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ВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за електронната
идентификация.
С оглед постигането на по-висока степен на ефективност на функционирането на
електронното управление в Република България, ориентирано към гражданите и бизнеса,
беше приет Законът за електронната идентификация (обн. ДВ, бр.38 от 20 май 2016 г.).
Законът влиза в сила на 21 ноември 2016 г.
Един от приоритетите на правителството на Република България е въвеждането на
електронното управление като основна платформа за модернизация на държавата, ключов
фактор и неотменимо условие за успеха на секторните реформи. Напредъкът в развитието на
електронното управление се свързва основно с разработване и надграждане на елементи от
инфраструктурата и основните информационни системи, чрез които се осъществява
предоставянето на информация и електронни услуги. Основополагащ елемент от цялостната
архитектура е схемата за електронна идентификация. В тази връзка се създава цялостна
уредба на процесите по идентификация в онлайн среда. Чрез приетите законодателни мерки
в областта на електронната идентификация ще се постигне унифициране, облекчаване и
ускоряване на процесите и дейностите, свързани с въвеждането и използването на
София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 940-26-22
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електронни административни услуги при спазване на императивните изисквания към
обработването и защитата на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни.
Приемането на Правилника за прилагане на Закона за електронната идентификация е
предвидено в чл. 5 от Закона за електронната идентификация. Правилникът урежда:
 Алгоритмите и методите за създаване на електронни идентификатори;
 Алгоритмите и методите за създаване на секторни електронни
идентификатори;
 Реда и условията за регистрация на администратори на електронна
идентичност и изискванията към дейността им;
 Реда и условията за регистрация на центрове за електронна идентификация и
изискванията към дейността им;
 Реда за воденето, съхранението и достъпа на регистрите по чл. 19 от Закона за
електронната идентификация;
 Реда за проверка на удостоверения за електронна идентичност по чл. 25 от
ЗЕИ;
 Изискванията към стандартите и реквизитите на удостоверението за
електронна идентичност по чл. 3 от ЗЕИ;
 Изискванията към носителите на удостоверения за електронна идентичност по
чл. 13, ал. 7 и чл. 20, ал. 6 от ЗЕИ, както и правилата за издаването и
управлението им;
 Протоколите, техническите изисквания и начините за проверка на електронна
идентичност по чл. 24 от ЗЕИ;
 Протоколите и техническите изисквания по чл. 28 от ЗЕИ;
 Обхвата на съхраняваните данни по чл. 27 от ЗЕИ;
 Изискваните за регистрация по чл. 11 от ЗЕИ;
 Изискванията по отношение на техническото оборудване и технологиите по
чл. 13, ал. 6 от ЗЕИ;
 Изискванията и процедурите за сигурност по чл. 13, ал. 3 и чл. 14, ал. 2 от
ЗЕИ;
 Изискванията към информационните системи, подлежащи на контрол по чл.
38 от ЗЕИ;
 Реквизитите на заявлението по чл. 15, ал. 1;
 Реда за воденето, съхранението и достъпа на регистъра на администраторите и
центровете, по чл. 10 от ЗЕИ;
 Реда на водене и редът на достъп до регистъра на овластяванията, съответно
по чл. 29, ал. 4 и чл. 32 от ЗЕИ.
Законодателството в областта на електронната идентификация е инструмент за
включването на Република България в един дългосрочен организационен и управленски
модел за оперативно съвместима инфраструктура за обществените услуги в Европа.
Хармонизирането с европейските изисквания е предпоставка за премахване на основните
бариери и пречки (липса на оперативна съвместимост, растяща киберпрестъпност и риск от
недоверие в мрежите) при ползване на трансгранични услуги.
Предложеният проект на постановление няма да окаже пряко или косвено
въздействие върху държавния бюджет, поради което прилагаме финансова обосновка,
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съгласно чл.35, ал.1, т.4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
приеме проекта на решение.
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