Проект!

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Божидар Божанов – министър на електронното управление

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание на 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 изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет.
С 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., изм. бр. 101 от
2021 г.) се създава Министерството на електронното управление (МЕУ). Със Закон за
изменение и допълнение на Закона за електронното управление (ЗИД на ЗЕУ, обн. ДВ,
бр. 15 от 22 февруари 2022 г.) бе регламентирана дейността на МЕУ, а с преходни и
заключителни разпоредби на закона са предвидени и изменения във всички закони, които
са свързани с дейности или функции на председателя на Държавната агенция
„Електронно управление“ (ДАЕУ), съответно на ДАЕУ.
Правомощията на административния орган - председателя на ДАЕУ, са
прекратени, а поверената му администрация - ДАЕУ е закрита с §.11, ал. 1 и 3 от ПЗР
към ЗИД на ЗЕУ, като със същия закон са регламентирани правомощията на министъра
на електронното управление, съответно функциите на МЕУ и са изменени законите,
регламентиращи правомощия на председателя на ДАЕУ, преминаващи към министъра
на електронното управление. Това обстоятелство налага да се изменят и нормативни
актове, приети от Министерския съвет – правилници и наредби, като целта е

привеждането им в съответствие с приетите изменения в законите и утвърдените
правомощия на министъра на електронното управление.
С настоящия проект на акт, посочените в него нормативни актове ще бъдат
приведени в съответствие с новата структура на Министерския съвет, законите и
материалната компетентност на министъра на електронното управление.
Проектът на акт въвежда изменения и допълнения в следните нормативни актове:
Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и
електронните административни услуги, Наредбата за минималните изисквания за
мрежова и информационна сигурност, Правилника за прилагане на закона за
електронната идентификация, Правилника за организацията и дейността на Съвета по
киберсигурността, Наредбата за стандартните условия за повторно използване на
информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат,
Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно
предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при
бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, Правилника за дейността,
структурата и организацията на работа на междуведомствения съвет по пространствени
данни, Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на агенция
„Пътна инфраструктура“, Устройствения правилник на селскостопанската академия,
Наредбата за единната информационна система за противодействие на престъпността,
Устройствения правилник на Държавната агенция „Безопасност на движението по
пътищата“, Правилника за устройството и организацията на работа на органите на
медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
С предложените промени ще се постигне стабилност на правоотношенията, както
и по-нататъшното изграждане на електронно правителство, дигитализация на
административните услуги и цялостна бърза цифровизация на държавата, което ще
доведе до подобряване на бизнес средата, намаляване на корупционния риск и
оптимизиране на разходите на администрацията.
В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове е извършена
частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление.
С проекта на Постановление не се въвеждат норми от европейското право, поради
което не се изготвя справка за съответствието му с него.
Предлаганият проект на постановление, доклад, частична предварителна оценка
на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в
администрацията на Министерския съвет, се публикува на Портала за обществени

консултации за срок от 14 дни на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните
актове. Съкратената процедура по обществено обсъждане на проекта на акт се налага
поради необходимостта да се спази срокът по § 10, ал. 1 от Преходните и Заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното
управление, (Обн. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.), съгласно която
подзаконовите нормативни актове по прилагането на ЗИД на ЗЕУ следва да се приведат
в съответствие с него в тримесечен срок от влизането му в сила. Получените бележки и
коментари са отразени в приложената към доклада справка.
Във връзка с предложения проект на Постановление на Министерския съвет не
са необходими допълнителни разходи (трансфери) и други плащания. Проектът на акт
не води до въздействие върху държавния бюджет.
Материалите са съгласувани по реда на чл. 32-34 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация. Получените становища, заедно със
справка за приетите и неприетите предложения и бележки, както и мотиви за това, са
приложени към настоящия доклад.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание на чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам на
Министерския съвет да приеме предложения проект на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.
С уважение,
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БОЖ ИДАР БОЖ АНОВ
Министър на електронното управление

