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НА ТЕНДЕНЦИИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ 
 

Десислава П. Петрова 

_________________________________________________________________________________ 

РЕЗЮМЕ: Ролята на административните услуги, предлагани по Интернет, е много важна за 
развитието на електронното управление в България. Политиката за развитие на 
електронното правителство е недостатъчно разработена тема в научните изследвания и е 
свързана предимно с появата на нормативни актове и коментари по въпроса. Новият поглед 
към темата, който настоящата статия  предлага, е насочен към теоретично осмисляне и 
практическа насоченост на явлението “електронно правителство” през призмата на 
администрациите, осигуряващи административни услуги. Във връзка с  това, основната цел 
на тази статия е да се изследва развитието на електронното правителство в Република 
България и въз основа на анализа на текущото състояние да се направи оценка на 
тенденциите за използване на електронни административни услуги от гражданското 
общество. За изследването е използвана методика, базирана на статистически данни и 
проучване на литературни и интернет източници, свързани с електронното правителство в 
Република България. 
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ABSTRACT: The role of the administrative services offered online is of prime importance for the 
development of the electronic government in Bulgaria. The policy related to the development of the 
electronic government is insufficiently touched upon in scientific studies and is related most of all to 
the emergence of enactments and comments. The novel approach to the topic, offered by the present 
article, aims at a theoretical and practical understanding of the “electronic government” 
phenomenon through the perspective of the administrations providing administrative services. In 
keeping with this, the main objective of the article is to study the development of the electronic 
government in the Republic of Bulgaria and based on the analysis of the current situation to assess 
the civil society’s tendencies to use electronic administrative services. The methodology used is 
based on statistical data and research on literary and internet sources related to e-government in the 
Republic of Bulgaria. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Въвеждането на новите информационни технологии в цялостната дейност на публичната 

администрация и развитието на глобалната мрежа Интернет са фундамент, върху който се 

изграждат нови, съвременни решения на взаимодействие между администрацията, гражданите 

и бизнеса. Въз основа на тези взаимоотношения гражданите и бизнеса могат да заявяват и да 

получават административни услуги по електронен път, които се предлагат интензивно в 

контекста на електронното правителство. Ролята на административните услуги, предлагани по 

Интернет, е много важна за развитието на електронното управление в България. Новият 

поглед към темата, който настоящата статия  предлага, е насочен към теоретично осмисляне и 

практическа насоченост на явлението “електронно правителство” през призмата на 

администрациите, осигуряващи административни услуги. Във връзка с  това, основната цел 

на тази статия е да се изследва развитието на електронното правителство в Република 

България и въз основа на анализа на текущото състояние да се направи оценка на тенденциите 

за използване на електронни административни услуги от гражданското общество. За 

изследването е използвана методика, базирана на статистически данни от Доклади за 

състоянието на администрацията и проучване на литературни и интернет източници, свързани 

с електронното правителство в Република България. 

 

2. СЪЩНОСТ И ВЪЗНИКВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО 

ПРАВИТЕЛСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 

 
Днес правителството на Република България се сблъсква с необходимостта от 

преразглеждане на класическия модел на държавно управление, което се оказва неадекватно с 

информационните, екологични, икономически и социални предизвикателства на развитите в 

това отношение европейски страни. Измененията, реализиращи се в света през последните 

десетилетия, се характеризират с постоянно повишаване на конкурентоспособността както в 

търговските, така и в държавните структури на местно, регионално, национално и 

международно равнище. В резултат на тези предизвикателства се появява нуждата от 

концепцията „е-правителство“, която обединява механизми, процеси, инструменти, чрез които 

гражданите и организациите изразяват своите законни права, изпълняват задълженията си и 

балансират различията си. Е-правителство се базира по-скоро на хоризонтални, отколкото на 

вертикални връзки между административните органи, обществото и бизнеса. То е процес, 

който трябва да започне от страна на администрацията, а това налага провеждането на 

обучение и информационни кампании за популяризиране и разясняване същността, 

принципите и целите на електронното правителство като нов, модерен подход на управление.  

