ОБЛАСТ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"
МЯРКА
1.Изграждане на единна система за туристическа информация (ЕСТИ) за свързване на
защитени канали и в реално време на местата за настаняване с масивите от данни на
МР, НАП, МТ и общини;
2.Електронизиране на административните услуги, , предоставяни от МТ:
- регистрация на извършването на туроператорска или туристическа агентска дейност;
- категоризиране на туристическите обекти;
- сертифициране на туристическите обекти

3. Изготвяне и внедряване на софтуерни приложения в областта на
здравеопазването за обработка на информацията в реално време – в т.ч
електронно направление, електронни рецепти, електронно медицинско досие,
регистри, електронни услуги и др.
4.Преминаване към изцяло безхартиен, електронен документооборот включващ
централната администрация и регионалните управления на образованието в цялата
страна и създаване на условия за постепенно присъединяване на държаните и
общинските училища и детски градини към него.
5.Внедряване на образователни платформи, създаване и публикуване на отворени
образователни ресурси по всички учебни предмети с цел подобряване качеството на
обучението и осигуряване на равен достъп до образование.
6.Въвеждане на електронни дневници във всички училища, като елемент на
интегрираната национална образователна информационна и управленска система,
подпомагаща информираното вземане на решения.
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7.Електронна идентификация: разширяване и доразвиване на законодателната рамка в
областта на електронната идентификация.
7.1 Изработване на предложение за законодателни промени, с които да се регулира
употребата на „други средства за електронна идентификация“ (частни), извън
предвидените в Закона за електронната идентификация.
7.2 Предприемане на необходимите стъпки за изменение на параграф 5 от Преходните
и заключителни разпоредби на Наредбата за общите изисквания към
информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
(НОИИСРЕАУ).
8. Подобряване достъпа и качеството на публичните услуги чрез внедряване на
инструментите на електронно управление
8.1 Реализация на „ЕДИНЕН МОДЕЛ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ“ ;
8.2 Реализация на „МОДЕЛ НА ИНТЕГРАЦИЯ С ХОРИЗОНТАЛНА СИСТЕМА ЗА
еАВТЕНТИКАЦИЯ“

9. Въвеждане на електронно управление по отношение на всички
административни услуги на дирекция „Авторско право и сродните му права“;
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