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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Практическото приложение на действащия Закон за Националния архивен фонд (ЗНАФ)
и промените в действащото законодателство са основните проблеми, които налагат
изменения и допълнения в ЗНАФ. Проблемни области, които са обект на промяна в
предложения законопроект са:


Липса на нормативна уредба, която категорично да регламентира функциите на
Държавна агенция „Архиви“ (ДА „Архиви“) по отношение на създаването,
съхранението, опазването и използването на електронни документи, като част от
функционирането на електронното управление;



Необходимост от допълнително осигуряване на гаранции за ефективно
изпълнение на основните функции на държавните архиви по опазване,
обогатяване и използване на документите от Националния архивен фонд.
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Липса на ефективни механизми за упражняване на контрол на институциите,
които създават документи, обект на Националния архивен фонд (НАФ);



Непълнота на настоящата законова уредба по отношение на правомощията на
председателя на ДА „Архиви“ за управление на документите от НАФ;



Необходимост от разширяване обхвата на архивите и институциите, които
създават и съхраняват документи, съставна част на НАФ;



Липса на адекватен механизъм за финансиране на дейностите на ДА „Архиви“ по
отношение на документите от НАФ.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство
или

възникналите

обстоятелства,

които

налагат

приемането

на

ново

законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез
въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между
няколко органа и др.).
В резултат на анализ на съществуващото законодателство се констатира необходимост от
синхронизиране на усилията на ДА „Архиви“ и Държавна агенция „Електронно
управление“ (ДА „ЕУ“) за въвеждане на електронното архивиране в единна структура,
включително посредством гарантирането на ясни правила за архивните процеси в
администрацията и предварително съгласуване на нормативните актове. Това е основна
част от развиващото се електронно управление и изисква участието на ДА „Архиви“.


В съществуващото законодателство, включително в действащите Закон за
Националния архивен фонд (ЗНАФ) и Закон за електронното управление (ЗЕУ),
липсва регламентация на необходимите мерки, действия, компетентности и
взаимодействия между основните институции по отношение на съхранението,
опазването, достъпа и използването на електронните документи, определени за
постоянно запазване;



В съществуващото законодателство е налице и дублиране на компетентности
между ДА „ЕУ“ и ДА „Архиви“ в областта на управлението на електронните
документи. ЗНАФ

урежда формирането,

опазването

и използването

на

Националния архивен фонд на Република България, организацията, управлението
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и дейността на архивите. В него е дефинирано понятието Национален архивен
фонд и с какво се попълва. На първо място, НАФ се попълва с определените за
постоянно запазване документи, създадени от дейността на държавните и
общинските институции и други юридически и физически лица независимо от
времето, носителя, начина на създаване, мястото на съхраняване и формата на
собственост. Изразът „независимо от носителя, начина на създаване“ означава
всяко документално съдържание на всякакъв носител и във всякакъв формат. ЗЕУ
урежда дейността на административните органи при работа с електронни
документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и
обмена на електронни документи между административните органи. ЗЕУ
възприема дефиницията за „електронен документ“, която се съдържа в Регламент
(ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г.
относно

електронната

идентификация

и

удостоверителните

услуги

при

електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.
Според него, „електронен документ“ означава всяко съдържание, съхранявано в
електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудиовизуален запис.


Липсват нормативни изисквания и в двата закона – ЗНАФ и ЗЕУ и наредбите към
тях, които да регламентират целия жизнен цикъл на електронните документи от
създаването,
учрежденските

последващото
архиви

или

съхранение,
архивни

опазването

хранилища

на

и

използването

в

Административната

информационна система (АИС) на държавните и общинските институции, както и
трансфера за постоянно съхранение в държавните архиви на електронни
документи, определени за постоянно запазване. Съществуващата Наредба по чл.
52 от ЗНАФ определя реда за документи на хартиен носител и аналогови аудиовизуални документи. Наредбата по чл. 42 от ЗЕУ урежда общите правила за
вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в
администрациите. В двете наредби се дублират и процесите съхранение и
използване на документите на хартиен носител, които вече са регламентирани с
Наредбата по чл. 52 от ЗНАФ и не могат да бъдат предмет на Наредбата по чл. 42
от ЗЕУ. В Наредбата по чл. 52 от ЗНАФ съхранението и използването е уредено в
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учрежденския архив, а в Наредбата по чл. 42 от ЗЕУ съхранението на документите
е регламентирано със средствата на АИС, като за документите на хартиен
носител, за които не е възможно да бъдат сканирани, се организира хранилище
съгласно ЗНАФ. Чрез ведомствена номенклатура е уреден въпросът за
съхранението на документите на хартиен носител, получени в администрацията. В
обособена глава в НОДА за работата с документи на хартиен носител има
текстове за използването на тези документи, каквито са регламентирани и в
НРООЕСИДУАДОИ. И в двете наредби няма разписани изисквания за
организиране на съхранението, опазването и използването на електронните
документи в администрацията, както и за трансфера на определените за постоянно
запазване документи в държавните архиви. Дублирането в наредбите е довело и
до липса на унифицираност на основни термини: „учрежденски архив“ според
Наредбата по чл. 52 от ЗНАФ и „архивно хранилище“ според Наредбата по чл. 42
от ЗЕУ.


