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1. Проблем/проблеми за решаване:
Проблем 1 „Липса на ефективно действащ координационен механизъм за изпълнение на
политиката за електронно управление“
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите,
които обосновават нормативната промяна
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.
Съветите по ал. 1 се ръководят от министър-председателя или от друг член на правителството и
включват еднолични органи на изпълнителната власт или техни заместници, както и членове на
колегиални органи на изпълнителната власт.
С Постановление № 268 на МС от 26 септември 2011г. е създаден Съвет за електронно управление
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 - 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.
От създаването си Съветът е провеждал заседания до 2015 година, след което не се е събирал.
Последната Заповед за определяне на поименния състав на Съвета е от 21 януари 2015 г. Една от

основните причини за това е, че както действащото към момента Постановление, така и съответно
цитираната Заповед не отразяват актуалния състав на Министерския съвет. 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 е-управление“ 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, който следва да ръководи отделно министерство. Включването на
министъра на електронното управление в състава на Министерския съвет е отразено в
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, изменен и
допълнен с Постановление № 437 на Министерския съвет от 14 декември 2021 г.
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.
1.2. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).
Проблемът не е възможно да бъде решен в рамките на съществуващото законодателство, тъй като
действащото към момента Постановление № 268 на МС не е приведено в съответствие с актуалната
структура на Министерския съвет. Съответно, Съветът не може да изпълнява своите нормативно
установени функции и не може да работи дотогава, докато не се приемат необходимите нормативни
изменения, с които той да може ефективно да изпълнява координационната си роля.
1.3. Посочете защо
проблема/проблемите.

действащата

нормативна

рамка

не

позволява

решаване

на

Действащата нормативна рамка е в противоречие 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., както и с проекта 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. Тя
следва да бъде актуализирана, за да може да бъде конституиран Съвет за електронно управление,
председателстван от министъра на електронното управление и с членове едноличните органи на
изпълнителната власт съгласно решението на Народното събрание.
Поради големия брой необходими изменения е целесъобразно да бъде прието ново Постановление,
с което да се отмени Постановление № 268 на МС от 26 септември 2011г.
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1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока
степен или актове от правото на ЕС.
Няма задължителни действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен. Съгласно
чл. 22а. от Закона за администрацията съвет се създава, преобразува се и се закрива с постановление
на Министерския съвет въз основа на мотивирано предложение.
Не се налагат действия, произтичащи от актове от правото на ЕС.
1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки на въздействие.
2. Цели:
Цел 1: Създаване на необходимите условия за ефективно функциониране на Съвета за електронно
управление като орган на Министерския съвет за цялостна координация на изпълнението на
политиката за електронно управление
Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен график
за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на действащите
стратегически документи.

3. Заинтересовани страни:
1.Преки заинтересовани страни:
1.1. еднолични органи на изпълнителната власт и техните заместници (съгласно решението на
Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България от
13.12.2021 г., обн. ДВ брой 106/ 2021 г.):
- заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите;
- заместник министър-председателят по ефективното управление;
- заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и
индустрията
- заместник министър-председателят на регионалното развитие и благоустройството и министър на
регионалното развитие и благоустройството
- заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и
водите
- министърът на образованието и науката;
- министърът на вътрешните работи;
- министърът на отбраната;
- министърът на здравеопазването;
- министърът на транспорта и съобщенията;
- министърът на иновациите и растежа;
- министърът на културата;
- министърът на труда и социалната политика;
- министърът на земеделието;
- министърът на туризма;
- министърът на външните работи;
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- министърът на енергетиката;
- министърът на спорта;
- министърът на правосъдието
1.2. Главния секретар на МС
1.3. Изпълнителния директор на Института по публична администрация
1.4. Изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България
1.5. Членовете на Бизнес съвета към Съвета за електронно управление, на постоянната и на
временните работни групи към Съвета, лица по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронното
управление, представители на икономически и социалните партньори, и неправителствени
организации – броят им е съгласно съответната поименна Заповед на председателя на Съвета
2. Косвени заинтересовани страни:
- администрацията на Министерството на електронното управление (66 бр. съгласно Приложението
към чл. 21, ал. 3 от УПМЕУ);
- физически и юридически лица, потребители на услугите на електронното управление (броят на
отделните групи се променя в зависимост от динамиката на обществените отношения).
Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по извършване на частичната
предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху
които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации,
граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.).

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:
4.1. По проблем 1: идентифицирани са следните варианти на действие:
Вариант 1 „Без действие“:
При този вариант Съветът за електронно управление не може да функционира, тъй като съставът и
функциите му не отразяват действащата нормативна уредба и не съответстват на 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. Това ще доведе до липсата на реален координационен
механизъм за изпълнението на политиката за електронно управление, макар и Съветът да
съществува „на хартия“.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
При този вариант няма да има положителни въздействия за нито една от заинтересованите страни.
Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Изборът на този вариант на действие води до сериозен риск от:
-

-

Невъзможност от функциониране на Съвета за електронно управление поради
несъответствие 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. и с
измененията и допълненията на Закона за електронно управление; невъзможност да бъде
издадена Заповед за определяне на актуален поименен състав на Съвета, за да може той
реално да заработи;
Липса на ефективен координационен механизъм за изпълнението на политиката за
електронно управление, което ще доведе до забавяне на развитието на политиката и до
невъзможност да бъдат активно включени заинтересованите страни в този процес. Така няма
да могат реално да бъдат отчетени мнението и интереса на заинтересованите страни, което
като краен резултат представлява сериозен риск пред успеха на политиката за е-управление.
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Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: Този вариант на действие не оказва
въздействие върху малките и средни предприятия.
Административна тежест: Този вариант на действие не води до създаване на административна
тежест
Вариант 2 „Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на
Съвет за електронно управление при Министерския съвет“:
Описание:
При този вариант ще бъде прието Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за
електронно управление при Министерския съвет, чрез което:





