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ПРОТОКОЛ 

От заседание на Консултативен съвет по електронно управление и 

информационна сигурност към Областния управител на Софийска област, 

проведено на 19.01.2016г. 

 Днес  19.01.2016 г., вторник в изпълнение на Заповед № ОА-451/30.11.2016 г. на 

Областния управител на Софийска област в заседателната зала на 5-ти етаж в 

административната сграда на Областна администрация на Софийска област, се състоя 

първото за 2016 г. заседание на Консултативния съвет по електронно управление и 

информационна сигурност към Областния управител на Софийска област. 

 На срещата присъстваха: Областният управител на Софийска област г-жа Росица 

Иванова; Главният секретар на Софийска област г-жа Мая Цанова – председател на 

Консултативния съвет, гости от Министерски съвет - г-жа Румяна Русева – държавен 

експерт, г-н Калоян Хаджиев – главен експерт, г-жа Ива Пелтекова – старши експерт, г-

жа Нели Хаджиева - главен експерт, г-н Дарин Христов и г-жа Албена Рашкова –

представители на СИЕНСИС, 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 Росица Иванова, която приветства членовете 

и гостите на Консултативния съвет по електронно управление и информационна 

сигурност и пожела успешна работа на съвета. Тя представи гостите от Министерски 

съвет и представителите на СИЕНСИС - фирмата разработила Интегрирана 

информационна система за държавната администрация. 

Председателят на Консултативния съвет г-жа Мая Цанова поздрави всички с 

добре дошли. Тя представи екипа от експерти от Областна администрация на Софийска 

област отговарящ за Интегрирана информационна система за държавната 

администрация и  отбеляза, че благодарение на добрите контакти с Министерски съвет 

Областна администрация на Софийска област е сред първите, в които ИИСДА ще 

заработи. 

Г-жа Мая Цанова зачете дневния ред и предложи в него да бъдат включени: 

т. 1 Теоретично представяне и  демонстрация на внедрената Интегрирана 

информационна система за държавната администрация, създадена по проект 

„Интегрирана информационна система за държавната администрация (ИИСДА) – 
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гаранция за прозрачност и ефективност”, реализиран от Администрацията на 

Министерски съвет с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет 2007 - 2013”; 

т. 2 Отчет за дейността на Консултативния съвет по електронно управление и 

информационна сигурност за 2015 г.; 

т. 3 Други.  

Членовете на Консултативния съвет приеха единодушно предложения дневен 

ред. 

По т. 1 г-жа Мая Цанова даде думата на г-жа Румяна Русева – държавен експерт 

от Министерски съвет, която приветства секретарите и представителите на общините. 

Направи подробно представяне  на „Интегрирана информационна система за 

държавната администрация” благодарение на която ще бъде облекчена работата на 

администрацията в България. След направената презентация г-жа Румяна Русева 

отправи пожелания за добро сътрудничество.  

Г-жа Мая Цанова допълни, че въз основа на писмо от месец декември с указания 

от Министерски съвет в Областна администрация на Софийска област е издадена 

заповед включваща срокове и отговорни лица за попълването на информация в 

ИИСДА. Г-жа Цанова напомни на представителите и секретарите на общините, че е 

необходимо всеки определен служител вписващ информация в ИИСДА да бъде 

регистриран в определения срок. За улеснение на общините г-жа Цанова предложи 

презентацията на „Интегрирана информационна система за държавната 

администрация” подготвена от представителите на Министерски съвет да бъде качена 

на сайта на Областна администрация на Софийска област, като по този начин е 

общодостъпна. 

 Беше дадена думата на г-жа Николина Божкова – секретар на община 

Пирдоп, която постави въпроса за забавянето във въвеждането на „Интегрирана 

информационна система за държавната администрация” но оставане в сила на крайните 

срокове за вписване на информация в годишния отчет и доклада за самооценка. Г-жа 

Божкова отбеляза,  че от 01.01.2016 г. в община Пирдоп има приета нова структура и 

постави въпроса кога трябва да се отрази тя в новата система. 

Г-жа Румяна Русева отговори на г-жа Божкова, че системата ще отчете 

влизането в сила на новата структура за 2016 г. и когато се работи с данни за 2015 г. 

системата ще взема актуални данни до 31.12.215 г. По отношение на сроковете г-жа 

Русева изказа мнение, че няма съществено забавяне и напомни, че от 14.12.2015 г е 

отворена системата за регистрация, а от 21.12.2015 г. е започнало минималното 

попълване на данни в системата. 

Г-жа Албена Петрова – секретар на община Правец, зададе въпрос за 

интегрираните данните, касаещи човешките ресурси. 
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Г-жа Румяна Русева отговори на г-жа Петрова, че необходимо едно 

първоначално натрупване на данни със задна дата, а реалната интеграция между двете 

системи не е стартирала, защото в момента усилията за попълване на данни в системата 

са насочени към годишния отчет. 

Г-жа Албена Рашкова –представители на СИЕНСИС допълни, че интеграцията 

на данни за човешките ресурси ще стартира поетапно като всяка структура която ще 

влиза в интеграцията ще се оглежда поотделно от двете системи. За да бъде пусната 

интеграцията, всяка администрация трябва да има вярна и точна информация вписана в 

административния регистър. Г-жа Рашкова отбеляза, че има много организации, които 

имат една структура вписана в административния регистър и друга вписана в „Единна 

информационна система за управление на човешките ресурси в държавната 

администрация” (ЕИСУЧРДА). Тя изтъкна, че пускането на тази информация без 

нейната проверка ще доведе до проблеми. В заключение г-жа Рашкова помоли 

представителите и секретарите на общините да се попълва вярна и точна информация в 

административния регистър. 

Г-жа Николина Божкова - секретар на община Пирдоп, зададе въпрос защо при 

попълване на данни за липса на лица придобили право на пенсия таблицата в системата 

става неактивна. 

Г-н Калоян Хаджиев пое ангажимент този проблем да бъде отстранен. 

Г-н Борис Борисов – заместник кмет на Община Ботевград попита предвиждат 

ли се допълнителни обучения за работа със системата за 2016 г. 

Г-жа Румяна Русева отговори, че може при организиране на желаещи общини 

да се проведе такова обучение. 

 

Поставени, бяха и други допълнителни въпроси относно дейността и напредъка 

за въвеждане на електронното управление в държавната администрация. С това 

дневния ред беше изчерпан и г-жа Мая Цанова благодари на гостите от Министерски 

съвет, СИЕНСИС, представителите и секретарите на общините и закри заседанието. 

(П) 

…………………………. 

МАЯ ЦАНОВА 

Главен секретар на Областна администрация  

на Софийска област 

Председател на КСЕУИС 

 

 


