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Резюме: Проблематиката е с национален приоритет и заема съществено 

място в европейския интеграционен процес. У нас материята се свързва 
предимно с информационни технологии за обслужването на гражданите и 
бизнеса, с антикорупционни мерки, а напоследък и с демократичното участие в 
управлението. 

Учебният курс има за цел да представи възможно най-широка картина на 
електронното управление и правителство – от общественото предназначение, 
цели и задачи, през специализираните правни, организационни и технологични 
аспекти до социалните последици от масовото им внедряване и използване. 

История на преподаването у нас започва още през 70-те и 80-те години 
на миналия век под различни наименования и като част от по-специализирани 
курсове. 

Съвременният курс обхваща както правни и обществени, така и приложни 
теми. Планът включва няколко основни рубрики – понятие; история и 
перспективи на електронното правителство и електронното управление; 
практически постижения у нас и в чужбина; юридически, организационни и 
технологични основи; методи за създаване на е-правителство и е-управление; 
организационно и правно проектиране; индикатори за развитие и сравнения с 
постижения в други държави. Наред с тези теми особено внимание се обръща 
на целите, задачите и предпоставките за развитие на електронното 
правосъдие. 

Правните и организационните аспекти определят основното съдържание 
на явлението. Изучава се правната същност на е-управлението и неговата 
правна регламентация. Във функционална връзка се разглеждат теми като 
електронна идентификация и електронен подпис; електронни изявления, 
електронни юридически актове и документи; защитата на личните данни; 
достъпа до обществена информация и повторно използване на информация от 
обществения сектор. 
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Особено внимание се обръща на методите за създаване на електронно 
правителство. Изтъкват се преимущества и недостатъци на методите, 
основани върху организационното проектиране, технологиите и правото. 

Технологичните аспекти на темата имат няколко измерения. Курсът 
въвежда в общите средства за организиране и обмен на информация със 
специализираните възможности спрямо дейностите в електронното 
управление. Обучаваните се запознават със съвременните средства за 
проектиране на организационни структури и процеси. Подчертава се връзката 
между правни, организационни и технологични качества на електронното 
управление. 

Приложните аспекти онагледяват теорията и показват смисъла от 
приложението на технологиите. Практиката у нас и в чужбина е източник на 
съдържание в тази рубрика на учебния план. Колкото повече примери се 
предоставят към всеки въпрос от горната проблематика, толкова по-
убедителни са теоретичните и приложни изводи. 

Индикаторите за развитие на електронното управление и електронното 
правителство осигуряват измерване на напредъка в количествен и донякъде в 
качествен аспект. Студентите се запознават с международно приети и 
прилагани индекси на електронното правителство, добри практики и други 
подобни. 

 