Ще се създаде реален Съвет за електронно управление като орган на Министерския съвет за
цялостна координация на изпълнението на политиката за електронното управление;
Ще се даде възможност за привеждане на състава на съвета в съответствие със структурата
на Министерския съвет, приета с решението на Народното събрание от 13.12.2021 г.;
Ще се приеме правилник за дейността на съвета, който е в съответствие с измененията на
нормативната уредба и ще му даде възможност ефективно да изпълнява функциите си;
Като краен резултат – ще се гарантира установяването и функционирането на ефективен
координационен механизъм за изпълнение на политиката за е-управление.

Председател на съвета е министърът на електронното управление, а заместник-председател 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;
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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.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Ще се изпълни 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. като се предприемат
необходимите действия за създаване на ефективно функциониращ Съвет за електронно управление
като орган на Министерския съвет за цялостна координация на изпълнението на политиката за
електронното управление.
Ще се установи ефективен координационен механизъм при реализация на политиката, който дава
възможност да бъде отчетено мнението на всички заинтересовани страни и който ще доведе до покачествени решения в полза на цялото общество.
По-добрата координация ще доведе и до по-бързи и качествени осезателни резултати от водената
политика и до по-качествени електронно услуги и работни процеси в полза на гражданите и
бизнеса. Качествените електронни услуги и ефективната дигитална администрация ще имат
благоприятно въздействие върху икономическия растеж, конкурентоспособността на българската
икономика и просперитета на българските граждани.
Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
При този вариант на действие не се предвиждат отрицателни въздействия за целевите групи.
Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: Този вариант на действие не оказва
въздействие върху малките и средни предприятия.
Административна тежест: По-добрата координация при изпълнението на заложените приоритети
на политиката за е-управление се очаква да допринесе за значителна намаляване на
административната тежест за всички потребители на административни услуги чрез развитието на
електронни услуги, оптимизиране на процесите по предоставяне на услугите и премахване на
излишните удостоверителни документи на хартиен носител.
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически,
социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни.
Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната
тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др

5. Сравняване на вариантите:
Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.
5.1. По проблем 1:
Вариант 1
„Без действие“

Вариант 2
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Ефективност
Ефикасност
Съгласуваност

Цел 1: Създаване на необходимите условия за ефективно
функциониране на Съвета за електронно управление
като орган на Министерския съвет за цялостна
координация на изпълнението на политиката за
електронно управление

Цел 1: Създаване на необходимите условия за ефективно
функциониране на Съвета за електронно управление
като орган на Министерския съвет за цялостна
координация на изпълнението на политиката за
електронно управление

Цел 1: Създаване на необходимите условия за ефективно
функциониране на Съвета за електронно управление
като орган на Министерския съвет за цялостна
координация на изпълнението на политиката за
електронно управление

3

1

3

1

3

1

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия.
1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за
сравняване на вариантите:
ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението;
ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на
ресурсите или при най-малко разходи; съгласуваност, която показва степента, до която вариантите
съответстват на действащите стратегически документи.

6. Избор на препоръчителен вариант:
По проблем 1: Препоръчва се за решаване на поставения проблем да бъде избран вариант 2
„Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за
електронно управление при Министерския съвет“:
Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми.

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):

По-добрата координация при изпълнението на заложените приоритети на политиката за еуправление се очаква да допринесе за значителна намаляване на административната тежест за
всички потребители на административни услуги чрез развитието на електронни услуги,
оптимизиране на процесите по предоставяне на услугите и премахване на излишните
удостоверителни документи на хартиен носител.
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант за решаване
на всеки проблем.
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1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по
чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност.

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?

…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….

1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант.
1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност:
лицензионен, регистрационен; за отделна стелка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по
какъв начин това съответства с постигането на целите).
1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за
дейностите по предоставяне на услуги.
1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по
предоставяне на услуги.
1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната.

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант
(включително по отделните проблеми)?

…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….

Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова
инфраструктура.

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и
средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?

Косвено намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса и ефективното и
координирано изпълнение на политиката за е-управление ще има благоприятен ефект върху
малките и средни предприятия. В допълнение бизнесът, включително и МСП в бранша, ще бъде
представен в рамките на Съвета за електронно управление чрез Бизнес съвета.
Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант.

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по
отделните проблеми):
Не са идентифицирани потенциални рискове от прилагане на препоръчителния вариант.
Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на
съдебни спорове и др.
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7. Консултации:

……………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради
очаквани значителни последици?

10. Приложения:
Не се налага предоставянето на допълнителна информация и документи.
11. Информационни източници:
- Закон за администрацията;
- 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.;
- Проект 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.
- Устройствен правилник на Министерството на електронното управление;
- Постановление № 268 на МС от 2011 г. и неговите последващи изменения и допълнения.
- Заповед № Р-15 от 21 януари 2015 г.
https://saveti.government.bg/c/document_library/get_file?p_l_id=74807&folderId=74813&name=DLFE5560.pdf
- Документи и протоколи от заседанията на Съвета за електронно управление до 2015 г.
включително
https://saveti.government.bg/web/cc_701/1
12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването
на частичната предварителна оценка на въздействието:
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Име и длъжност: Гергана Колешанска, директор на дирекция „Стратегии и политики за еуправление, Държавна агенция „Електронно управление“
Дата: 31.01.2022 г.
Подпис: …
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