Концепцията „е-правителство“ е изключително актуална тема днес. Това твърдение се 

споделя и от С. Михалева (Михалева, 2009), разглеждайки темата в контекста на е-

управление. Е-правителство е глобална тенденция, която се реализира от правителствата по 

света и има за цел да се възползва от най-новите ИКТ в ползва на правителството и на всички 

онези, които взаимодействат с него. Процесът на внедряване на е-правителство е един вид 

трансформация на традиционното управление чрез средствата на съвременните ИТ. Този 

процес е сложен за реализиране и изисква много добре планирани и устойчиви във времето 

действия. В рамките на концепцията „е-правителство“ се интегрират информационните 

ресурси на органите на държавната власт, осигурява се достъп до тях, а и също се създава 

система от онлайн услуги, които се предлагат на гражданите и бизнеса. 

 Според Ед. Сантяго (Santiago, 2008) терминът „е-правителство“ може да се определи 

като използване на технологии, по-специално уеб-базирани приложения, чрез които се цели 

подобряване достъпа до правителствена информация, реализиране на административни 
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услуги за гражданите, бизнеса, служителите и други административни институции. През 

последните години е-правителство, като нова сфера в публичното пространство, се развива 

все по-интензивно и по-мащабно, не само в международен, но и в национален план и поражда 

все повече дискусии и анализи. Феноменът „е-правителство“ е широко дискутиран през 

последните десетилетия, но все още въпроси по практическото му реализиране остават 

нерешени. Поради това е-правителство остава предмет на нови теоретични, емпирични и 

методологически изследвания. Понятието „е-правителство“ все още няма еднозначно 

определение и в научните среди се срещат различни дефиниции, като най-популярните сред 

тях са: 

 Според различни автори (Sprecher, 2000; Silcock, 2001; Carter, L., F. Belanger, 2004; 

Haag St., M. Cummings, A. Phillips, 2007) е-правителство е използването на ИТ и Интернет 

за опростяване и подобряване на транзакциите между администрацията и гражданите и 

бизнеса. Използването на дигиталните средства обуславя трансформацията на 

правителствените операции с цел подобряване ефективността и ефикасността на 

предоставяните административни услуги; 

 Други автори (Lieber, 2000; Кискинов, 2003; Добрев Б. Е., 2005) определят е-

правителство като прилагане на икономически ефективни модели за гражданите, бизнеса и 

административните служители, които се отнасят към методите на работа в структурата на 

публичната администрация, а не към правителството като субект на управление; 

 Според ООН (Организация на обединените нации) (Ronaghan, 2001) е-правителство е 

правителство, което прилага ИКТ за трансформиране на вътрешните и външните 

взаимодействия в системите на обществено управление с цел оптимизиране на изпълнението 

на неговите функции, обслужването на системата и осигуряването на конституционните 

права на гражданите; 

 Според Европейската комисия (Върбанов, 2007) е-правителство е използване на ИТ в 

публичните администрации, съчетани с организационни промени и нови умения с цел 

подобряване на административното обслужване, демократичните процеси и засилване на 

подкрепата на правителствената политика като цяло. Европейската визия за електронно 

правителство е „Ефективна администрация – доволни граждани и  достъп до 

административно обслужване по всяко време и всяко място.“; 

 Според анализаторите Gartner Group (Stafford, 2002) е-правителство представлява 

начин за трансформиране на публичните вътрешни и външни взаимодействия и 

оптимизиране предоставянето на административни услуги, както и активизиране на 

избирателите във вътрешно-правителствените операции. 

