма има правно значение, 
но част от услугата може да се заяви или предостави по електронен път, 
административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, 
и организациите, предоставящи обществени услуги, трябва да осигурят 
възможност за това. 

 ЗЕУ чл. 8 



Административна 
информационна система (АИС) 

(2) Административните информационни 
системи осигуряват поддържането и 
обработката на данните за 

оборота на електронни документи и 
документи на хартиен носител при 
предоставянето на административни 

услуги и изпълнението на 
административни процедури. 

НАРЕДБА за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите 
(НВОЕДДХНА) - Чл.4 
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Механизъм за изпълнение на  
електронна услуга 
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Равнопоставеност на участниците в 
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Къде е България 



UN е-Government Survey 2010 – 2012 

Къде e България? 

Развитие на Българското електронно правителство 
според доклада на ООН 2010-2012 
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Ранг на развитие на е-правителство 

Индекс за развитие на е-правителство 

United Nations E-Government Survey 2012, 2010, 2008,2003 (за 2003 индексът е за e-readiness) 



Резултатите досега 



eGov Стратегии 

 1999 - Стратегия за развитие на информационното 
общество 

 2002 – Стратегия за модернизиране на държавната 
администрация 

 2002 – Стратегия за електронно правителство 
 2008 – Национална програма за ускорено развитие 

на информационното общество 2008-2010 
 2011- Обща стратегия за електронно управление 

2011-2015 
 2012 Национална програма цифрова България 

2011-2015 
 2014 – 2020 Стратегия за развитие на електронното 

управление в 2014 - 2020 



Резултати от изпълнение на 
Стратегиите 
 Вложени досега (за 10 г.) над €300 млн. 

 Предвидени за инвестиране през 
следващите 7 г. €150 млн. 

 



Развитие на е-Услуги по администрации 

Нива на развитие на е-Услуги: 
1. Регистри преведени в машинно четими бази данни 

2. Автоматизирани Информационни Системи – вкл. документооборотни платформи 

3. Информиране – възможност за гражданите и бизнеса да се информират онлайн 

4. Комуникация – избор на канал за интерактивна обмяна на информация 

5. е-Услуги – предоставяне на услуги, вкл. възможност за е-подписване на формуляри и изпращане на 
официални документи и съобщения по електронен път 

6. Комплексни е-Услуги на база на вътрешна ИКТ интегрираност  
7. Комплексни е-Услуги на база на междуведомствена ИКТ интегрираност – възможна единствено при 

наличието на централизирана структура за е-Управление 

22 от 26 ведомства предлагат е-услуги до ниво 3  (онлайн информация)   

2 от 26 ведомства предлагат е-Услуги до ниво 4  (избор на канал за е-комуникация)   

2 от 26 ведомства предлагат е-Услуги до ниво 5  (онлайн е-услуги с е-подпис) 

Източник: Ведомствени стратегии, планове, срещи и настоящ статус на работещи е-Услуги. Анализ:  Екип на 
Министъра за развитие на е-правителство; данни обработени към 30.04.2013 г. 



Усвояване на договорени фин. 
средства за eGov за 2008-2013 г. 

Безвъздмездна европейска и национална помощ за е-Управление по ОПАК, ОПЧР, ОПТП, ОПОС, ОПТ и частично ОПРЗ. 



Списък на активните е-Услуги 

. 
 

Общо преброени  
е-Услуги 

Верифицирани  
е-Услуги към 
30.04.2013 г.                             

(активни) 

Регистрирани по 
смисъла на ЗЕУ 

 е-Услуги                                  
(данни на ИСПОДСА*) 

Регистрирани по ЗЕУ – 
верифицирани  

е-Услуги                         
(данни на ИСПОДСА*) 

1082 бр.

389 бр.

653  бр.

254 бр.

1243 бр.

404 бр.

802 бр.

269 бр.

