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ОБЩА ЧАСТ 

 

1. Предмет и система на информационното право. 

2. Информационно общество – понятие, качества. Европейски актове за информационното 

общество. 

3. Информационното право и други правни отрасли и науки. Източници на информационното 

право. 

4. Действие на правото в информационното общество. 

 

ПРАВОТО ВЪВ ВИРТУАЛНАТА СРЕДА 

 

5. Виртуална правна реалност. 

6. Образуване и състав на виртуалната правна реалност.  

7. Правни субекти и правосубектност във виртуалната среда.  

8. Официални електронни издания на нормативни юридически актове. 

9. Електронни регистри – понятие, видове, правна уредба. 

10. Персонални среди за запазване на лични данни и индивидуални юридически актове. 

11. Юридически производства във виртуалната среда.  

12. Средства за удостоверяване на правни изявления във виртуалната среда. Електронни 

сертификати и електронни подписи.  

13. Електронни печати. Удостоверяване на време. 

14. Обмен на правни изявления във виртуалната среда. 

 

ПРАВНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЪВ ВИРТУАЛНАТА СРЕДА 

 

15. Електронна идентичност и електронна идентификация на правните субекти. Електронни 

регистри за правни субекти.  

16. Представителство във виртуалната среда. 

 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТИ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО 

 

17. Юридически факти в информационното общество – понятие, видове. Виртуални юридически 

факти. 

18. Запазване, достъп и използване на виртуални юридически факти. Електронни регистри за 

юридически факти. 

 

СУБЕКТИВНИ ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО 

 

19. Развитие на субективните права в информационното общество. Нови права на гражданите в 

информационното общество. 

20. Юридически задължения във виртуалната среда. 

21. Защита на субективните права във виртуалната среда. Защита на правото на личен живот във 

виртуалната среда. 

 



ПРАВНИ ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО  

 

22. Правни волеизявления в информационното общество - понятие, видове. 

23. Образуване на правни изявления във виртуална среда. Ограничения в съдържанието на 

правните изявления във виртуална среда. 

24. Електронни изявления, видове, субекти. Електронни съобщения. 

25. Автоматични електронни изявления - понятие, правна уредба, приложно поле. 

 
ФОРМА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИ АКТОВЕ ВЪВ ВИРТУАЛНАТА СРЕДА 

 

26. Форма на електронните изявления.  

27. Юридически актове във виртуалната среда. Видове. 

28. Електронни индивидуални юридически актове. 

29. Електронни частни документи. 

30. Приложение на електронните изявления. Електронни регистри за индивидуални юридически 

актове и за частни документи. 

 
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗЯВЛЕНИЯ  

 

31. Удостоверяване на електронни изявления.  

32. Особени правила за удостоверяване на електронни изявления. 

 
ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗЯВЛЕНИЯ 

 

33. Изпращане, предаване и получаване на електронни изявления. Посредник при електронните 

изявления. 

 
ДЪЛГОТРАЙНО ЗАПАЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗЯВЛЕНИЯ 

 

34. Дълготрайно запазване на електронни изявления. Доказателствена сила на електронните 

изявления. 

 
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРАВНИ ИЗЯВЛЕНИЯ 

 

35. Преобразуване на правни изявления от материална в електронна форма и обратно. 

 
ОСПОРВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗЯВЛЕНИЯ 

 

36. Валидност на електронните изявления. Основания за оспорване на електронни изявления. 

 

 

ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО 

 

37. Правни отношения във виртуалната среда – понятие, видове, структура.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВОТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО 

 

38. Реализация на правото във виртуална среда. Форми на реализация на правото във виртуална 

среда.  

 



 

ОБОБЩЕНИЯ 

 

39. Правото на информационното общество – обща характеристика.  

 

 

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

 

ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАЦИЯ 

 

40. Електронна демокрация – понятие. Участие на гражданите в демократичните процеси – норми 

и практика. Актове на Европейския съюз. 

41. Електронно гласуване. Препоръка № 11 от 2004 г. на Съвета на Европа за електронното 

гласуване. Правна уредба у нас. 

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

42. Защита на личните данни – основни понятия 

43. Принципи за обработването на лични данни.  

44. Права на субекта на данни.  

45. Администратор и обработващ лични данни.  

46. Длъжностно лице по защита на данните. Особени ситуации на обработване на лични данни.  

47. Независими надзорни органи. Европейски комитет по защита на данните. 

 

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ. ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР 

 

48. Обществена информация и информация от обществения сектор. Задължени субекти. Субекти 

на правото на достъп. Основни принципи. 

49. Видове обществена информация. Достъп до официална и служебна обществена информация. 

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация. Отказ за предоставяне на 

достъп. Подсъдност и обжалване на решенията и отказите за предоставяне на достъп. 

50. Повторно използване на информация от обществения сектор. Субекти на правото на повторно 

използване. Процедура за предоставяне на информация от обществения сектор. Отказ за 

предоставяне. Подсъдност и обжалване на отказите. 

 

 

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО 
 

51. Електронно управление и електронно правителство – понятие, история. Актове на 

Европейския съюз.  

52. Правна уредба на електронното управление. Предмет на Закона за електронното управление. 

 

ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ 
 

53. Електронно правосъдие, понятие. Актове на Европейския съюз. 

54. Концепция за електронно правосъдие. Нормативна уредба на електронното правосъдие. 

 

ИМЕНА НА ДОМЕЙНИ 



 

55. Имена на домейни – понятие, структура, видове. Органи, администриращи домейните. 

Принципи за упълномощаване и администриране на национални домейни. Процедури за 

регистрация на имена. 

56. Правна същност на имената на домейни. Процедури (съдебни, административни и 

арбитражни) за решаване на спорове за имена на домейни. Подсъдност, съдебна практика. 

 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

 

57. Електронна търговия - понятие. Директива 2000/31/ЕС за електронната търговия. Правна 

уредба у нас. 

58. Доставчик и получател на услуги на информационното общество. Задължения на 

доставчиците при сключване на договори чрез електронни средства. Отговорност на 

доставчиците на услуги на информационното общество. 

59. Непоискани електронни съобщения. Режими по Директива 2000/31/ЕС и по Директива 

2002/58/ЕС. Правна уредба у нас. 

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН НА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

60. Международен обмен на правна информация. Европейска конвенция за обмен на правна 

информация между държави. 
 

септември, 2018 г. 

проф. Кискинов 

 


