Електронно правителство
Позиции на „Демократична България“
Визия
Всички услуги да бъдат достъпни по електронен път
Всички ключови процеси да бъдат трансформирани
Всички регистри да бъдат в електронен вид
Всички удостоверения да бъдат заменени с вътрешни административни услуги
Резултати
Стотици хиляди спестени човекочасове на гражданите и бизнеса
Подобряване на бизнес климата и инвестиционната среда
Елиминиране на корупционния риск
Ефективна работа на държавната администрация в реализирането на политики
Оптимизиране на разходи за ИКТ

Водещи принципи
Еднократно събиране на данни
Оперативна съвместимост
Сигурна електронна идентичност
Конфиденциалност
Интегритет
Наличност
Удобство
Мерки за въвеждане на електронно управление
Сигурна и достъпна електронна идентификация, в т.ч. национална система и федериране на
частни доставчици
Отпадане на най-често използваните удостоверения и замяната им с вътрешни електронни
административни услуги
Изграждане на ключови централизирани системи и регистри: Гражданска регистрация,
адресен регистър, Национална здравна информационна система, Система за
административно-наказателна дейност, единна входна точка за годишни финансови отчети
Прозрачен и отчетен системен интегратор с ясни отговорности и каталог на услугите
Централизирано закупуване на лицензи и хардуер през системния интегратор

Икономии от мащаба чрез държавен облак от вида “инфраструктура като услуга”
Електронизиране на регистри чрез централизирана система за управление на регистри
Създаване на звена за управление на проекти и аналитични звена в първостепенните
разпоредители с бюджет
Създаване на длъжности “Секретар по информационни технологии” и “секретар по
информационна сигурност” в Закона за администрацията
Въвеждане в реална експлоатация на система за централизирано заявяване на общински
електронни услуги
Надграждане на ключови системи с интерфейси за отворени данни: ЦАИС ЕОП, СЕБРА,
ТРРЮЛНЦ и регистър на МПС и др.
Оптимизация и трансформация на ключови процеси: в т.ч. вписване по имотна партида,
регистрация на автомобил, заявяване и получаване на лични документи, издаване и
съгласуване на строителни разрешения
Оптимизация и трансформация на секторните бизнес процеси
Повишаване на нивото на киберсигурност чрез повишаване на капацитета, обмен на данни
между институциите и ефективно прилагане на съвременни технологии
Заявяване на всички административни услуги по електронен път
Отпадане на печатите и сканираните документи
Отпадане на медицински картони, трудови книжки, талони, стикери и други хартиени
носители на информация
Анализ на ползите от създаването на регистрова агенция, която включва ТРРЮЛНЦ, Булстат,
ИР, регистрите в рамките на АГКК, НБД “Население”, адресен регистър, регистър на
земеделските земи, регистър на особените залози
Въвеждане на електронно правосъдие, чрез оптимизиране на процесите в съдебната
система и интегриране или сливане на ЕИСС, ЕДИС и ЕПЕП.
Въвеждане и ефективно прилагане на задължителни методики, правила и стандарти за
изграждане и управление на регистри и информационни системи
Пилотно въвеждане на електронно гласуване

Мерки за развитие на администрацията
Въвеждане на централизиран подбор на кадри чрез стандартизирани тестове
Въвеждане на единна система от длъжностни характеристики, базирани на

компетентности, които се оценяват обективно при системата за подбор с индикатори
Въвеждане на единна система за атестиране на база каскада цели, определени от
ръководителя на администрацията. Електронна система за оценка и калибриране с
индикатори
Въвеждане на центрове за споделени услуги за управление на човешките ресурси, ИКТ
обслужване, обществени поръчки и финанси.
Предефиниране на модела на държавните такси в съответствие с комплексното
административно обслужване; скъсване с практиката всяка администрация да се възприема
като източник на приходи;

