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ДО Г-Н ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ:
Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Предложения на работната група към Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията (МТИТС), свързани с проблемите на
електронното управление.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Обръщаме се към Вас във връзка с предложението за Закон за изменение и
допълнение на Закона за електронното управление (ЗИД на ЗЕУ), предложен от
работната група при МТИТС, с който имахме възможността да се запознаем.
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя като цяло
предложенията на работната група, подготвила закон за изменение и допълнение на
Закона за електронното управление. Трябва обаче да подчертаем, че имаме няколко
съществени забележки и уточнения.
На първо място, АИКБ още един път заявява и подчертава становището си, че
електронното управление е продължение и усъвършенстване на държавното
управление.
Изграждането и осъществяването му са отговорност на министър-председателя
на Република България и премиерът осъществява националната политика в областта на
електронното управление. Пак по тази причина предлаганият Държавен системен
администратор (ДСА) не трябва да бъде структура към МТИТС, а към Министерския
съвет.
Поради стратегическите отговорности на предвижданата структура ДСА, тя би
трябвало да има в йерархията си и съответно надзорно тяло – Надзорен съвет, в който

национално представителните организации на работодателите в България да участват.
Така ще се гарантира повече прозрачност при изграждането на електронното
управление и ще се осигури допълнителен експертен капацитет. Участието на
работодателите ще подобри електронното управление в отношенията между
държавните и общински институции и бизнеса.
Асоциацията на индустриалния капитал в България е на позиция, че ще бъде
правилно да се направи преглед и да се прецизира разпределението на отговорностите
между Държавния системен администратор (ДСА) и Изпълнителна агенция
„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АСОЦИАЦИЯ НА
ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В
БЪЛГАРИЯ