 

3. ЕВОЛЮЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 

 
Функционирането на държавната администрация в България, в условията на действащо 

е-правителство, е свързано с провеждането на административна реформа и въвеждането на 

адекватна нормативна уредба за работа с електронни документи. В периода от 2001 г. до 2017 

г. са приети редица нормативни актове и изменения във вече съществуващи такива, които 

регламентират легитимността при обмена на информация по електронен път и стимулират 

развитието на електронните административни услуги. Достъпът до ЕАУ трябва да следва 

политиките на ЕС по автентикация и оторизация на участниците в обмена на електронни 

документи и данни, което е сигурна стъпка към изграждането на успешно е-правителство в 

Република България. 

Едно от основните предизвикателства пред държавата ни, в контекста на членството й 

в ЕС, е постигането на устойчив икономически растеж. В годишния обзор, осъществен от 
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Европейската комисия през 2014 г. (Оценка, 2014), се определят няколко приоритета, по които 

държавите-членки трябва да се ръководят, за да постигнат усъвършенстване и растеж. Тясно 

свързан с дисертацията е Приоритет №5 – Модернизиране на публичната администрация. 

Тази модернизация ще се реализира чрез продължаващо разширяване на ЕАУ в областта на е-

правителство и чрез засилване използване на ИКТ от страна на публичната администрация. 

Внедряването на е-правителство в България преминава през няколко фази, през които 

за последните 15 години са разработени редица основополагащи документи и са създадени 

съответните структури, но въпреки това страната ни все още значително изостава от 

световните тенденции. През 2006 г. министър Николай Василев очертава еволюцията на е-

правителство в България като обособява няколко фази: 

Първата фаза е наречена „Подготвителна фаза“ и обхваща периода от 2000 г. до 2002 

г.  През тази фаза се изгражда законова рамка за реализиране на е-правителство и се приемат 

основните нормативни документи като Стратегия за е-правителство, приета с решение на 

Министерски съвет №866 от 2002 г., Стратегия за модернизиране на държавната 

администрация, приета с решение №465 от 2002 г., както и най-важният документ за този 

период – Базисен модел за обслужване на едно гише, приет с решение №878/2002 на 

Министерски съвет. През тази фаза се обособяват стратегически цели за реализиране на 

модела на е-правителство в България, както и приноса, който ще се носи за общото социално, 

икономическо и политическо развитие на страната. Основните задачи, свързани с реализиране 

на целите са насочени към предоставяне по електронен път на качествени, икономически 

ефективни и леснодостъпни административни услуги на гражданите и бизнеса;  разширяване 

на технологичните възможности на гражданите и бизнеса за участие в държавното 

управление; създаване на организационна, комуникационна и информационна среда за 

ефективното функциониране на държавната администрация в съответствие с принципите, 

нормите и най-добрите практики на ЕС. 

Втората фаза е наречена „Експериментална фаза“ и обхваща периода 2002 г. – 2005 

г. През тази фаза политиката по изграждане на е-правителство се съсредоточава в две основни 

направления – разработване и внедряване на отделни технологични и организационни 

решения в някои звена на държавната администрация и осъществяване на някои основни 

проекти на централно ниво. През този период основните усилия и задачи се концентрират 

върху въвеждане на т.нар. „индикативни електронни административни услуги за гражданите и 

бизнеса“, дефинирани от Европейската комисия (ЕК), както и върху въвеждане на е-

документи и е-подпис в работата на администрацията. Законът за електронния документ и 

електронния подпис (ЗЕДЕП) влиза в сила от 2001 г., но за развитието на е-правителство е 

важна неговата промяна, която влиза в сила от 2006 г. Той е основен нормативен акт, 

регулиращ правния режим на е-документ и е-подпис в гражданския оборот и в публичния 

сектор. През тази фаза се изгражда също така и се внедрява автоматизирана ИС в отделните 

институции от публичните администрации, които за съжаление събират и обработват 

необходимата им информация автономно, без връзка с другите системи. През този период се 

приема и План за изпълнение на Стратегията за електронно правителство за периода 2002 г. – 

2003 г.., както и Визия за единна национална база от данни за територия, население и ресурси 

– основа за е-правителство в Р. България, приета с решение №761 на Министерски съвет от 

2004 г.  

