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Днес, ще трябва да си припомните: 

УРОК: ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ В ИНТЕРНЕТ. 

УПРАЖНЕНИЕ 
https://ebook.domino.bg/books/9/it/#page=27 
https://anubis-bulvest.kitaboo.com/reader/MobileReader/cloud-reader/kitaboo-
reflowable.html#/main/https;%7C%7Canubis-
bulvest.kitaboo.com%7CContentServer%7Cmvc%7Cs3view%7C64678%7Chtml5%7C64678?readerTy
pe=new&pageMode=double&page=48 
 

 

 

Изпълнете следните задачи 

Задача 1 

Запишете основните задачи на електронното правителство 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

задачи на  
Отговор:  

 Да създаде нови форми на взаимодействие между държавните органи.  

 Да оптимизира предоставянето на държавни услуги на обществеността и 

бизнеса.  

 Да разшири възможностите за самообслужване на гражданите.  

 Да повиши технологичната осведоменост и умения на гражданите.  

 Да намали влиянието на географския фактор на местоположението.  

 Да улесни комуникацията между държавните институции и гражданите. 

 
 

УРОК ПО „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“   

С УЧЕНИЦИ ОТ  IХ 
а
   КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

ТЕМА НА УРОК:  

ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ В ИНТЕРНЕТ. УПРАЖНЕНИЕ 

   

 

https://ebook.domino.bg/books/9/it/#page=27
https://anubis-bulvest.kitaboo.com/reader/MobileReader/cloud-reader/kitaboo-reflowable.html#/main/https;%7C%7Canubis-bulvest.kitaboo.com%7CContentServer%7Cmvc%7Cs3view%7C64678%7Chtml5%7C64678?readerType=new&pageMode=double&page=48
https://anubis-bulvest.kitaboo.com/reader/MobileReader/cloud-reader/kitaboo-reflowable.html#/main/https;%7C%7Canubis-bulvest.kitaboo.com%7CContentServer%7Cmvc%7Cs3view%7C64678%7Chtml5%7C64678?readerType=new&pageMode=double&page=48
https://anubis-bulvest.kitaboo.com/reader/MobileReader/cloud-reader/kitaboo-reflowable.html#/main/https;%7C%7Canubis-bulvest.kitaboo.com%7CContentServer%7Cmvc%7Cs3view%7C64678%7Chtml5%7C64678?readerType=new&pageMode=double&page=48
https://anubis-bulvest.kitaboo.com/reader/MobileReader/cloud-reader/kitaboo-reflowable.html#/main/https;%7C%7Canubis-bulvest.kitaboo.com%7CContentServer%7Cmvc%7Cs3view%7C64678%7Chtml5%7C64678?readerType=new&pageMode=double&page=48
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Задача 2  

Отворете сайта на НАП, разгледайте услугите които предлага и направете 

справка на здравноосигурителния си доход. 

Запишете 

 услуги с електронен подпис; 

 услуги със свободен достъп; 

 услуги с ПИК (персонален 

идентификационен код)  

 

 

 

Отговор:  

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Електронни усНП  
Услуги с електронен подпис  
• Искания за възстановяване на ДДС  

• Предаване на данни от агент-платци  

• Подаване на дневни отчети  

Услуги със свободен достъп  
• Проверка на здравноосигурителния ви статус  

• Плащане на данъци и осигуровки  

• Изтегляне на данъчноосигурителни документи  

Услуги с ПИК (персонален идентификационен код)  
• Подаване на искане за издаване на документи  

• Справка за осигурурителния доход 

 

 

Задача 3  

Отворете и разгледайте сайтове на държавни институции 

Отговор:  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

сайтове на държавни институции.  

Върховната институция в България е президентът. Уеб сайтът на Президентството е с 

адрес www.president.bg.  

Според конституцията на България съществуват три вида власти:  

• законодателна власт – Народно събрание (уеб адрес www.paliament.bg).  

• изпълнителна власт – Министерски съвет (уеб адрес www.government.bg), 

министерства, агенции и др.  

• съдебна власт – Висш съдебен съвет (уеб адрес www.vss.justice.bg), прокуратура, съд, 

следствие.  

Уеб адреси на сайтове на други важни държавни институции:  

• Министерство на образованието и науката – mon.bg.  

http://www.government.bg/
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• Министерство на вътрешните работи – www.mvr.bg.  

• Конституционен съд – www.constcourt.bg.  

Електронно правителство  
Електронното правителство (англ. electronic government) е използване на 

информационни и комуникационни технологии за предоставяне на обществени услуги 

и информация на граждани, бизнес и други учреждения. То е система за управление на 

електронни документи на публичната администрация.  

Електронното правителство предоставя:  

 автоматизиране на административните процеси  

 подобряване ефективността на работата и качеството на услугите  

 намаляване на разходите за администрация  

 денонощна работа  

 

 