Централна и териториални администрации Териториални администрации 

*ИСПОДСА – Информационна система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията  
Източник: Държавна администрация, Екип на Министъра за развитие на е-правителство 
Анализ:  Екип на Министъра за развитие на е-правителство; обработени данни към 30.04.2013 г 



Регистър на услугите 

07.05.2014 



Проекти на МТИТС 2008 - 2013 

Проект I на стойност 18,429,864 лв.: Развитие на 
административното обслужване по електронен път 
BG051PO002/09/3.1-03 К10-31-1, е разделен на пет 
обособени позиции: 
 

Позиция 1: Анализ, идентифициране и вписване на първичните 
администратори на данни в регистрите на ЕП  (Законопроект за 
ЗЕУ). 

Позиция 2: Реализиране на приоритетни административни услуги 
на централната администрация - 50 е-услуги  

Позиция 3: Реализиране на приоритетни административни услуги 
за общинската администрация - 50 е-услуги 

Позиция 4: Разработване на референтен модел на архитектура за 
централните администрации и общинските администрации 

Позиция 5: Усъвършенстване на портала и доизграждане на 
системата на електронното правителство във връзка с 
административно обслужване. 



Проект II (на стойност 10,624,063 лв.): Подобряване на 
административното обслужване на потребителите чрез надграждане на 
централните системи на електронното правителство BG051PO002/11/3.2-02 
К11-32-1, е разделен на осем обособени позиции: 

  

Позиция 1: Създаване на регистър за електронната идентичност на потребителите. 

Позиция 2: Надграждане на единната среда за обмен на електронни документи и внедряване на 
централната документооборотна система. 

Позиция 3: Изграждане на централизирана система за мониторинг и управление на 
информационната сигурност и оперативна съвместимост. Надграждане на националния портал на 
електронното управление с функциите на Единното звено за контакт. 

Позиция 4: Разработване на централна система за мобилна нотификация и информационно-
справочна дейност за гражданите и бизнеса. Няма да се реализира поради обжалване и 
отпадане от програмата. 

Позиция 5: Изграждане на централизирана и интегрирана в администрациите система за 
демократично ориентирано вземане на решения с участието на гражданите и бизнеса. Не се 
изпълнява поради обжалване. 

Позиция 6: Централизирана система за управление на комуникационната и хардуерна 
инфрасруктура посредством прилагане на съвременни технологии, платформи и консултация чрез 
виртуализация. 

Позиция 7: Разработване на унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено 
чувствителна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и 
информационна сигурност. 

Позиция 8: Оценка и контрол на качеството. 

Проекти на МТИТС 2008 - 2013 



Egov.bg 
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Перспективи 



След май 2013 

 ЗИД на АПК 

 Стратегия за административна 
реформа 

 Стратегия за развитие на 
електронното управление 

 Пътна карта 

 Стратегия за електронно правосъдие 

 САР 

 СЕУ 

05.05.2014 



Комплексно административно 
обслужване 



Накъде върви света 



Korean vision of Government 3.0 



Съвременни тенденции 

 Sharing economy 

 Social Networks 

 Mobile Technologies 

 Cloud Technologies 

 Internet of Things 

 Big Data 

 Open Government 

 Open Data 

 Security 



Мерки за преодоляване 
на проблемите 



Обект  

Обект 
Помещение 
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Температура Топъл въздух 



Отворена система за регулиране 

Обект 
Помещение 

Вход Изход 

Температура Топъл 
въздух 

Изпълнителен  
Механизъм 

Сила 
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Ток 
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въздействие 



Затворена система за регулиране 
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Мерки 

 Управление с обратна връзка 
◦ Отговорност 
◦ Управление на риска 

 Прозрачност 
◦ Публичност 
◦ Отворени данни 

 Обществен консенсус 
◦ Публичен дебат 

 Централизирана стратегия и 
децентрализирано изпълнение 

 Устойчивост – СИО, Системен интегратор 

 Законосъобразност 



Дискусия 

Доц. д-р Камен Спасов 

Лаборатория по електронно управлене – БАН 

Тел: 0898 422 585 

email: kamen.spassov@nlcv.ban.bg 


