
ВЪПРОСНИК ПО ПРАВНА ИНФОРМАТИКА 

за учебната 2018/2019 г., редовно и задочно обучение 

 

 

ТЕОРЕТИЧНА ПРАВНА ИНФОРМАТИКА 

 

1. Предмет, методи и задачи на правната информатика. 

2. Информация, системи, модели. Информация и социални организации. 

3. Информационни технологии и информационни системи — понятие, видове. Съвременно 

състояние и перспективи.  

 

Общи въпроси на правната информатика 

 

4. Правна информация — определение, видове, характеристика. История на 

информационните идеи в правото. 

5. Източници и носители на правната информация. Възприемане на правната информация. 

 

Организация на правната информация 

 

6. Правна информация в знакова форма. Нормативни актове — информационна 

характеристика, видове, реквизити.  

7. Структура на нормативните актове. Организация на нормативната материя. Динамика на 

информацията в нормативните актове. 

8. Езикът на нормативните актове. Препратки между разпоредбите на нормативните актове. 

9. Правоприлагащи актове, статистическа информация, други видове правна информация в 

знакова форма. 

 

10. Структурите в правната система като носители на информация. Понятийни структури, 

класификатори и тезауруси. Европейският тезаурус Eurovoc. Концептуални юридически 

конструкции. 

11. Правната информация в нормативните структури. Нормативните юридически конструкции 

като носители и обединители на правна информация. 

12. Правна информация във функционалните структури от правни норми. 

13. Връзки между правни норми. 

14. Правна информация в системата на законодателството и в системата на държавните органи. 

Нормативни юридически конструкции за организационни структури. 

 

Обработка на правната информация 

 

15. Обработка на правната информация — понятие, видове способи за обработка. 

16. Търсещи въпроси за обработка на знакова информация и за обработка на структури. 

17. Общи способи за обработка на правната информация. Системен анализ. 

18. Статистически анализи и класифициране като общи способи за обработка на правната 

информация. 

19. Специализирани способи за обработка на правната информация. Процедура за юридическа 

консултация. 

20. Процедура за създаване на нормативни юридически конструкции. Извличане на общо 
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правило от съдебни решения. 

21. Способи за обработка на правната информация за създаване на разпоредби. 

22. Способи за обработка за изменение и отмяна на нормативни актове. 

23. Юридическото тълкуване като способ за обработка на правната информация. 

24. Установяване на връзки между правни норми. Логически методи и правила за обработка на 

правната информация. 

 

Използване на правната информация 

 

25. Правната информация в механизма на правното регулиране.  

26. Използване на правната информация в правотворчеството и в правоприлагането. 

27. Правната информация във виртуалната правна реалност. 

 

 

ПРИЛОЖНА ПРАВНА ИНФОРМАТИКА 

 

28. Обхват и граници на автоматизираната обработка на правната информация. 

29. Правни информационни системи.  

30. Използване на Интернет за организиране и обработка на правната информация. 

31. Информационни системи и услуги в електронното правителство.  

32. Методи за изграждане на електронно правителство. 

33. Системи, основани върху юридически знания. Правни онтологии. 

34. Системи за бизнес анализи. 

35. Информационни системи и технологии в правотворчеството.  

36. Информационни системи и услуги в електронното правосъдие. Единна информационна 

система за противодействие на престъпността - ЕИСПП.  

37. ЕСГРАОН. 

38. Търговски регистър. БУЛСТАТ.  

39. Административен регистър. Регистър на обществените поръчки. 

40. Информационни източници на Европейския съюз. Eur-Lex, N-Lex. Служба за публикации 

на ЕС. Сайтът на Съда на Европа.  

 

 

септември, 2018 г. 

проф. Кискинов 