Третата последна фаза на изграждане на българското е-правителство е именувана 

„Същинска фаза“ и обхваща периода от 2005 г. до 2006 г. Тази фаза се характеризира с 

извършване на преструктуриране на бизнес процесите в администрацията и посъвместно 

въвеждане на е-услуги, включително и трансгранични услуги в рамките на единния 

европейски пазар. Приоритетите през тази фаза са свързани с няколко основни насоки. В 

контекста на европейското членство се акцентира върху създаването на условия за развитие 

на трансгранични услуги за гражданите и бизнеса като общоевропейски пазар. Определяща 
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тук е осъзнатата необходимост от приоритетното изграждане на единна информационно-

телекомуникационна среда за е-правителство. През тази фаза се приема 

Административнопроцесуален кодекс, който влиза в сила от 12.07.2006 г. и въвежда 

възможност за комплексно административно обслужване, задължавайки всички органи, 

предоставящи комплексна административна услуга, да си комуникират в рамките на три дни, 

а гражданите да могат да подават заявления за този тип обслужване във всеки от тези органи, 

а също така и по електронен път.  

Първоначално се оформят фазите – Подготвителна, Експериментална и Същинска, а 

впоследствие се оформят и фазите, които най-общо са наречени етапи на целенасочено и 

динамично развитие на електронното правителство в Република България, които ще бъдат 

разгледани по-късно в статията. Развитието на тези фази е представено на фиг.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 Фази на развитие на електронното правителство в Република България. 

 

За изпълнението на тези фази се формират държавни структури, които са отговорни за 

реализирането на различните етапи на функциониране на е-правителство. Такива са КЦИКУТ 

(Координационен Център за Информационни, Комуникационни и Управленски Технологии), 

създаден в съответствие с Меморандум за разбирателство от 06.02.2002 г.; МДААР 

(Министерство на Държавната Администрация и Административна реформа), който отговаря 

за основните приоритети по реализирането на ЕАУ; и Съвет по модернизиране на държавната 

администрация, създаден с решение №146/2003 г. на Министерски съвет. Тези структури са 

насочени към изграждането на напълно функциониращо е-правителство, което е едно от 

изискванията за присъединяване на България към ЕС и се смята като изключително важна 

приоритетна област. 
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4. ОЦЕНКА НА ТЕНДЕНЦИИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ 

ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 

Разгледаните основни фази на развитие на е-правителство се характеризират с някои 

проблеми, като част от тях са разрешени в последващите фази, но друга част остават 

неразрешени или частно разрешени до днес.  

За периода 2000 – 2002 г. съществуват множество проблеми, свързани с електронното 

управление и предлагане на ЕАУ на гражданите. Най – значителен сред тези проблеми е 

проблемът, свързан със законодателството в Република България. Страната ни се нуждае от 

координирана стратегия за реформа на публичната администрация с оглед повишаването на 

професионализма и независимостта й, както и ролята на нейните регулаторни агенции при 

работа със системата за назначаване и възможност за професионално развитие въз основа на 

качеството на работа на държавните служители, свързани с ефективните структури за 

справяне с корупцията. През този период се оформят множество нормативни, актове, които 

обаче не обуславят успешното развитие на е-правителство сред обществото. Друг сериозен 

проблем през този период е разнородността на системите, които функционират в 

различните институции. Техните информационните системи са смесица от наследени системи, 

които трябва да бъдат преконфигурирани заедно с новите ИС и ИТ, което затруднява 

споделянето на информация с другите институции, тъй като компютърните системи се 

базират на огромни обеми данни, създадени през 60-те и 70-те години на XX в. 

За периода 2002 – 2005 г. на преден план стои проблемът с доверието на обществото 

към електронното заявяване на административни услуги. Психологичната обвързаност  към 

документите на хартия с подпис и мокър печат, които се възприемат като единствено 

неоспоримо доказателство за валидност, е основна пречка през развитието на е-правителство. 

