
ДИАЛОГ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 

КОНЦЕПЦИИТЕ за
е-ПРАВИТЕЛСТВО

и 

ДИАЛОГ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 

КОНЦЕПЦИИТЕ за
е-ПРАВИТЕЛСТВО

и 

5-та Национална конференция, е-Здравеопазване

София 2010, 17 февруари

5-та Национална конференция, е-Здравеопазване

София 2010, 17 февруари

и 

е-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

законова база и практически измерения

и 

е-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

законова база и практически измерения

инж. Николай ДИЛОВ,

Дирекция “Електронно управление” 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. МТИТС

инж. Николай ДИЛОВ,

Дирекция “Електронно управление” 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. МТИТС



ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ
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Електронното управление –

национален приоритет
Основните стратегически документи, които поставят като 
приоритет електронното управление, са:

• Програмата на правителството за европейско развитие на 
България 2009-2013
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България 2009-2013

• Декларация на министрите, отговорни за политиките по 
електронно правителство на Европейския съюз Приетата 
през 2009г. в Малмьо 

• Лисабонската стратегия. За развитието на този приоритет е 
дефинирана Концепция за електронно управление в 
България 2010-2015 година, която се основава на 
принципите на доброто управление

• Програма ISA 2010-2015 (наследник на IDA-1, IDA-2, IDABS)



Стратегически цели (е-Health)

Министрите  на  здравеопазването  на  страните-членки  
на  Европейския съюз се обединиха над три основни 
цели, които трябва да бъдат постигнати в полза на 
гражданите и на Европейския съюз като цяло      

Те са: 
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Те са: 

• Използване на електронни здравни карти; 

• Предоставяне на здравни услуги он-лайн; 

• Изграждане  на  европейски  информационни  мрежи  в  
областта  на здравеопазването



Стратегически цели (е-Gov)
1. Всеобхватни и качествени административни услуги, съобразени с нуждите на 

потребителя. 

2. Отворено и прозрачно управление, чрез широко използвани възможностите на 

новите технологии за: 

�участие на гражданите в управленските процеси; 

�достъп до обществена информация; 

�отчетност при изпълнение на политиките и дейността на администрацията; 
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�отчетност при изпълнение на политиките и дейността на администрацията; 

�изграждане и въвеждане на системи за провеждане на електронно гласуване. 

3. Ефективно, ефикасно и устойчиво управление, чрез: 

�въвеждане в експлоатация на интеграционната среда на електронното управление 

и единната входна точка; 

�еднократно събиране на данни от администрацията и многократното им използване, 

прилагайки служебното начало; 

�постепенно преминаване към безхартиен оборот на документи, моделиране и 

промяна на работните процеси и ориентация към организационна ефективност; 

�въвеждане на приоритетни електронни услуги; 

�развитие и преизползване и на мрежови и информационни ресурси. 
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ее--УправлениеУправление

МИНИСТЪР, ПРЯКО АНГАЖИРАН С РАБОТЕЩО
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Е-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
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ее--ПравосъдиеПравосъдие
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Е-ОБРАЗОВАНИЕ

ее--ОбразованиеОбразование

Е-ЕВРОПА � Е-БЪЛГАРИЯ (очаква включване)

eGov, eHealht, eDemoctacy, eProcurement, etc.

2010 2010 --20152015



Структури на електронното 

управление в секторната политика
• Дирекция “Електронно управление” заедно с 

изградената платформа на е-Правителсвото и 
продължаващото надграждане на проекта-модел 
(МТИТС )
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(МТИТС )

• Дирекция “Електронно здравеопазване” заедно с 
инфраструктурата на националната здравната 
система (МЗ)

• и цялата национална платформа за електронно 
управление (комуникации, системи за 
управление (АИС), мрежи и разбира се хората)



