Въпросник за провеждане на изпит за докторант
в професионално направление 3.6 право, информационно право
2017 г.
Обща част

1.
2.
3.
4.

Предмет и система на информационното право.
Информационно общество – понятие, качества. Европейски актове за информационното общество.
Информационното право и други правни отрасли и науки. Източници на информационното право.
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. Понятие за лични данни. Принципи за събиране и обработване на лични данни. Конвенция на Съвета
на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. Българското
законодателство за защита на личните данни. Органи, правомощия.
43. Задължения на администратора на лични данни. Защита на личните данни. Права на физическите
лица. Предоставяне на лични данни на трети лица. Обжалване на действията на администратора на
лични данни.
44. Защита на личните данни при електронните съобщения. Запазване на данни.
Достъп до обществена информация. повторно използване на информация от обществения сектор
45. Обществена информация и информация от обществения сектор. Задължени субекти. Субекти на
правото на достъп. Основни принципи.
46. 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.
47. 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.
Доставчик на удостоверителни услуги.Удостоверения за електронен подпис.

48. Доставчик на удостоверителни услуги. Изисквания към дейността на доставчика. Задължения на
доставчика. Отговорност на доставчика, титуляря и автора.

49. Удостоверение за квалифициран електронен подпис. Издаване, спиране, възобновяване и
прекратяване действието на удостоверението. Регистърна институция. Признаване на удостоверения,
издадени от доставчици, установени в други държави.
50. Удостоверения за електронен подпис в администрациите. Видове удостоверения. Издаване,
използване, подновяване и прекратяване на удостоверенията.
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. Роля на ICANN и на държавата при

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. Типов закон за електронната търговия на УНСИТРАЛ. 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.
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Нормативни актове
Конституция на Република България от 1991 г.
Закон за достъп до обществената информация (Обн. ДВ. бр. 55 от 7 юли 2000 г.)
Закон за електронния документ и електронния подпис (Обн. ДВ. бр. 34 от 6 април 2001 г.)
Закон за електронното управление (Обн. ДВ. бр. 46 от 2007 г.)
Закон за защита на личните данни (Обн. ДВ. бр. 1 от 4 януари 2002 г.)
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Закон за електронната търговия (Обн. ДВ. бр. 51 от 23 юни 2006 г.)
Закон за защита на потребителите (Обн. ДВ. бр. 99 от 9 декември 2005 г.)
Актове на Европейския съюз и международни организации
Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно
електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар
и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. ОВ, L 257, 28.08.2014 г.
Регламент (ЕС) № 679/2016 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) ОВ, L 119/1, 4.05.2016 г.
Регламент (ЕС) 874/2004 за установяване на правила за прилагане и действие на домейна .eu и
принципите за управление на регистрацията.
Регламент (ЕС) 733/2002 за прилагане на домейна .eu.
Препоръка № 15 от 2004 г. на Съвета на Европа за електронното управление.
Препоръка № 11 от 30 септември 2004 г. на Съвета на Европа за електронното гласуване.
Конвенция на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични
данни.
Закон-модел на УНСИТРАЛ за електронната търговия.

Директива 2000/31/ЕС за електронната търговия.
Конвенция на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство.
Комюнике на Европейската комисия за незаконно и вредно съдържание в Интернет.
Рамково решение 2005/222 на Съвета на Европа от 2005 г. за атаките срещу информационни системи.
Решение № 854/2005/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 11 май 2005 г. за приемане на
многонационална Общностна програма за насърчаване по-безопасното използване на Интернет и новите
он-лайн технологии.
Резолюция 2007/C 68/01 на Съвета от 22 март 2007 г. относно Стратегия за сигурност на
информационното общество в Европа
Актове, поместени в сайта www.law.uni-sofia.bg
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проф. Кискинов