Няма действащ нормативен акт за електронните документи, определени за
постоянно запазване. Със създаването си ДА „Архиви“ упражнява хоризонтална
политика по отношение на документите за постоянно запазване, независимо от
носителя. В тази връзка ДА „Архиви“ има компетентността за провеждане на
хоризонталната политика по отношение на електронни документи, определени за
постоянно запазване, и електронното им архивиране. Поради това, ДА „Архиви“ и
ДА „ЕУ“ следва да изготвят съвместен нормативен акт;



Съществуващото

законодателство

не

предвижда

гаранции

за

ефективно

изпълнение на основните функции на държавните архиви по опазване,
обогатяване и използване на документите от Националния архивен фонд;


От анализа на съществуващото законодателство и практика е видно, че липсата на
конкретна регламентация на контролните функции на ДА „Архиви“ води до
неефективно изпълнение на задълженията на институциите, които създават и
съхраняват документи, съставна част на НАФ. Това е във вреда на опазването на
документалното наследство на обществото, осигуряването с документална
информация управлението на държавата, развитието на науката и културата и
защитата на правата и законните интереси на гражданите;
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При прилагане на съществуващото законодателство се установи необходимостта
от регламентиране на допълнителни правомощия на председателя на ДА
„Архиви“ за прилагане разпоредбите на Закона, с което се очаква преодоляването
на възникнали в практиката проблеми;



С цел обогатяването на НАФ е предвидено разширяване обхвата на
фондообразувателите, които създават и съхраняват документи, съставна част на
НАФ, като е съобразен и техният правно-организационен статут;



С оглед съвместното изпълнение на част от политиката в областта на
електронното

управление

и

постигане

на

съответствие

с

актуалните

функционални компетентности и отговорности на ниво хоризонтална политика, в
т.ч. стратегическо планиране и координация, е необходимо да бъде осигурена
възможност за гъвкаво планиране и организиране на бюджета на ДА „Архиви“.
Посочените проблеми не могат да се решат в рамките на действащото
законодателство, включително чрез промяна в организацията на работа.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
В изпълнение на проект № 11-11-1/15.11.2011 г. по Оперативна програма
„Административен капацитет“ през 2012 г. е изготвен Функционален анализ на ДА
„Архиви“. В доклада са направени препоръки по отношение на по-ефективната
контролно-методическа дейност, ускоряване процеса на дигитализация на архивните
документи и хоризонталната политика на ДА „Архиви“ по отношение на електронното
архивиране на подлежащите на постоянно запазване документи – като съществен
компонент на електронното управление.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на
действащата стратегическа рамка?
По отношение ефективната реализация на провежданата от ДА „Архиви“ хоризонтална
политика „Национален архивен фонд“, се поставят следните цели:


подобряване на институционалната рамка за провеждане на държавната политика
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в областта на електронното управление, в частта електронен архив, архивиране и
съхранение на електронни документи, подлежащи на постоянно запазване
(електронното архивиране);


определяне на статут на първостепенен разпоредител с бюджет на Държавна
агенция „Архиви“ с оглед изпълнението на дейностите от компетенциите на ДА
„Архиви“ на част от политиката в областта на електронното управление,
постигането на съответствие с актуалните функционални компетентности и
отговорности на ниво хоризонтална политика, в т.ч. стратегическо планиране и
координация, както и осигуряването на възможност за гъвкаво планиране и
организиране на бюджета в съответствие с променящите се законови,
административни и технологични условия;



прилагане на съвременните информационни и комуникационни технологии в
архивната област за електронно архивиране на подлежащите на постоянно
запазване електронни документи; въвеждане на ефективни механизми за контрол
и оказване методическа помощ на институции, създаващи документи обект на
Националния архивен фонд (НАФ); прецизиране на правомощията за управление
на документите от НАФ; определяне на статута и разширяване обхвата на
архивите и институциите, които създават и съхраняват документи, съставна част
на НАФ, както и техния профил и обект на дейност; предлага се нова рамка за
реализиране на политиката в областта на архивите чрез предложения механизъм
за програмно финансиране.



осигуряване на необходимата нормативно-методическа уредба, гарантираща
ефективно изпълнение на основните функции на държавните архиви по опазване,
съхранение, обогатяване и използване на документите от НАФ с цел опазване на
документалното наследство на обществото, осигуряване с документална
информация управлението на държавата, развитието на науката и културата и
защитата на правата и законните интереси на гражданите.

