ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Божидар Божанов - министър на електронното управление

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на
Съвет за електронно управление при Министерския съвет
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл.31, ал.2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, предлагам на Вашето внимание проект на Постановление
на Министерския съвет за създаване на

Съвет за електронно управление при

Министерския съвет.
Съгласно чл. 21 от Закона за администрацията Министерският съвет може да
създава съвети като постоянно действащи консултативни органи на правителството,
осигуряващи координация в сферата на изпълнителната власт, както и сътрудничество
с други държавни органи, органи на местното самоуправление и с неправителствени
организации при определянето и провеждането на държавната политика в дадена
област или по особено важни въпроси от обществена значимост.
С Постановление № 268 на МС от 26 септември 2011г. е създаден Съвет за
електронно управление (СЕУ, Съветът) като орган на Министерския съвет за
координация на мерките и дейностите за въвеждане и развитие на електронното
управление. Постановлението е обнародвано в ДВ. бр.77 от 4 октомври 2011г. и е
изменяно и допълвано многократно - ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., ДВ. бр.67 от 12
Август 2014г., ДВ. бр.84 от 10 Октомври 2014г., ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г., ДВ.
бр. 33 от 8.05.2015 г. и ДВ. бр. 86 от 1.11.2016 г.

гр. София, 1000
бул. „Дондуков“ № 1

Действащата към момента уредба, регламентираща състава и функциите на СЕУ
не отразява актуалната структура на Министерския съвет и не е в съответствие с
внесените за разглеждане от Народното събрание изменения и допълнения на Закона за
електронното управление, приети от Министерския съвет с Решение № 26 на МС от
25.01.2022 г. Поради това съветът не може да изпълнява функциите си, което води до
реалната

липса

на

ефективен

координационен

механизъм,

обединяващ

заинтересованите страни при изпълнението на политиката за електронно управление.
Съгласно последните изменения и допълнения на Постановление № 268, в сила
от 1.12.2016 г., Съвет за електронно управление става консултативен орган на
Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ). Председател на Съвета става
председателят на ДАЕУ, който също така следва да определя със Заповед поименния
му състав. Секретар на Съвета става директорът на дирекция „Политики за еуправление“ в ДАЕУ. Същевременно, с решение на Народното събрание за приемане
на структура на Министерския съвет на Република България от 13.12.2021 г., обн. ДВ
брой 106/ 2021 г., се приема нова структура на Министерския съвет, включително и
министър на електронното управление.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното
управление (ЗИД на ЗЕУ), одобрен с Решение № 26 на МС от 25.01.2022 г. и внесен в
Народното събрание, предвижда възлагането на всички правомощия, които упражнява
председателят на ДАЕУ в областта на електронното управление и правомощията в
областта на информационните технологии, на министъра на електронното управление.
Министърът на електронното управление провежда държавната политика в областта на
електронното

управление

и

в

областта

на

информационното

общество

и

информационните технологии във взаимодействие с другите органи на изпълнителната
власт. С § 8. (1) от законопроекта Държавна агенция „Електронно управление“ към
Министерския съвет се закрива, а съгласно § 8. (3) правомощията на председателя и на
заместник-председателите

на

Държавна

агенция

„Електронно

управление“

се

прекратяват с влизането в сила на закона.
Гореизложеното налага привеждане на нормативната уредба, регламентираща
създаването

и

функционирането

на

Съвета

за

електронно

управление

към

Министерския съвет в съответствие с приетата от Народното събрание на Република

България структура на Министерския съвет, както и в съответствие с измененията и
допълненията на Закона за електронното управление.
Поради големия брой необходими изменения е целесъобразно да бъде прието
ново Постановление, с което да се отмени Постановление № 268 на МС от 26
септември 2011 г.
Председател на съвета е министърът на електронното управление, а заместникпредседател - заместник-министър на електронното управление, определен от
председателя на съвета.
Членове на съвета са:
1. заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на
финансите;
2. заместник министър-председателят по ефективното управление;
3. заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър
на икономиката и индустрията
4.

заместник

министър-председателят

на

регионалното

развитие

и

благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството
5. заместник министър-председателят по климатични политики и министър на
околната среда и водите
6. министърът на образованието и науката;
7. министърът на вътрешните работи;
8. министърът на отбраната;
9. министърът на здравеопазването;
10. министърът на транспорта и съобщенията;
11. министърът на иновациите и растежа;
12. министърът на културата;
13. министърът на труда и социалната политика;
14. министърът на земеделието;
15. министърът на туризма;

16. министърът на външните работи;
17. министърът на енергетиката;
18. министърът на спорта;
19. министърът на правосъдието;
20. главният секретар на Министерския съвет;
21. изпълнителният директор на Института по публична администрация;
22. изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в
Република България;
Поименният състав на съвета, включително резервните членове, се определя или
променя със заповед на председателя на съвета – министъра на електронното
управление. Секретар на съвета е държавен служител в Министерство на електронното
управление и участва в заседанията на съвета без право на глас.
За подпомагане работата на съвета при изпълнение на функциите му към него се
създава Бизнес съвет, в който участват по двама представители на организации от
сектора на информационните и комуникационните технологии. Създава се и Постоянна
работна група, в която участват лица, определени в поименна заповед на председателя
на съвета и е предвидена възможността да бъдат създавани временни работни групи за
постигане на конкретни цели и/или резултати.
Предложеният проект на Постановление не е свързан с транспониране на актове
на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за
съответствие с европейското право.
Предложеният проект на Постановление не оказва въздействие върху държавния
бюджет, поради което е приложена финансова обосновка на основание чл. 35, ал. 1, т.
4, „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Материалите са съгласувани съгласно чл. 32 и чл. 33 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените
становища, заедно със справка за приетите и неприетите бележки и съображения за
това, са приложени към настоящия доклад.

На основание чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове по проекта на
Решението е проведена обществена консултация.
След приключването на обществената консултация по чл. 26, ал. 3 на ЗНА на
Портала за обществени консултации на Министерския съвет, е публикувана справка за
постъпилите предложения от общественото обсъждане, заедно с обосновка за
неприетите от тях.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам
Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление на Министерския
съвет за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет.

С уважение,
Божидар Божанов
Министър на електронното управление

