ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.
Наименование на администрацията: Държавна агенция “Архиви”
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Цели за
2012 г.

2

3

Дейности

Резултат

1.
Актуализиране
на нормативнометодическата
база

Работа по
Закон за
изменение и
допълнение
на Закона за
Националния
архивен
фонд (ЗНАФ)

2. Опазване на
документите от

Усвояване на
нови

Решение на
МС за
одобряване
на проект
на Закон за
изменение
и
допълнение
на ЗНАФ –
протокол №
2 от
заседание
на МС от
16.01.2013
г.
Придобитa
една сграда

4

5

Индикатор за изпълнение

Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел
/100%/
2. задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната
цел /под 50 %/

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2012 г./

Индикатор за
текущо състояние
/отчетен в края на
2012 г./

Отстраняване на
несъвършенствата
в нормативната
база на агенцията

Изготвен и
съгласуван
законопроект,
представен в срок
в МС

Обработката на
всички архивни

Поради големия
обем на

напълно постигната цел /100%/

задоволително постигната
цел /70%/
1

Националния
архивен фонд
(НАФ)

архивохранил
ища,
въвеждане в
действие на
подготвения
през 2010 г.
национален
стандарт за
архивохранил
ище

за
архивохран
илище в
Хасково;
подготвен е
текст към
стандарта
на БИС за
архиви и
библиотеки,
който ще
бъде част
от
новоразраб
отващия се
Методическ
и кодекс

фондове от НАФ
Подготвянето на
съвременен
научно-справочен
апарат към всеки
архив

3 Осигуряване
на широк достъп
на българските и
чуждестранните
граждани до
документите от
НАФ

Осъвременяв
ане на
читалните на
архивите в
страната,
оборудване
на читалните
с техника и
научносправочен
апарат,
Широко
разпростране
ние на

Техническа
обезпечено
ст на
читалните
на
държавните
архиви;
разширение
на
възможност
ите за
достъп и
увеличен
брой на

Разширен кръг от
потребители,
спечелване на
детската и
младежката
аудитории към
кръга на
потребителите на
архивна
информация,
съгласно
изискванията на
Международния
архивен съвет

постъпленията и
получените нови
такива,
продължава
обработката на
необработени
архивни фондове.
Научносправочният
апарат на
държавните
архиви се
актуализира във
връзка с
въвеждането му
във внедрената
през 2012 г.
информационна
система на
държавните
архиви (ИСДА)
Във всички
читални на
държавните
архиви е осигурен
достъп на
потребителите на
архивна
информация до
компютър/и с
въведения в
електронен режим
на ползване
научно-справочен
апарат. Хартата

напълно постигната цел /100 %/

2

Хартата на
потребителя

потребител
ите на
архивна
информаци
я

на потребителя е
разпространена
съгласно
изискванията на
Наредбата за
административно
обслужване и е
достъпна на
български и
английски език.
През февруари
2012 г. по
инициатива на
ДАА е
организирана
среща на
представители на
архивните
институции от
балканските
страни и
Словакия,
посветена на
разширяването на
кръга от
потребители на
архивна
информация с
акцент на
дейностите за
привличане на
млади хора ученици и
студенти. По
програма
3

4. Въвеждане в
употреба на
Информационна
та система на
ДАА и Регистъра
на НАФ

Подготвено е
заданието
според
изискванията
на архивната
теория и
практика,
подготвено е
техническото
задание,
достигнат е
етап
демонстраци
и от страна

Внедрени
Информаци
онна
система на
държавните
архиви и
електронен
Регистър на
НАФ

Отстраняване на
възможни
несъвършенства в
заданието и
стартиране на
информационната
система

“Приятели на
архивите”, както и
по други
доброволчески и
социални
програми през
2012 г. е увеличен
значително броят
на потребителите.
След
стартирането на
тематичните
сайтове (особено
на сайта, посветен
на Балканската
война), е увеличен
многократно броят
на виртуалните
потребители на
архивна
информация.
Направени
корекции и
допълнения в
заданията. През
юли 2012 г. са
внедрени
Информационната
система на
държавните
архиви (ИСДА) и
електронният
Регистър на НАФ.
Проведено е
обучение на

напълно постигната цел /100%/
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на фирмата
Изпълнител

5 Оптимизиране
на условията за
съхранение на
НАФ

Пренасяне на
документи в
риск в подобри
условия за
съхранение и
ремонтни
дейности

Напълно
усвоено
архивохран
илище (на
ул.
“Илиенско
шосе” № 8 в
гр. София) и
ограничен
риск от
повреждане
и
унищожава
не на
архивни
документи
от
Централния
държавен
архив и на
отдел
“Държавен
архив” –
София

Усвояване на
архивохранилищет
о на ул. “Илиенско
шосе” № 8

служители от
всички държавни
архиви за
работата със
системите.
Въвеждането
данни в ИСДА е
приоритетна
задача.
Напълно усвоено
е
архивохранилище
то на ул.
“Илиенско шосе”
№ 8 в гр. София,
което е
предотвратило
риска от
повреждане и
унищожаване на
по-голямата част
от архивните
документи на
Централния
държавен архив и
на отдел
“Държавен архив”
– София в
Дирекция
“Регионален
държавен архив”София.
Придобита е през
2012 г. и една
нова сграда в

напълно постигната цел /100%/

5

архивохранилище
в Хасково.
Указания за попълване:
Колона 1 „Цели за 2012 г”
В Колона 1 посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата администрация за 2012 г.
Колона 2 „Дейности”
В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените цели за 2012 г. Възможно е
тези цели да са били постигнати чрез една или повече дейности.
Колона 3 „Резултат”
В Колона 3 опишете резултата /ефекта за обществото/, който сте постигнали с извършените дейности. Резултатът
изключва реализирана рутинна дейност на Вашата администрация като командировки, закупени компютри, обучени
служители и др. Тези дейности са средство за постигане на целите за 2012 г. и не представляват цел сами по себе си.
Колона 4 „Индикатор за изпълнение”
В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в началото на 2012 г., за да отчете
промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2012 г.
Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности
за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др.,
например - 5 км., 10 броя, 20%.
Индикаторът за изпълнение се състои от:
1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края на
2012 г., изразено в цифри, проценти, съотношение, мерна единица и др. Той е бил заложен в началото на 2012 г.
2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2012
г. след предприетите от Вас действия. Отчита се в края на 2012 г.
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Колона 5 „Индикатор за самооценка”
Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен
действията на Вашата администрация са постигнали заложената цел.
За да оцените резултата от Вашата дейност, моля да имате предвид, че целта е
1 - напълно постигната при 100 % постигнат резултат,
2 - задоволително постигната при 50% и над 50 % постигнат резултат или
3 - незадоволително постигната под 50 % постигнат резултат.

Имена и длъжност на попълващия: Георги Панайотов Чернев – главен секретар на Държавна агенция “Архиви”
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