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ЗАПОВЕД 

№ ОА - 93 

София, 05.04.2019 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията (ЗА), във връзка с чл. 1, ал. 1 от 

Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания за оперативна 

съвместимост и информационна сигурност 

О П Р Е Д Е Л Я М 

Състав на Консултативен съвет по електронно управление и информационна сигурност 

към Областния управител на Софийска област, както следва: 

 

Председател: Мая Цанова – Главен секретар на Областна администрация на Софийска 

област; 

Заместник-председател: Мая Велкова-Нелчинова – началник отдел РРУТ, дирекция 

АКРРДС, Областна администрация на Софийска област; 

Секретар: Ирина Захариева – старши експерт, отдел РРУТ, дирекция АКРРДС, Областна 

администрация на Софийска област 

и членове: 

1. Ради Стоянов – оторизиран служител от фирмата, поддържаща мрежата и сайта на 

Областна администрация на Софийска област; 

2. Елена Граматикова – държавен експерт в дирекция „Политики за е-управление“, 

Държавна агенция „Електронно управление“; 

3. Секретар на община Антон; 

4. Секретар на община Божурище; 

5. Секретар на община Ботевград; 

6. Секретар на община Годеч; 

7. Секретар на община Горна Малина; 

8. Секретар на община Долна баня; 

9. Секретар на община Драгоман; 

10. Секретар на община Елин Пелин; 

11. Секретар на община Етрополе; 

12. Секретар на община Златица; 

13. Секретар на община Ихтиман; 

14. Секретар на община Копривщица; 
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15. Секретар на община Костенец; 

16. Секретар на община Костинброд; 

17. Секретар на община Мирково; 

18. Секретар на община Пирдоп; 

19. Секретар на община Правец; 

20. Секретар на община Самоков; 

21. Секретар на община Своге; 

22. Секретар на община Сливница; 

23. Секретар на община Чавдар; 

24. Секретар на община Челопеч 

 

със следните задачи: 

1. Комисията да бъде независим експертно-консултативен орган по въпросите свързани 

с предоставянето 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. Да обсъжда идеи и предложения във връзка с разширяване употребата на ИКТ от 

страна на публичните администрации, както и развитие на системите и инфраструктурата на 

електронното управление и осигуряване на оперативна съвместимост. 

Настоящата заповед отменя всички предходни заповеди, касаещи дейността на 

Консултативния съвет по електронно управление и информационна сигурност към 

Областния управител на Софийска област. 

Заповедта да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.  

 

 

ИЛИАН ТОДОРОВ (П) 

Областен управител  

на Софийска област 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