Този проблем е продиктуван от Административнопроцесуалния кодекс 

(Административнопроцесуалния кодекс , 2006), според който за валидни се считат само 

документи на хартиен носител с наличен „мокър“ печат, което значително затруднява процеса 

по автоматизиране на част от административните услуги. През този период като важен 

проблем определяме и компютърната и интернет обезпеченост на обществото. През 

този ранен период все още компютрите не са така разпространени или цената им е 

сравнително висока. От своя страна интернетът все още не беше достъпен, а свободният 

достъп до интернет беше крайно ограничен. Въпреки тези проблеми, през тази фаза е 

направена стъпка към разрешаване на някои от проблемите. С директива №93/1999 г.  на ЕС 

се признава валидността на е-подпис, а в Р. България той се признава със Закон за 

електронния документ и електронния подпис , приет на 06.04.2001 г. (ЗЕДЕП, 2001). С 

приемането на закона, електронната форма на изявленията бе приравнена с правни последици 

с писмената, респ. е-подпис бе равнопоставен на саморъчния, като по този начин бе отворен 

пътят към развитието и на е-правителство. Този закон създава правна основа за изграждането 

на сигурен електронен обмен с оглед валидността, съдържанието и интегритета на 

електронните изявления.  

Периодът 2005 – 2006 г.  е важен за развитието на българското е-правителство, тъй 

като е свързан с присъединяването на страната ни към ЕС. Обособяват се няколко основни 

проблеми като: необходимост от изграждане на единен портал за ЕАУ; необходимост от 

наличие на висококвалифицирани ИТ кадри, както и значително поскъпване на е-подпис като 

начин за удостоверяване на е-документи. Едно от условията на европейската комисия е 

изграждане на единен портал, базиран на принципа „едно гише“, който до този период 

липсва в държавното е-управление. От своя страна осигуряването на висококвалифицирани 

ИТ кадри в държавната администрация, както и липсата на достатъчно инструменти за 
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привличане на мотивирани млади хора с ИТ образование и приемлива квалификация, е от 

първостепенно значение за развитие на ЕАУ в България. През този период обаче е 

сравнително разрешен проблемът с разнородността на системите, които постепенно започват 

да се интегрират. 

Първоначално се предвижда проектът за е-правителство да се реализира на четири 

етапа – До 2002 г. – предоставяне на онлайн информация за обществените услуги, оказвани от 

държавната администрация; От 2002 г. до 2003 г. – реализиране на етапа едностранно 

взаимодействие, което се изразява в електронен достъп до формуляри и възможност за 

тяхното изтегляне от Интернет; От 2003 г. до 2004 г. – реализиране на етапа двустранно 

взаимодействие, което се изразява в електронна обработка на формуляри, включително 

електронна персонална идентификация и възможност за подаване на информация до 

администрацията по електронен път; последният етап включва периода от 2004 г. до 2005 г. – 

извършване на транзакционни сделки, което включва възможност за е-разплащания и 

доставка на административни услуги по електронен път. Впоследствие се оказва, че 

възможностите и ресурсите на страната ни са силно надценени и не е реалистично в толкова 

кратък срок да се установи двупосочно взаимодействие, както и да се предоставят 

административни услуги по електронен път.  

Това ни дава основание да обособим допълнителни етапи за реализирането на е-

правителство у нас, които най-общо можем да определим като етапи на целенасочено и 

динамично развитие. Еволюцията на българското е-правителство продължава със следващия 

етап през 2007 г. През този период от 2007 г. до 2017 г. са разрешени някои проблеми. 

