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Утвърдил:    

РОСИЦА ИВАНОВА 
Областен управител 
на Софийска област  

 

ПРОТОКОЛ 

От заседание на Консултативния съвет по електронно управление и 
информационна сигурност към Областния управител на Софийска област, 

проведено на 20.04.2016г. 

 Днес  20.04.2016 г., (сряда) в изпълнение на Заповед № ОА-451/30.11.2016 г. на 
Областния управител на Софийска област в заседателната зала на 5-ти етаж в Областна 
администрация на Софийска област, се състоя второто за 2016 г. заседание на 
Консултативния съвет по електронно управление и информационна сигурност към 
Областния управител на Софийска област. 

 На срещата присъстваха: Главният секретар на Софийска област г-жа Мая 
Цанова – председател на Консултативния съвет, гости от Министерски съвет – г-жа 
Веска Янева – началник отдел „Административна и регионална координация”, г-жа 
Румяна Русева – държавен експерт, г-н Калоян Хаджиев – главен експерт, г-жа Наташа 
Христова – ръководител ТЗ ГРАО – София област, експерти от отдел РРЕП на 
Областна администрация на Софийска област, секретарите и представители на 
общините от Софийска област (Приложение № 1: Присъствен списък, неразделна 
част от настоящия протокол). 

 Заседанието беше открито от г-жа Мая Цанова - главен секретар на 
Софийска област, която приветства членовете и гостите на Консултативния съвет по 
електронно управление и информационна сигурност и предаде поздрави от г-жа Росица 
Иванова, която поради служебни ангажименти не може да им поднесе лично пожелания 
за успешна работа. Тя представи гостите от Министерски съвет и г-жа Наташа 
Христова – ръководител ТЗ ГРАО – София област. 

Г-жа Мая Цанова запозна присъстващите с дневния ред: 

т. 1 Анализ на Интегрираната информационна система на държавната 
администрация (ИИСДА) – информация от общините от Софийска област; 
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т. 2 Доклад за срещнатите проблеми при попълването на данни в „Интегрирана 
информационна система за държавната администрация” (ИИСДА).  

Докладват: Служители от Администрацията на Министерския съвет; 

т. 3 Готовност за достъпване на информационната система на ЕСГРАОН и 
изпълнение на Закона за гражданската регистрация (ЗГР). 
Докладва: Наташа Христова, ръководител на ТЗ ГРАО – София област; 

т. 4  Други. 

Членовете на Консултативния съвет приеха единодушно предложения дневен 
ред. 

По т. 1 г-жа Мая Цанова напомни, че към поканата за заседанието на 
Консултативния съвет по електронно управление и информационна сигурност към 
Областния управител на Софийска област, на общините от областта е изпратена 
анкетна карта за попълване на срещнатите трудности при работата със системата 
ИИСДА. Тя посочи, че е получен отговор от 10 общини в Софийска област, като след 
направен анализ може да се отчете, че общинските администрации в Софийска област 
не са срещнали съществени проблеми при попълване за пръв път на данните в 
системата, но са отправени и няколко препоръки с цел да бъде оптимизирана.  

  По т. 2 Беше дадена думата на г-жа Веска Янева - началник отдел 
„Административна и регионална координация” в администрацията на 
Министерски съвет, която приветства присъстващите и ги поздрави за положените 
усилия при попълването на данните в „Интегрирана информационна система за 
държавната администрация” (ИИСДА). Тя отбеляза, че е направен анализ и е обърнато 
внимание на изпълнителите за срещнатите проблеми, като е поставена задача да се 
внесат допълнителни подобрения. 
 Г-жа Янева допълни, че не е забравена и „Единната информационна система за 
управление на човешките ресурси в държавната администрация” (ЕИСУЧРДА), като 
предстои синхронизирането между двете системи в най–кратки срокове. 

 Г-жа Мая Цанова напомни на присъстващите представители на общинските 
администрации за Решение № 214 на Министерски съвет отнасящо се за попълването 
на данни в Отворения портал по приоритетни области и наближаващите срокове 
посочени в него.  

 Г-н Карагьозов – секретар на община Копривщица отбеляза, че не са 
срещнати проблеми при попълването на данни в „Интегрирана информационна система 
за държавната администрация” (ИИСДА). Той постави въпроса дали е възможно 
включването на общините в проект към някоя от оперативните програми с цел 
предоставяне на унифицирани комплексни административни услуги. 
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Г-жа Мая Цанова отговори на г-н Карагьозов, че за момента няма възможност 
за включване в такъв проект. Тя изрази увереност, че в бъдеще ще бъдат постигнати 
целите на комплексното административно обслужване. 

Г-жа Веска Янева посочи, че за новия програмен период в Програма „Добро 
управление” усилията са насочени към изграждането и реализирането на проекти на 
интегрирани системи с широк обхват. 

Г-жа Румяна Русева - държавен експерт в администрацията на 
Министерски съвет, похвали общинските администрации за положените усилия при 
попълване на коректни данни в „Интегрирана информационна система за държавната 
администрация” (ИИСДА), като отбеляза и възможните начини за корекция при 
допуснати грешки.  

По т. 3 думата беше дадена на г-жа Наташа Христова, ръководител на ТЗ 
ГРАО – София област, която припомни на членовете на консултативния съвет за 
наближаващия краен срок, определен в Параграф 75 на Закона за гражданската 
регистрация, в който местните власти трябва да осигурят електронно обслужване. Тя 
отбеляза, че  въпреки наличието както на обективни, така и на субективни фактори, 
които възпрепятстват достъпа на администрациите до данните, предимно в малките и 
отдалечени населени места, повечето общини в Софийска област са осигурили достъп 
до електронния регистър на ГРАО, или имат готовност да го направят в кратки срокове. 

Г-жа Христова засегна и процеса по заличаването на некоректните адреси от 
Националния класификатор. Тя отбеляза, че до момента в Софийска област има 
заличени над 500 адреса и призова в населените места, където липсват наименования на 
улиците, такива да бъдат направени до края на месец май за да могат и хората, 
живеещи там, да имат точна адресна регистрация. Г-жа Христова изтъкна и факта, че 
системата на ЕСГРАОН в Софийска област е една от трите водещите в страната и 
определи това постижение като резултат от съвместната работа между общинските 
администрации и ТЗ ГРАО с активната подкрепа на администрацията на Софийска 
област. 

 

С това дневния ред на заседанието беше изчерпан, г-жа Мая Цанова благодари 
на гостите от Министерски съвет и членовете на консултативния съвет и закри 
заседанието. 

 
…………………………. 
МАЯ ЦАНОВА 
Главен секретар на Областна администрация  
на Софийска област 
Председател на КСЕУИ 