3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички

предприемачи,

неправителствени

организации,

граждани/техни
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представители, държавни органи, др.).


Централните и териториалните структури на законодателната, изпълнителната и
съдебната власт, органите на местната власт и местното самоуправление,
държавните и общинските институции, държавните и общинските висши и средни
училища – 7176;



Политически партии, финансирани от държавна субсидия – 13;



Търговски дружества (в които държавата или общината пряко или непряко
притежава или контролира мажоритарния дял от капитала; с блокираща квота
държавно или общинско участие в капитала; в които държавата или общината
притежава привилегирована акция); неперсонифицирани дружества по Закона за
задълженията и договорите, в които държавата или общината участват пряко или
косвено; юридически лица с нестопанска цел, получили публични средства;
неправителствени организации – 1832;



Потребители на архивна информация: физически и юридически лица – 137 005.

4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".


Вариант 0 „Без действие“:

При предпочетен вариантът „Без действие“, ще бъде запазено съществуващото състояние
и няма да могат да бъдат постигнати заложените в стратегически документи цели, както
и препоръките и мерките, които следва да бъдат изпълнени в съответствие с действащите
актове. В същото време, при отчитане на рисковете в процеса на внедряване на
електронното управление, без да се отчита важността на електронното архивиране като
негов съществен компонент, се увеличават рисковете за запазване на електронните
документи, подлежащи на постоянно съхранение, и не се постига ефективна контролнометодическа дейност. Ще продължи наличието на неусъвършенствана регламентация по
отношение на обхвата на електронното архивиране, както и липсата на единни правила и
процедури, свързани с дейността.


Вариант 1 „Приемане на ЗИД на ЗНАФ“:
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Разработване и приемане на съвместна Наредба от ДА „Архиви“ и ДА
„ЕУ“ относно създаването, експертизата, трансфера за постоянно съхранение,
опазването и използването на електронните документи в учрежденските архиви;



Повишаване ефективността на попълването, опазването и използването на НАФ
чрез засилване на контролно-методическата дейност;



Увеличаване обхвата на фондообразувателите.

5. Негативни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки

един

от

идентифицираните

вариантите,

в

заинтересовани

т.ч.

разходи

страни

в

(негативни

резултат

на

въздействия)

за

предприемане

на

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.


Вариант 0 „Без действие“:

Запазването на съществуващото състояние и непредприемането на необходимите
нормативни промени ще рефлектира върху законовите интереси на държавата,
гражданите и икономическите оператори. Това ще окаже влияние върху всички области
на обществения и политическия живот, като ще има за фундаментална негативна
последица – загубата на национална памет.


Вариант 1 „Приемане на ЗИД на ЗНАФ“:

Не се очакват негативни въздействия.
6. Положителни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.


Вариант 0 „Без действие“:

Запазването на съществуващото състояние и непредприемането на необходимите
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нормативни промени ще рефлектира върху законовите интереси на държавата,
гражданите и икономическите оператори. Това ще окаже влияние върху всички области
на обществения и политическия живот, като ще има за фундаментална негативна
последица – загуба на национална памет.
Не се очакват съществени положителни въздействия.


Вариант 1 „Приемане на ЗИД на ЗНАФ“:



Осъществена координация между ДА „Архиви“ и ДА „ЕУ“;



Приета Наредба относно създаването, експертизата, трансфера за постоянно
съхранение,

опазването

и

използването

на

електронните

документи

в

учрежденските архиви;


Подобрена организация на работата с документи, независимо от техния носител и
начин на създаване, при заинтересованите страни;



Повишена ефективност при попълването, опазването и използването на НАФ;



Ясно формулирани и разпределяни задължения и отговорности на физическите и
юридическите лица по отношение на създаваните и съхранявани от тях ценни
документи;



Оптимизирана дейност на Държавна агенция „Архиви“ в изпълнение на
основните й задължения на нивото на съвременните изисквания.

7. Потенциални рискове:
Посочете

възможните

рискове

от

приемането

на

нормативната

промяна,

включително възникване на съдебни спорове.
Не са идентифицирани конкретни рискове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☒ Ще се намали
☐ Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими
и услуги?
Не се създават нови регулаторни режими.
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Не се засягат съществуващи режими и услуги.
9. Създават ли се нови регистри?
Не се създават нови регистри.
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са
те ............................................................
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
☒ Актът не засяга МСП
☒ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
☒ Не
12. Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗНАФ ще бъде публикуван на Портала
за обществени консултации и на административната интернет страница на ДА
„Архиви“ (раздел „Проекти на нормативни актове“) за получаване на предложения и
становища за срок от 30 дни. Справката за отразените становища ще бъде публикувана
на Портала за обществени консултации след приключване на обществените консултации.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
☐ Да
☒ Не
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
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изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Георги Чернев, главен секретар на Държавна агенция „Архиви“
Дата:
Подпис:
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