Частично е решен проблемът с изграждане на единен портал, когато се стартира Единен 

портал за електронни административни услуги, познат като egov.bg, достъпен чрез страницата 

- https://egov.bg/wps/portal/, но той първоначално има по-скоро информативно действие, 

отколкото интерактивно взаимодействие. През този период се засилва компютърната и 

интернет обезпеченост на населението и се повишава компютърната грамотност. Постепенно 

в администрацията започват да работят все повече висококвалифицирани ИТ кадри, но пред 

обществото остава проблемът с електронната идентичност. В България все още личните 

карти нямат функцията на смарт карти с чип, чрез които да се гласува електронно, да се 

плаща електронно и да се заявяват електронно услуги. Това е проблем, който възпрепятства 

развитието на е-правителство, тъй като в много развити държави реализирането на ЕАУ се 

осъществява благодарение на подобни ID карти. Българското правителство се е насочило към 

разрешаване на тези проблеми още през 2014 г., когато се взема решение българските лични 

карти да се превърнат в смарт карти, но това не се осъществява поради липсва на 

необходимата техническа инфраструктура. През 2016 г. Народното събрание гласува промяна 

в Закона за българските лични документи ( ЗБЛД, 2016), според който издаваните от 

01.01.2018  г. лични карти ще са с чип, на който ще има биометрични данни и удостоверение 

за електронна идентичност и електронен подпис на лицето. 

Към момента България разполага с частично изградено е-правителство, което не 

функционира на 100% и не обхваща всички услуги, предлагани от публичната 

администрация. Платформата, представляваща единен сайт на българските институции – 

egov.bg, обединява сайтовете на различни ведомства и дава възможност за по-лесен достъп до 

всички активни е-услуги, които предлага публичната администрация в страната ни, но тя 

също се разработва все още и се допълва, следователно може да се каже, че и тя е далеч от 

желания резултат. За да оценим нивото на използване на ЕАУ от бизнеса и обществото, сме 

анализирали статистически данни от Докладите на администрацията за 2014 г., 2015 г. и 2016 

г. За състоянието на администрацията всяка година се изготвя Доклад 

(Reports_State_Administration_16, 2016) в изпълнение на чл.42 от Закона за администрацията 

(Закон_администрация, 1998), като необходимата информация за изготвянето на доклада се 

https://egov.bg/wps/portal/,%20но
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набира от Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИСДА). Въз 

основа на анализ на данните от доклада ще направим оценка на тенденциите на използване на 

ЕАУ от гражданите.  

Данните от доклада  показват, че към края на 2016 г., предоставените от държавната 

администрация ЕАУ са разпределени, както следва 26 654 за гражданите; 4070 за бизнеса и 30 

517 вътрешни (определени по чл. 39 от Закона за електронно управление), от които 28 743 са 

заявени през портала egov.bg, 834 се реализират чрез онлайн плащане и 940 се характеризират 

с електронно връчване на документи, които са резултат от реализираната е-услуга. Общият 

брой на подадените заявление за ЕАУ за 2016 г. е 8 268 221, от които подадени от граждани са 

2 590 271 (от тях 2 020 677 през egov.bg), от фирмите – 5 673 065 (от тях 5 501 885 през 

egov.bg) и от чужди граждани – 4885 (от тях 2872 през egov.bg). Тази статистика ясно показва, 

че населението все повече използва електронния начин за заявяване на административни 

услуги. Тази теза се доказва чрез сравнителен анализ, направен през 2017 г., на заявените 

административни услуги по електронен път за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. от гражданите и 

бизнеса въз основа на Докладите за състоянието на администрацията. Резултатите от анализа 

са визуализирани на фиг.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.2. Тенденция за подадени заявление за ЕАУ от гражданите и фирмите през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. 

 

Анализът показва, че трендът е с нарастващи темпове, както за бизнеса, така и за 

обществото, което е ярък  показател за нарастващия интерес към ЕАУ. Все още е-услугите 

намират по-голямо приложение във фирмите, които все по-активно използват Интернет, но и 

все повече граждани прибягват до електронния начин на заявяване на услуги, което е 

показател, че обществото все повече осъзнава ползите от електронно правителство. Можем да 

оценим положително развитието на е-правителство през годините, което има тенденция да 

предоставя на обществото все повече ЕАУ. 

Разгледаните етапи на развитие на е-правителство и основните проблеми в тези фази са 

обобщени в табл.1: 
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Табл.1 Основни проблеми в отделните фази на развитие на е-правителство. 

