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№ Формиране на оценката по дисциплината % от оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно 
обсъждане на доклади и реферати) 

25 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете  

3.  Демонстрационни занятия   

4.  Посещения на обекти  

5.  Портфолио  

6.  Тестова проверка

7.  Решаване на казуси  

8.  Текуша самостоятелна работа /контролно 25 

9.    

10.    

11.    

12.  Изпит 50 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът „Електронно управление и електронно правителство” запознава 
студентите с технологията на административната дейност, базирана на 
съвместно използване на електронни и хартиени документи. Обект на 
обучение е технологията, регламентирана от Закона за електронното 
управление (ЗЕУ) и Наредбата за вътрешния оборот на електронни 
документи и документи на хартиен носител в администрациите.  
Целта на курса е да осигури подготовката за професионална реализация 
на бъдещите архивисти. Набляга се на основите на разработване и 
стратегиите за електронно правителство у нас и в страните от 
Европейския съюз. Разглеждат се дейностите по създаване на 
унифицирани описания на административни услуги и процедури и 
реалното им изпълнение в условията на оперативната съвместимост. 
 
 
 
Предварителни изисквания: 

Базови познания по информатика и информационни технологии в 
приложението им в архивната теория и практика. Умения за работа с 
приложен софтуер. 
 
 
Очаквани резултати: 

Курсът подготвя специалисти с информационни компетентности, които 
могат да боравят с електронни документи и дигитални архиви.. 
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Учебно съдържание  
 

Лекционен курс 
 

Тема № Наименование на темата Хорариум 
1 Стратегии за електронно правителство и принципи за 

функционирането му според Закона за електронното 
управление. 

4 

2 Нормативна основа на електронното правителство в България. 2 
3 Електронни документи и електронно правителство, електронни 

услуги. 
2 

4 Унифицирана форма за представяне на услуги и процедури. 
Елементи на унифицирана дефиниция на услуги и процедури, 
понятие за унифицирана дефиниция на данни

2 

5 Понятие за преписка по процедури според Закона за 
електронното управление. Ведомствена номенклатура на 
видове документи, статус на изпълнение. 

3 

6 Управление на хода на изпълнение на услуга и процедура чрез 
отразяване на становища по документи.

3 

7 Приемане на хартиени заявления за услуги и обработването им. 
Приемане на електронни заявления за услуги и обработването 
им. Технология на входяща регистрация на документи в 
официалния документен регистър 

2 

8 Преход от ръчно към автоматично изпълнение на дейности по 
услуги, екипно изпълнение на етапи от услуги и процедури. 

2 

9 Дейности по издаване на хартиени и електронни документи. 
Технология на изходяща регистрация на документи в 
документния регистър. Информациони системи и описания на 
електронни документи, метаданни и оперативна съвместимост. 

2 

10 Понятие за класификационна структура в дигиталния архив, 
организация на класификационни структури по тематичен, 
хронологичен и друг признак. 

2 

11 Обработка на неструктурирани данни. понятие за семантична 
оперативна съвместимост. Елементи на инфраструктурата за 
поддържане на семантична оперативна съвместимост по силата 
на Закона за електронно управление. 

2 

12 Интернет портал на електронното правителство. Онлайн 
услуги, системи за управление на съдържанието в архивна 
среда. 

3 

13 Перспективи на развитие. 1 
 

Конспект за изпит 
 

№ Въпрос 
1. Стратегии за електронно правителство и принципи за функциониране. 

Основни постановки на Закона за електронното управление в България. 
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2. Нормативна основа на електронното правителство в България, стратегии за 
електронно правителство в страните на ЕС. 

3. Електронни документи и електронно правителство, електронни услуги. 
4. Унифицирана форма за представяне на услуги и процедури. 
5. Понятие за преписка по процедури според Закона за електронното 

управление, ведомствена номенклатура на видове документи, статус на 
изпълнение. 

6. Приемане на хартиени заявления за услуги и обработването им. Приемане на 
електронни заявления за услуги и обработването им. 

7. Технология на входяща регистрация на документи в официалния документен 
регистър 

8. Преход от ръчно към автоматично изпълнение на дейности по услуги, екипно 
изпълнение на етапи от услуги и процедури. 

9. Дейности по издаване на хартиени и електронни документи. Технология на 
изходяща регистрация на документи. Информациони системи и описания на 
електронни документи, метаданни и оперативна съвместимост. 

10. Понятие за класификационна структура в дигиталния архив, организация на 
класификационни структури по тематичен, хронологичен и друг признак. 

11. Обработка на неструктурирани данни. понятие за семантична оперативна 
съвместимост. 

12. Интернет портал на електронното правителство. Онлайн услуги, системи за 
управление на съдържанието в архивна среда.
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