Моментна снимка
Министерски съвет

взаимовръзки

Министерство на 

образованието 

науката и 

Министерство на 

зравеопазването 

МЗ

Министерство 

на транспорта, 

информационни

те техлологии 

и съобщенията 

МТИТС

Z-то М-во
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ИА ЕСМИС

Изпълнителна агенция 

Електронни 

съобщителни мрежи и 

информационни 

системи

1. Отдел: “Политика и 

развитие на 

информационното 

общество

науката и 

младежта

МОНМ

Е-Дирекция

Е-Дирекция

МТИТС

Е-Дирекция



� Щадящ подход към обществото и електронното 

управление (еGovernance) за интеграция в областта на 

здравето, сигурност и административно обслужване по 

електронен път

ЗАДАЧИТЕ  
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� Обединяване инфраструктурите и готовността им за 

промяна за изграждане на електронно правителство.

� Интеграция на информационните системи



Информацията

� Информация за:

• компютърната и медицинска техника

• информационни системи в здравеопазването

• мрежи, комуникации и достъп до интернет
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• ИТ грамотност на медицинския персонал

• използване на консултантски услуги



• Оперативна съвместимост - отворени стандарти за 
технологични решения;

• Прилагане на бизнес модели при внедряването на 

Организационни аспекти на 

електронното управление
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• Прилагане на бизнес модели при внедряването на 
новите технологии – организация на работа, публично-
частното партньорство и др;

• Проектен подход при финансирането и реализацията на 
отделните дейности от електронното правителство;

• Ползване на европейски и световни добри практики за 
еУслуги;



За външно 

финансиране 

ИКТ проектите
(само за последните 4 год)
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Планирано 
финансиране 
429 млн. лв.

финансиране 
113 млн.лв.
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2006-2010
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Компютри нисък клас

Процесор: по-малко или равно на 600МHz 
Памет: по-малко или равно на 128MB

Компютри среден клас
Процесор: повече от 600MHz и по-малко или равно на 1000MHz 
Памет: повече от 128МВ и по-малко или равно от 256MB

Компютри висок клас
Процесор: повече от 1000МHz 
Памет: повече от 256MB

От наличните всички компютри - 
Брой компютри, които се използват за сървъри

От наличните всички компютри - 
Брой компютри, които се използват за работни станции



Техническа 

осигуреност  

2010

14
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Закона за електронно управление (ЗЕУ)

НЕ се познава и прилага в пълна степен

НЕ са назначени служители, пряко 

отговорни за еУправление,

НЕ са назначени звена и НЕ са назначени 
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Добра практика
� Общо хардуерно стопанство с ИТ системи

� Еднакви критерии за ведомствата с данни по 

отношение на инфраструктурата за е-

правителство

� Гъвкавост в подхода за приложенията за 

еGovernment  и еHealth, eBusiness, eServices

eHealth Conference 2010, Sofia - Hilton 17



Оперативна съвместимост 

Стандарти и решения

DigSig SSL
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DigSig

XSLT

XSL:FO

Oracle 
DB

SSL

PKCS#7

XML

XSD



Информационни потоциИнформационни потоциИнформационни потоци

МФ

НОИ

НЗОК

обработка
контрол
събиране

Клиенти 
(физически 

декларации

Специални

регистрации
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Публични
дружества

събиране(физически 

и 
юридически 

лица)

плащания

Издаване 

на 

документи

Други
институции
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Интеграция на системи, данни 

и интерфейси

СУП
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“стари”

системи

интерфейси

електронни 

услуги

Сигурност



Електронни услуги

2010:

Електронно правителство

- Портал www.egov.bg

2015:

Електронно управление

- eGovernment, eHealth, eDemocracy, 
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- услуги; www.portal.egov.bg

- Електронно архивиране www.arhives.bg

- електронно досиe www.zdravenportal.bg

Обмен на информация със системи на ЕС

НАТО, Шенген, Стокови борси, ЕС пазар

eEducation, eSecurity, eCitizen, 

eAdministration

- eProcurment, еCulture …eWorld 2020

Свободно и сигурно движение на 

информация стоки, услуги и хора
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Благодаря !

eHealth Conference 2010, Sofia -
Hilton
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Nikolay.Dilov@mtitc.government.bg


