Българска Асоциация за Лизинг

До
Г-н Божидар Божанов
Министър на електронното управление
Изх. № 01/09.03.2022 г.
СТАНОВИЩЕ
по Проект на постановление на МС за създаване на Съвет за електронно
управление при Министерския съвет (Проект)
публикуван на портала за обществени консултации на 07.02.2022 г.
С настоящето на основание чл. 18а и чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните
актове, представяме на Вашето внимание становище по изготвения от Вас Проект.
Приветстваме идеята Министерския съвет да е по-пряко и тясно ангажиран във
въпросите на електронното управление, както и привличането на външни експерти от
софтуерния бранш в този процес. Считаме обаче че самият процес може да бъде
организиран от една страна по-оперативно, а от друга – експертния потенциал да бъде с
по-широка представителност, която да гарантира не само техническата страна по
реализация на конкретни задания, но и правилното поставяне и приоритизация на тези
задания, така че те да бъдат от полза на гражданите, а не да са единствено функция на
дневния ред на администрацията.
Предложеният с Проекта нов съвет като формат почти изцяло дублира състава на
самия МС /има само 2 члена извън кабинета, а от състава на кабинета е изключен
единствено Министър–председателя/, като в този му състав подобен орган се явява не
особено функционален. На самите заседания на МС би могло да се обсъждат като
задължителна точка от дневния ред регулярно /напр. всеки месец/ темите на този съвет,
като се канят експертите от съответните министерства, представители на другите
засегнати ведомства и на общините. По този начин решенията относно електронното
управление биха се вземали по-оперативно и в пряка връзка с текущите управленски
задачи на МС, а не на отделен съвет в идентичен състав, който впоследствие да изисква
потвърждението по определени въпроси от МС. Ако е налице нужда от отделен
политически или експертен съвет за координация на въпросите по електронното
управление, то той би следвало да е в доста по-ограничен състав и да е в прерогативите
на Министъра на електронното управление и още 4-5 министерства.
Считаме, че в бизнес съвета по чл. 12 от проекта, както и в работните групи по чл.
13 от проекта следва да се предвиди представителство и на други граждански и бизнес
организации извън софтуерния бранш. Безспорно инструментът за създаване и
поддръжка на конкретните дигитални решения е именно ИТ сектора, но бизнес нуждите,
обхватът и приоритизацията на задачите и търсените резултати следва да се дефинира и
при зачитане мнението на засегнатите и ползващите се от тях лица, а не единствено от
администрацията и преките изпълнители. Именно на ниво бизнес съвет и работни групи
следва да се споделят идеи и изясняват нуждите от разработка на конкретни електронни
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управленски процеси, които следва да водят до по-добри услуги за цялото общество във
всяка една област.
В заключение изразяваме задоволството си от създаването на отделно
Министерство на електронното управление и считаме, че в рамките на промени в
Правилника за организацията на МС, без създаване на допълнителни, паралелни на МС
структури или копиране на стари неработещи до момента модели това ново
Министерство може да оформи един по-прозрачен и структуриран процес за електронно
управление като част от общата управленска програма на правителството, с по-широкото
участие на експертно ниво на представители на неправителствения сектор от различни
браншове и организации и с по-пряка и непосредствена връзка с политическата воля, от
която зависят решенията в тази област и тяхната ресурсна обезпеченост.
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