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УТВЪРДИЛ: (п) 

РОСИЦА ИВАНОВА 

Областен управител  

на Софийска област 

 

 

ПРАВИЛНИК  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 

КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ 

НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

Глава първа.  
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С този правилник се определят организацията и дейността на Консултативния 
съвет по електронно управление и информационна сигурност на Софийска област. 

Чл. 2. Консултативен съвет по електронно управление и информационна сигурност е 
експертно-консултативен орган, създаден със Заповед № ОА-118/06.03.2015г. на 
Областния управител на Софийска област. 

Глава втора. 
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 

Чл. 3. (1) Консултативният съвет по електронно управление и информационна 
сигурност подпомага Областния управител по въпросите, свързани с предоставяне на 
административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между 
административните органи в съответствие със Закона за електронно управление и Наредбата 
за оперативна съвместимост и информационна сигурност; 

(2) Консултативният съвет по електронно управление и информационна 
сигурност подпомага Областния управител при разработване на стратегии и програми за 
електронно управление на Софийска област в съответствие с Националната програма за 
развитие на информационното общество, Националната програма за интегрирано 
административно обслужване и приетата Национална Стратегия за електронно правителство. 

(3) Консултативният съвет по електронно управление и информационна 
сигурност подпомага Областния управител при провеждането на дейности, свързани с 
предоставяне на информация на обществеността при въвеждането на електронното управление 
в администрацията. 

(4) Консултативният съвет по електронно управление и информационна 
сигурност подпомага Областния управител при въвеждането на електронното управление на 
територията на Софийска област, като в своята дейност осъществява следните основни 
функции: 

1. Периодично разглежда, предлага и координира въвеждането на информационни 
технологии и иновации в управлението на областта, като подпомага и участва в 



 

Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по електронно управление и 

информационна сигурност към Областния управител на Софийска област 
 

2 

 

определянето на приоритети, отнасящи се до електронното управление и 
предоставянето на услуги. 

2. Консултира разработването и въвеждането на ИКТ проекти в общинските 
администрации на територията на областта, за оптимизация на работата по 
предоставяните от тях услуги. 

3. Подпомага обучението и информационната култура за целите на електронното 
управление в региона. 

4. Съдейства за определяне приоритетите и осигуряване условия за провеждане на 
регионалната политика в областта на електронното управление и 
информационната сигурност, съобразно националните приоритети и 
съответствието между националните, регионални и местни интереси в областта. 

   
 

Глава трета. 
СЪСТАВ И СТРУКТУРА 

Чл. 4. (1) Съставът на Консултативния съвет по електронно управление и 
информационна сигурност се състои от Председател, Заместник председател, Секретар и 
Членове. 

(2) Заместник председателя и секретаря на Консултативния съвет се определят от 
членовете на съвета. 

Чл.5. (1) Председателят на Консултативния съвет по електронно управление и 
информационна сигурност определя дневния ред, свиква и ръководи заседанията й осъществява 
контрол по изпълнение решенията на съвета. 

(2) По покана на председателя на Консултативния съвет по електронно управление 
и информационна сигурност, на заседанията на съвета могат да присъстват и да участват в 
обсъжданията представители на министерства и други ведомства и на териториалните им 
структури, делегиран представител на регионалните сдружения на общините, на физически и 
юридически лица, граждански сдружения и нестопански организации, имащи отношение към 
въпросите, включени за обсъждане в дневния ред. 

Чл.6. Членовете на Консултативния съвет по електронно управление и информационна 
сигурност имат следните права и задължения: 

1. Участват лично в заседанията на съвета, а по изключение се заместват от други 
представители, които изрично са упълномощили; 

2. Подготвят становища и внасят за обсъждане в заседанията на консултативния съвет 
предложения, свързани с реализацията на регионалната политика в областта на 
електронното управление и информационната сигурност. 

Чл.7. Председателят на Консултативния съвет по електронно управление и 
информационна сигурност: 

1. Определя дневния ред и ръководи заседанията; 
2. Представлява съвета, ръководи и координира неговата дейност; 
3. Организира изпълнението и осъществява контрол по изпълнение решенията на 

съвета; 
4. Осигурява публичност и прозрачност на дейността на съвета; 
5. Изпълнява и други функции, възложени му от областния съвет за развитие. 
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  Глава четвърта. 
   ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА 

Чл. 8. (1) Консултативният съвет по електронно управление и информационна 
сигурност се свиква на заседание от Председателя на съвета: 

1. По инициатива на Председателя на съвета; 
2. По искане на една трета от членовете му могат да се провеждат извънредни 

заседания; 
(2) Председателят определя датата, мястото и проекта за дневния ред на 

заседанието. 
(3) Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на 

съвета не по-късно от 3 дни преди заседанието от секретаря на съвета. 
(4) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да 

се правят от членовете на съвета и непосредствено преди неговото гласуване. 
(5) Заседанията се ръководят от Председателя, а при отсъствието му от 

Заместник председател или секретар. 

Чл. 9. (1) Заседанията на Консултативния съвет по електронно управление и 
информационна сигурност са редовни, ако присъстват повече от половината от общия брой 
членове на съвета.  

(2) Решенията на съвета се приемат с обикновено мнозинство. 

         Чл. 10. (1) Заседанията на Консултативния съвет по електронно управление и 
информационна сигурност са открити. 

(2) За всяко заседание се съставя протокол, в който се отразяват приетите 
решения. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието. 

(3) Протоколът се подписва от председателя и секретаря. 
(4) Съветът публикува протоколите от заседанията на сайта на Областната 

администрация на Софийска област. 

Чл. 11. (1) Организационно-техническото осигуряване и експертно подпомагане на 
дейността на Консултативния съвет по електронно управление се осъществяват от 
служители от отдел "Регионално развитие и европейски проекти" и ИТ-специалист в 
Областна администрация на Софийска област. 

(2) Отдел "Регионално развитие и европейски проекти" отговаря за 
цялостната дейност по организацията и провеждането на заседанията, воденето на 
кореспонденция, изпращането и съхранението на материалите, свързани с работата на 
съвета. 

(3) Секретарят на съвета е отговорен за публикуването на протокола от 
заседанието на сайта на Областна администрация на Софийска област. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Правилникът влиза в сила от деня на приемането му на Заседание на КСЕУИС на 

31.03.2015г. 
 

 