Критерий Подготвителна 

Фаза 

(2000 – 2002) 

Експерименталн

а фаза 

(2002 – 2005) 

Същинска фаза 

(2005 - 2006) 

Фази на 

целенасочено и 

динамично развитие 

(2006 – 2017) 

Неразрешен 

проблем 

 

1. Законодателс

тво; 

2. Разнородност 

на ИС на 

администрац

ията 

1. Доверието към 

е-

правителство; 

2. Психологична

та обвързаност 

с хартиени 

документи; 

3. Компютърна и 

интернет 

обезпеченост. 

1. Скъп КЕП 

квалифициран е-

подпис; 

2. Необходимост от 

е-портал; 

3. Необходимост от 

висококвалифици

рани ИТ кадри в 

администрацията 

Електронна 

идентичност 

Частично 

разрешен 

проблем 

Законодателство Закон за е-

документ и е-

подпис 

Засилва се доверието 

на обществото; 

Интегрират се все 

повече разнородни 

административни 

системи. 

 

Засилва се 

компютърната и 

интернет 

обезпеченост на 

обществото;  

Предложен е е-портал 

на е-правителство; 

Увеличават се 

висококвалифицирани

те ИТ кадри. 

 

Развитието на портала egov.bg е много важна стъпка за оптимизирането и 

модернизирането на държавната администрация. След активното електронизиране на услуги в 

периода 2005 г. – 2007 г. до присъединяването ни като пълноправен член към ЕС на 

01.01.2007 г., се забелязва известен период на съществено забавяне на развитието. 

Активизирането се засилва отново с нов етап  през 2014 г., когато се разработва Стратегия за 

развитие на е-правителство в периода 2014 г. – 2020 г, приета с Решение №163 на 

Министерския съвет от 21.03.2014 г. и която отменя Общата стратегия за електронно 

управление в Република България 2011-2015, като последната така и не влиза в сила. Заедно с 

тази стратегия е приета и Пътна карта за изпълнението на Стратегия за развитие на е-

правителство в периода 2014 г. – 2020 г.  

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Е-правителство е нов начин за качествени промени в процеса на модернизиране на 

държавната администрация с използването на развиващата се обща мрежова среда. 

Използването на Интернет като канал за връзка с е-правителство ще се засили заедно с 

възможностите за използване на автоматизирани административни услуги, което означава, че 

е-правителство е катализатор за развитие на информационно общество в Р. България. Това е 
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важна част от процеса по предоставяне на качествени ЕАУ на гражданите и бизнеса и 

гарантира ефективно функциониране на администрацията в условията на пълноправно 

членство в ЕС. В края на 2016 г. се забелязва положителна тенденция в подобряването на 

обслужването и нагласите на гражданите и бизнеса към работата на администрацията и 

използването на ЕАУ. Основните изводи от изследването показват преобладаващо позитивни 

оценки на удовлетвореност от работата на администрацията по предоставяне на услуги и 

информация за гражданите и бизнеса. Въпреки разгледаните предимства на електронните 

администратвни услуги в контекста на развитието на е-правителство в Р. България, то 

страната ни все още изключително много изостава в това отношение. 
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7. СЪКРАЩЕНИЯ: 

 

 ARPANET  - Advanced Research Project Agency Network 

 ЕАУ – електронни административни услуги 

 ЕК – европейска комисия 

 Е-правителство – електронно правителство 

 ЕС – европейски съюз 

 ЗЕДЕП - Законът за електронния документ и електронния подпис  

 ИКТ – информационни и комуникационни технологии 

 ИТ – информационни технологии 

 ИСДА - Интегрирана информационна система на държавната администрация  

 КЦИКУТ - Координационен Център за Информационни, Комуникационни и 

Управленски Технологии 

 МДААР - Министерство на Държавната Администрация и Административна реформа  

 ООН – организация на обединените нации 

 

 

 

 


