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 Aгенция за устойчиво развитие и 
евроинтеграция (AУРЕ) 

 

E-ПРАВИТЕЛСТВО 

ГЕОФРАФСКА ИНФОРМАЦИОН-

НА СИСТЕМА ЗА МЕСТНATA И 

ДЪРЖАВНA ВЛАСТ 

 

Обща информация 

Осъществяването на проекта за 

електроно (е)-правителство на местно 

равнище е главен приоритет за 
Агенция за устойчиво развитие и 

евроинтеграция (AУРЕ). 

  
Дейностите на АУРЕ в тази област са в 

рамката и за подпомагане на 

цялостната реформа в Българската 

държавна/обществена администрация. 
 

Основавайки се на предложение на 

АУРЕ, на 30 април, 2002, в рамките на 
постоянната комисия България-

Бавария и водена от Министъра на 

държавната администрация, г-н 
Димитър Калчев бе създадена работна 

група по (е)-правителство. 

 

Семинар: 
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ ЗА E-

ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ОБЩИНИТЕ 

НА СОФИЯ И РУСЕ  
бе проведен през Октомври, 2003 в 

София. Семинарът бе подготвен с 

помоща на Българската държавната 
администрация и с участие на експерти 

от звеното за Бизнес услуги на Сименс. 

 

В Мюнхен, на 16 Декември, 2002 
между България и Бавария  бе подпи-

сан меморандум за сътрудничество в 

областта на (е)-правителство от Мини-
стъра на държавната администрация,  

г-н Димитър Калчев и Министъра на 

провинция Бавария Ервинб Хубер. 
 

На 7 Март, 2003  работнатa група по 

(е)-правителство в рамките на 

постоянната комисия България- 
Бавария бе одобрена със заповед на 

Премиер-министъра на България 

 

Цели 

- Трансфера на добра практика и 

познания в областта на (е)-

правителство; 

- Поддръжка на Националната 

стратегия по (е)-правителство; 

- Помощ на реформата в админи 

страцията в пред-присъедини-

телния процес, прозрачност в 

управлението и трансфер на 

информация, антикорупционни 

мерки и засилване на 

градажданското общество; 

- База данни от дигитална 

информация;  

- Интегриран и поток/обмяна на  

прозрачна информация между 

различните информационни 

системи в правителството, 

местната администрация и 

обществените услуги; 

- Реализирането на концепцията  

ОТВОРЕН ГИС, и по 

специално в управлението на 

обществените услуги и земята; 

- Отдалечено чуствително 

управление и навигация на 

геоданни основано на 

Европейската мрежа EUPOS; 

- Изработване и осъществяване 

на пилотни проекти за 

обществени е-услуги  
 

Процедури и управление 

Семинар по (е)-правителство е 
отправната точка и целева основа за 

бъдещо сътрудничество между 

България и Бавария. Семинарът  се 

проведе в София, по време на дните на 
културата на Бавария, през Maй 2003г. 

 

На основата на резултатите от семина-
ра, ще бъдат разаработени пакет от 

теми и действия одобрени в 

съвместния План за Действие. 
 

Съвместната работна група по (е)-

правителство ще бъде отговорна за 

управлението на тази дългосрочна про-
грама и процес в рамките на постоян-

ната комисия България-Бавария. От 

Българска страна, партньори са – 
държавната администрация, работната 

група по (е)-правителство на местно 

равнище, АУРЕ, Министерството на 
финансиите и държавните структури 

(свързани с различни приоритети – 

кадастър, регистри и т.н.), общините 

София и Русе.  
 

Този доклад не е един ограничен 

проект, но съвместен процес за 
изработване и реализиране на различни 

дейности по (е)-правителство. Това е 

един гъвкав процес насочен към 
намиране на решения, давайки 

приоритет на трансфера на опит и 

познания, и на практически мерки. 

 
Процесът е отворен за други партньори 

и  сътръдници.  

 
 

СЕМИНАР ПО E-

ПРАВИТЛЕЛСТВО 

Система за Геоинформация за 

Местните и Държавни власти 

Най-добра 

практика;Иновационни 

системи; 

Ефикасно реализиране 
Май, 22 и 23, 2003 � Хотел Шератон   

София 

� Регистър на електронните средства 
� Елетронен регистър на недвижимата 

собственост 

� Елетронен регистър на регионалното 

планиране  
� Елетронен регистър на земята 

� Трансформация на дигитални дaнни  

���� Геоинформационна система като 

средство за управление на околната 

среда и контрол  

Поканени бяха повече от 60 вишси 
high level administrators, 

дъпредставители на държавна и 

общинска администрация, експерти. 
Семинарът по (е)-правителството беше 

орга-низиран от Държавната 

канцелария на Бавария с помoшта на 
АУРЕ и работнатa група по (е)-

правителство на местно равнище. 

Семинарът е подппомогнат от 

Министъра на държавната админи-  
страция,  г-н Димитър Калчев, кмета на 

София– г-н Стефан Софиянски и кмета 

на Русе – г-жа. Елеонора Николова. 
 

Основни направления: кадастър, реги- 

стър, дигитални база от данни, ГИС в 
услугите, пилотни проекти на местно 

равнище.  

Първите проекти, които предстоят да 
бъдат подготвени и започнати са за 

градовете  София и Русе. 

Бъдещите действия ще бъдат 

дикутирани и изработени от сувмест-
ната Българо-Баварска работнатa група 

по (е)-правителство, в рамките на План 

за Действие  
Специално внимание ще бъде отделено 

на инвестиционния механизъм 

помогащ реализиранете на проектите 
по  (е)-правителство. 

За контакти: 

арх. Кристиян Миленов 

AУРЕ - Екорегиони). 

тел/факс: +3592 9818216; +3592 745021 
asde@online.bg 

stalkerkm@mobikom.com 

www.asde-bg.org  


